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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Comarca de Rondonópolis

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0748594-51.2019.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Solange Rockenbach, matrícula nº 5667, Técnico 

Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com lotação nesta 

Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 29.08.2014 a 

29.08.2019.

 A servidora alega que no interstício relativo ao quinquênio de 2014 a 2019 

atendeu as disposições contidas na Lei complementar 04/90, o que lhe 

garante o direito de concessão ao do prêmio previsto na norma.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não houve incidência de processo 

administrativo ou sindicância e, atualmente, a servidora está em pleno 

exercício de suas funções.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito e concedo 03 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade a servidora Solange Rockenbach, 

matrícula nº 5667, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em relação ao quinquênio de 29.08.2014 a 29.08.2019, 

condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário. Em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0749872-87.2019.8.11.0003

 VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Antonieta Reis Lima, matrícula nº 3855, matrícula nº 5667, 

Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com lotação 

nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 07.12 

.2014 a 07.12.2019.

 A servidora alega que no interstício relativo ao quinquênio de 2014 a 2019 

atendeu as disposições contidas na Lei complementar 04/90, o que lhe 

garante o direito de concessão ao do prêmio previsto na norma.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não houve incidência de processo 

administrativo ou sindicância e, atualmente, a servidora está em pleno 

exercício de suas funções.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito e concedo 03 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade a servidora Antonieta Reis Lima, matrícula 

nº 3855, matrícula nº 5667, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em relação ao quinquênio de 07.12 .2014 a 07.12.2019, 

condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário. Em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro
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NÚMERO ÚNICO/CIA: 0744521-36.2019.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Reinaldo Alves de Aguiar, matrícula nº 5645, Técnico 

Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com lotação nesta 

Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 15.08.2014 a 

15.08.2019.

 O servidor alega que no interstício relativo ao quinquênio de 2014 a 2019 

atendeu as disposições contidas na Lei complementar 04/90, o que lhe 

garante o direito de concessão ao do prêmio previsto na norma.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não houve incidência de processo 

administrativo ou sindicância e, atualmente, o servidor está em pleno 

exercício de suas funções.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito e concedo 03 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade ao servidor Reinaldo Alves de Aguiar, 

matrícula nº 5645, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em relação ao quinquênio de 15.08.2014 a 15.08.2019, 

condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário. Em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 12, DE 17 DE JANEIRO DE 20 20

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.1/2019, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

076-2019Gab. datado de 19.12.2019, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 17 de janeiro de 20 20, o servidor 

Jefferson Santos da Silva, matrícula 36903, portador da Cédula de 

Identidade RG - 20944985 SSP-MT, cadastrado no CPF 032.717.201-00, do 

cargo de Assessor Técnico Jurídico - PDA-CNEII, da 5ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 921564 Nr: 2033-10.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIANO STINGHEN, THEREZA SCHMITT 

STINGHEN, EDUARDO ROBERTO STINGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR LISKE - OAB:OAB/SP 

220.999, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de providência formulado 

pelo ESPÓLIO DE JULIANO STINGHEN, representado por seu inventariante 

Eduardo Roberto Stinghen, para determinar que o Cartório do 1º ofício de 

Rondonópolis promova a reconstituição do Registro nº 2.848, RI de 

Rondonópolis, averbando-se nas matrículas dele derivadas as frações 

ideais pertencentes a Zélia Shmitt Hajjermann (1/15) e Thereza Schmitt 

Stinghen (1/15) e a identificação pessoal das coproprietárias, em 

condomínio com a AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA (13/15), com 

fundamento na Lei nº 6.015/73.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921564 Nr: 2033-10.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIANO STINGHEN, THEREZA SCHMITT 

STINGHEN, EDUARDO ROBERTO STINGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR LISKE - OAB:OAB/SP 

220.999, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 INTIMAÇÃO/DECISÃO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de 

providência formulado pelo ESPÓLIO DE JULIANO STINGHEN, 

representado por seu inventariante Eduardo Roberto Stinghen, para 

determinar que o Cartório do 1º ofício de Rondonópolis promova a 

reconstituição do Registro nº 2.848, RI de Rondonópolis, averbando-se 

nas matrículas dele derivadas as frações ideais pertencentes a Zélia 

Shmitt Hajjermann (1/15) e Thereza Schmitt Stinghen (1/15) e a 

identificação pessoal das coproprietárias, em condomínio com a 

AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA (13/15), com fundamento na Lei nº 

6.015/73. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO N°: 281341/2019
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SOLICITANTE: MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA ALMEIDA

ADVOGADO DO SOLICITANTE: DR. ARMANDO NUNES MATOS – OAB/MT 

12.556

SOLICITADA: JHENIFFER GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO DA SOLICITADA: DR. BRUNO TORQUETE BARBOSA – 

OAB/MT 9.127

Em cumprimento à determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, 

Dra. Cláudia Beatriz Schmidt, IMPULSINO os autos do procedimento acima 

epigrafados, com a finalidade intimar as partes e advogados, do inteiro 

teor da decisão/sentença abaixo:

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.

Sebastião José de Queiroz Júnior

Gestor Judiciário CEJUSC/Rondonópolis

PROCEDIMENTO N°: 281341/2019

INTERESSADOS: MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA ALMEIDA e JHENIFFER 

GOMES DE OLIVEIRA

Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de tratativa realizada em sede de 

sessão de mediação neste CEJUSC entre MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA 

ALMEIDA e JHENIFFER GOMES DE OLIVEIRA, cuja composição retrata o 

interesse dos mesmos na dissolução do vínculo matrimonial, bem como a 

partilha dos bens amealhados durante a constância do casamento, a qual 

pretendiam ver implementada conforme discriminado no termo de sessão 

levado a efeito aos 25/11/2019.

Sequencialmente, sobreveio pedido de suspensão/anulação do r. ajuste, 

ventilando-se a existência de superveniente desajuste entre partes em 

efetuar o cumprimento do quanto ajustado precedentemente, porquanto no 

ato da transcrição da ata respectiva, operou-se suposto equívoco na data 

aprazada para o pagamento da entrada destinada à Sra. Jheniffer, 

porquanto ao invés de constar como sendo "27/11/2019" constou 

"27/12/2019". Ao final, pugnou-se alternativamente, pela extinção do 

procedimento.

Por força do decisum de fl. 21, designou-se novel data para realização de 

sessão de tentativa de mediação.

Ato contínuo, sobreveio pedido de cancelamento da aludida solenidade 

anteriormente agendada, haja vista a aduzida impossibilidade de os 

interessados comporem. No mais, anunciou-se a recente propositura de 

ação de divórcio (processo n°1016105-82.2019.8.11.0003), com 

tramitação perante a Primeira Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Assim, reiterou-se o pleito de extinção do feito 'sem a 

homologação do que fora tratado na sessão anterior' (sic).

Instalada a sessão de mediação, tal restou prejudicada ante a ausência da 

parte interessada.

Por derradeiro, o Solicitante pugnou pelo cumprimento do quanto ajustado 

na sessão levada a efeito aos 25/11/2019, com a emissão de guia para o 

adimplemento da primeira parcela do pactuado.

Pois bem. A par do noticiado desinteresse na chancela homologatória do 

ajuste supramencionado, tenho que o presente feito comporta 

arquivamento, sobretudo ante à superveniente ausência de voluntariedade 

na homologação do quanto ajustado derradeiramente, bem como diante do 

altíssimo grau de litigiosidade ainda instalado na relação jurídica vertente.

Ora, entendimento em sentido contrário colocaria em xeque o princípio da 

segurança jurídica, sobretudo diante da incerteza quanto ao que fora 

realmente pactuado entre os envolvidos, ficando tal relegado à 'reserva 

mental' de cada um deles, registrando-se inclusive que a relação jurídica 

em comento já foi submetida à via judicial.

Com essas considerações, deixo de homologar o r. acordo julgando 

extinto o presente feito (art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil).

Comunique-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões acerca 

do teor da presente decisão.

Isento de custas.

Ciência aos interessados.

Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 4876-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA ANDREIA A. S. TEIXEIRA, MAURICIO 

PEREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, as Custas Judiciais no valor de R$ 116,54, foram 

devidamente recolhidas pela parte AUTORA, juntamente com o valor de R$ 

23,70 referente ao Cartório Distribuidor, foi equivocadamente recolhido por 

meio de guia de recolhimento nº 75593.303.11.2019-0, arrecadada em 

11/11/2019, conforme se vê às folhas nº 286. SENDO que, foi 

devidamente INTIMADO VIA DJE Nº 10615 de 08/11/2019, para que o 

devido valor do Cartório distribuidor de R$ 23,70, deveria ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08 e comprovado nos autos. Outrossim, INTIMO o 

Procurador da parte Autora que providencie o pagamento do valor do 

Cartório do Distribuidor e comprove aos autos , no prazo de (05) cinco 

dias, sob pena de anotação às margens da distribuição e PROTESTO.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001957-03/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização Autora: 

Mônica Rodrigues Alvarenga Ré: Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda 

Vistos, etc. Cumpra-se corretamente o determinado na audiência de 

instrução e julgamento realizada, em 27 de abril de 2019. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007926-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIO DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES DA SILVA (RÉU)

ALFA SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 27330412.
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016641-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SADI SECCO (EMBARGANTE)

VANDERLEI SECCO (EMBARGANTE)

CLACY SECCO (EMBARGANTE)

JACY SECCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO OAB - GO21322 

(ADVOGADO(A))

HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA OAB - GO33364 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE PAIVA LEAO OAB - GO15623 (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA GUERRA FERREIRA CAMPOS OAB - GO45303 

(ADVOGADO(A))

DEJANE MARA MAFFISSONI OAB - GO14832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAVES E CARVALHO LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016641-93.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Sadi Secco 

e Outros. Embargado: Chaves e Carvalho Ltda - ME. Vistos, etc. SADI 

SECCO, CLACY SECCO, VANDERLEI SECCO e JACY SECCO, com 

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

Embargos à Execução” em desfavor CHAVES E CARVALHO LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que a parte embargante 

distribuíra o presente feito por dependência do Processo Físico sob 

nº15173-24.2013.811.0003 (Código – 735657), em trâmite nesta Vara, 

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

prazo de (15) quinze dias, comprove nos autos a correta distribuição da 

presente demanda junto ao Cartório Distribuidor. Transcorrido o prazo, 

certifique-se nos autos e, venham-me conclusos para o devido 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007639-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 27299355.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, acerca da 

perícia designada nos autos. PERITO: Kemper Carlos Pereira DATA: 

27/01/2020 HORÁRIO: 14:15 LOCAL: Av: Tiradentes, 2127, Centro, em 

frente à Sementes Celi, entra as Rua Rio Branco e Otávio Pitaluga, 

Rondonópolis-MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007944-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 27329933.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016744-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIE ACACIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016744-03.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Josiê 

Acacio de Almeida. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A. Vistos, etc. JOSIÊ ACACIO DE ALMEIDA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

o comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016749-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BALENA DE BRITO BRUNINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016749-25.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob 

Integração. Executada: Fernanda Balena de Brito Brunini. Vistos, etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – 

SICOOB INTEGRAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de FERNANDA BALENA DE BRITO BRUNINI, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D 

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

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 
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de extinção nos moldes dos artigos 801 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando demonstrativo atualizado do 

débito, em conformidade com artigo 798, inciso I, alínea ‘b’ e artigo 320, 

ambos do CPC: b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016784-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANDRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016784-82.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Luizandré 

Garcia. Réu: Oi S/A. Vistos, etc. LUIZANDRÉ GARCIA, com qualificação 

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

por Danos Morais” em desfavor OI S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos 

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

Resolução nº 021/2011/TP; b) acostando aos autos mandato procuratório, 

documento pessoal da parte autora e os demais documentos 

indispensáveis à propositura da ação, eis que ausentes nos autos, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; c) carreando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016300-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ZAMPERONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016300-67.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Pareci Autor: Zaid Arbid. Réus: Orlando Mariussi e Outros. 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

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

Carta Precatória, carreando aos autos, sob pena de devolução: a) cópia 

da contestação, bem como, impugnação à contestação, se houver, eis 

que ausente nos autos (art.320, CPC); b) cópia da decisão do processo 

nº1244-94.2001.811.0050 (Código 6042) que deferira a expedição da 

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

atos (decisão/despacho) (art.320, CPC). Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016837-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENICE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO SAVIO BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016837-63.2019 Ação: Execução Exequente: Banco do Brasil S/A. 

Executado: Roberto Savio Borges - ME. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL 

S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Execução” em desfavor de ROBERTO SAVIO BORGES – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, e JENICE LIMA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

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

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007057-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA DE MORAES & CAMPAGNOLO MORAES LTDA - ME (RÉU)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 26602864.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016822-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Cleuzeni Muniz (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI OAB - MT0006927A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016822-94.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Várzea 

Grande - MT Autor/Exequente: Cleuzeni Muniz. Réu/Executado: Pantanal 

Indústria e Comércio de Carnes Ltda. Vistos, etc. Cumpra-se a presente, 

expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma 

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 
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providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002081-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes, para entrega de Memoriais até o dia 

03/02/2019.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016849-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1016849-77.2019 Ação: Cobrança Autora: Rosinha Luciano Alves. 

Réus: Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda e Outro. Vistos, etc... 

ROSINHA LUCIANO ALVES, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES e MOTOROLA DO 

BRASIL LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, requerendo os 

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

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016882-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREIDE LUCIANA XAVIER DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016882-67.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda. Ré: Nereide Luciana Xavier de Morais. Vistos, 

etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de NEREIDE LUCIANA XAVIER DE 

MORAIS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

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

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

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

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

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

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

Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005511-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PREZOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITA VEICULOS E MOTORES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MAZZANTE DE PAULA OAB - SP85639 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005511-43/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Adriane Cristina de Oliveira Prezoto. Ré: Qualità Veículos e 

Motores Ltda. Vistos, etc. Considerando os termos da decisão do Agravo 

de Instrumento sob nº1013427-06.2019.8.11.0000 de (fls.134/135 – 

correspondência ID 27023630), hei por bem determinar a Senhora Gestora 

que tome as providências no sentido de comunicar a ciência da presente. 

Lado outro, determino que a Senhora Gestora aguarde e, após certifique 

nos autos o desate do referido Agravo de Instrumento, carreando aos 

autos cópia da r. decisão superior, após vista as partes para 

manifestação em cinco dias. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de 

dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MATHEUS SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000002-63.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Felipe Matheus Silva Fernandes. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de FELIPE MATHEUS SILVA FERNANDES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº10000067-58.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Emanuel Messias de Jesus Silva. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000096-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000096-11.2020 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Campo Verde/MT Autor: Randon Administradora de 

Consórcios Ltda. Réu: Pellarigo e Pellarigo Ltda Epp. Vistos, etc. RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de PELLARIGO E PELLARIGO LTDA EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a 

liminar deferida no (ID 27794486 – Processo n°496-97.2017.811.0051 - 

Código n° 118541), nos termos do §12 do art.3º do Decreto-Lei nº911/69. 

Uma vez cumprida, intime-se a parte autora para requerer o que direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016950-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENICEIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016950-17.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Geniceia Moreira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. GENICEIA MOREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente de “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, pelos fatos 

elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I 

D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto 
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do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

direito fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor 

do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as 

custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, eis que o documento de (id 

27674621) não se presta para o fim colimado, tendo em vista que o último 

registro foi realizado em 31/08/2014, correspondente a data do 

desligamento da autora da empresa em que trabalhava, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo prazo 

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

cópia da fatura discutida nos autos, eis que indispensáveis à propositura 

da ação, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

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

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004779-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

 

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

dias, informe sobre o interesse em dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016154-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DANIELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ALEXANDRE MACHADO OAB - SC27198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. TEDESCO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016154-26.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Criciúma - 

SC Autor: Transportadora Daniella Ltda. Réu: R. L. Tedesco - Me. Vistos, 

etc. TRANSPORTADORA DANIELLA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de R. L. TEDESCO - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma 

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009692-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS FUNADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento das custas e taxas referentes à carta 

precatória, bem como o recolhimento da diligência do oficial de justiça .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010256-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERRERO TRANSPORTES LTDA MES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010256-32.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tangará da 

Serra - MT Autor: Herrero Transportes Ltda - Me. Réu: Transporte 

Rodoviário 1500 Ltda. Vistos, etc. HERRERO TRANSPORTES LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D 

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

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente 

Carta Precatória, sob pena de devolução sem cumprimento: a) carreando 

aos autos cópia da petição que requerera a expedição da presente Carta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 10 de 3112



Precatória; b) juntando aos autos cópia da decisão do processo 

n°6453-04.2016.811.0055 (Código 215538), a qual deferira a expedição da 

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

atos (decisão/despacho); c) mandato procuratório, eis que não aportara 

aos autos o referido documento, conforme determinam os artigos 260, II, 

§1º, e, 320 do Código de Processo Civil; d) acostando novamente aos 

autos os documentos de (ID 23965003, pág.03/05), eis que ilegíveis. 

Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016970-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

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

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

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

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

Inexistência de Débito c/c Danos Morais” em desfavor de TELEFÔNICA 

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

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

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

15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

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

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

021/2011/TP; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016898-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA JAQUELINE BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016898-21.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Cintia Jaqueline Botton. Ré: B2W Companhia Digital 

(Americanas.com). Vistos, etc. CINTIA JAQUELINE BOTTON, com 

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

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), pessoa jurídica de direito 

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

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

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos 

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

Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

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

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016857-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP CAR VEÍCULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016857-54.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Guiratinga - 

MT Autor: Walderson Alves Pereira. Réu: Top Car Veículo. Vistos, etc. 

WALDERSON ALVES PEREIRA, com qualificação nos autos, ingressara 

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

VEÍCULO, pessoa jurídica de direito privado, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

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

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011524-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIACAO ALPINA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DO CARMO OAB - SC35870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004325-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DO CARMO (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresentem contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002452-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA LUGATO OAB - GO44608 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002321-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das advogadas das partes, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte 

adversa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013479-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO GUARDA BEM (RÉU)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003112-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004092-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRHON DO BRASIL COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA OAB - MT20904-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZAIDE DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANE RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008125-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SAMA LUC SAMA (RÉU)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para apresentação de defesa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005214-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte autora, para impugnar a contestação 

de Id. 26404430, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012641-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CEZAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008536-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS 

DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006520-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LISMARA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003799-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS (AUTOR(A))

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH (AUTOR(A))

THALES CRISTIAN SCHUH (AUTOR(A))

TEYLOR CRISTIANO SCHUH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR OAB - MT0015614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES (RÉU)

SIRLENE ALVES FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 26578015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004181-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL SILVA SIZENANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000790-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016848-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016848-92.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Edgard de 

Oliveira Santos. Réus: Espólio de Estácio de Toledo Maciel e Outros. 

Vistos, etc. EDGARD DE OLIVEIRA SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Adjudicação 

Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL, 

JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL, LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO 

MACIEL e EDVIRGES DE TOLEDO MACIEL, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

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

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil: a) indicando o correto valor da causa, nos termos do art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil. b) carreando aos autos 

contrato que transfira a propriedade dos imóveis (ou os direitos à mesma) 

do réu ao autor, ou aos terceiros indicados na exordial, eis indispensável 

à propositura da demanda, nos termos do art. 320 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017051-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CELSO MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1017051-54.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Eva 

Celso dos Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc. EVA CELSO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos 

elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I 

D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto 

do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

direito fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor 

do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as 

custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, eis que os documentos de 

(fls.20/21 – correspondência ID 27705753), não se prestam para o fim 

colimado, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017027-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GONCALVES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANSELMA NANCY CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO TARIFA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1017027-26.2019 Ação: Usucapião Autora: Valdelice Gonçalves das 

Neves. Ré: Jupia de Oliveira Mestre. Vistos, etc... VALDELICE 

GONÇALVES DAS NEVES, com qualificação nos autos, ingressara neste 
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juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de JUPIA DE 

OLIVEIRA MESTRE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, carreando as certidões negativas dos 

distribuidores da Comarca da situação do imóvel e do domicílio da autora 

(art.216-A, Lei nº 6.015/73), sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016907-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIMAR GRUBERT CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016907-80.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jardim - MS 

Autor: Romário Rodrigues da Silva. Réu: Acimar Grubert Chaves. Vistos, 

etc. ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

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

ACIMAR GRUBERT CHAVES, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

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

(quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, bem como, comprovar 

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

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

devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

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

Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016893-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARTINS COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016893-96.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Palmas - TO 

Autores: Juscyvani Liandro Martins e Outro. Réu: Espólio de Agostinho 

Neto Coutinho. Vistos, etc. JUSCYVANI LIANDRO MARTINS e DIVINA 

MARTINS GUEDES, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ESPÓLIO DE 

AGOSTINHO NETO COUTINHO, com qualificação nos autos, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o 

necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000148-07.2020 Ação: Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização 

por Danos Morais Autora: Maria Luiza Pereira Patricio. Ré: Pernambucanas 

S.A. Vistos, etc. MARIA LUIZA PEREIRA PATRICIO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

PERNAMBUCANAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) das partes, nos termos do artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017041-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMIRO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1017041-10.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Edivaldo 

Ramiro Dias. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. 

Vistos, etc. EDIVALDO RAMIRO DIAS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos cópia do 

laudo comprobatório da lesão alegada, em observação ao disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos 

moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017120-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANGELO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1017120-86.2019 Ação: Repetição de Indébito Autor: Gilberto Ângelo de 

Carvalho. Ré: Fancar Administradora de Consórcio Ltda. Vistos, etc. 
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GILBERTO ÂNGELO DE CARVALHO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Repetição de Indébito” em 

desfavor de FANCAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

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

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (fls.16/18 – correspondência ID 27738265), não se presta 

para o fim colimado, tendo em vista que o último registro foi realizado em 

22/09/2016, correspondente a data do desligamento do autor da empresa 

em que trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017138-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

AYMORE (RÉU)

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

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

LUCIMAR AMORIM GRUBERT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017138-10.2019 Ação: Ordinária de Reparação de Danos Autor: José 

Soares de Sousa. Réus: Planejar Viagens e Turismo Ltda e Outros. Vistos, 

etc. JOSÉ SOARES DE SOUSA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Ordinária de Reparação de Danos 

Materiais e Morais” em desfavor de PLANEJAR VIAGENS E TURISMO 

LTDA, LUCIMAR AMORIM GRUBERT, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A e BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me 

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

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

custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016961-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI (REQUERENTE)

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016961-46.2019 Ação: Cobrança Autor: Espólio de Gabriel Tadeu de 

Rocco Zonzini. Réu: Banco Santander S/A. Vistos, etc. ESPÓLIO DE 

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI, com qualificação nos autos, neste 

ato representado por REGINA CÉLIA DE ROCCO ZONZINI, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de BANCO 

SANTANDER S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos 

elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I 

D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto 

do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

direito fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor 

do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as 
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custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000069-28.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executada: Maria Luiza dos Santos Camargo. Vistos, 

etc. BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D 

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

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

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) indicando o Código de Endereçamento 

Postal (CEP) da parte exequente, nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) acostando aos 

autos o estatuto social da parte exequente, eis que indispensável à 

propositura da ação (art.320 CPC); c) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 08 de janeiro 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUBENS BELIDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULT VIDROS EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimação dos advogados (as) das partes, do teor da decisão superior 

proferido no Agravo de Instrumento juntada aos autos ( id. 8135273), no 

prazo de (05) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008260-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORA LYGIA PROCOPIAK LINHARES (EXECUTADO)

JOSE CLEMENTE LINHARES (EXECUTADO)

LUIZ HEITOR LINHARES (EXECUTADO)

OGAMAR ALVIN SOARES LINHARES JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANI FANTUCCI VIEIRA OAB - PR44465 (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PINTO VIEIRA OAB - PR30425 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008260-33.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Lavoro Agrocomercial S.A. Executados: Dora Lygia Procopiak Linhares e 

Outros. Vistos, etc... Considerando o pleito de (id.21266919), onde a parte 

executada requer a substituição processual dos herdeiros pela 

representante do espólio, hei por bem em determinar a intimação da 

executada Dora Lygia Procopiak Linhares, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos o termo de 

compromisso de inventariante. Cumprida a determinação supra, dê-se 

vista ao exequente para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da parte autora, para em 10 dias instruir e distribuir 

a carta precatória expedida nos autos ( ID 9823619).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004706-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (AUTOR(A))

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ ANGELLA OAB - SP286131 (ADVOGADO(A))

EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO OAB - SP154938 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004706-61.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autoras: 

Construtora e Imobiliária Farias Ltda e Outra. Ré: Soletrol Indústria e 

Comércio Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.21534530) e considerando que o perito ainda não fora intimado, hei por 

bem em determinar à senhora Gestora para que proceda com a intimação 

do senhor Cesar Augusto Lanzarini, junto ao endereço cadastrado no 

sistema Apolo, bem como, cientifique-o via telefone. Em sendo positiva a 

diligência, cumpram os demais termos da decisão de (id.14160975). 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SCHAEFFER MAGGI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001694-39.2016 Ação: Monitória Autor: Nelson José Vigolo. Réu: Jonas 

Schaeffer Maggi. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.18818924, id.22958381), verifica-se que os pedidos não dependem de 

autorização judicial, sendo mencionada diligência cabível apenas e tão 

somente ao senhor Oficial de Justiça, caso suspeite de ocultação, 

conforme disposto nos artigos 252 a 254, ambos do Código de Processo 

Civil, assim, considerando que a carta precatória de (id.20060314) fora 

devolvida sem cumprimento, determino que a mesma seja remetida à 

Comarca de Sapezal – MT, respeitando-se o princípio do juiz natural, 

devendo a senhora Gestora extrair as cópias necessárias para o correto 

e integral cumprimento da referida missiva, nos termos do artigo 260 e 

seguintes. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006259-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIEIRA (RÉU)

isabel pereira gomes (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES FERREIRA OAB - 850.530.231-15 (REPRESENTANTE)

AGUIMAR GOMES PEREIRA OAB - 079.682.051-15 (REPRESENTANTE)

ARAMIZ GOMES PEREIRA OAB - 074.736.301-30 (REPRESENTANTE)

ADELIA GOMES PEREIRA OAB - 487.430.111-87 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

LEONILDA GONÇALVES SOUZA (CONFINANTES)

CICERO ALVES DE SOUZA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006259-75.2018 Ação: Usucapião Especial Urbana Autores: Nelson 

Alves de Souza e Luzanira Rodrigues da Silva. Réus: Espólio de José 

Gomes Vieira e Isabel Pereira Gomes. Vistos, etc... CONCLUSÃO 

INDEVIDA. Certifique-se o decurso do prazo da citação editalícia de 

(id.23364947), bem como, determino a intimação da parte autora, para que 

no prazo de (10) dez dias, regularize a citação dos réus e do confinante 

Cícero Alves de Souza. Vindo aos autos, expeça-se o necessário. Ao 

depois, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008977-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINOEL VIEIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001582-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELVAIR RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 27345138.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000264-13.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: 

Vangimeire do Nascimento de Oliveira. Ré: Oi S.A. Vistos, etc. 

VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de OI S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos 

fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D 

E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção 

exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando 

parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, 

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

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

ausente aos autos documentos que se prestam para o fim colimado, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da autora, nos termos 

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

021/2011/TP, bem como, acostando documentos pessoais da parte (com 

foto e legíveis), eis que ausentes aos autos e indispensáveis a 

propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 de janeiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VANDERLEY DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

100266-80.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Antônio 

Vanderley de Aguiar. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. ANTÔNIO 

VANDERLEY DE AGUIAR, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em 

seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 
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recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (id 27876699, pág.03) não se presta para o fim colimado, 

tendo em vista que o último registro foi realizado em 31/01/2015, 

correspondente a data do desligamento do autor da empresa em que 

trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000177-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC BERNARD SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000177-57.2020 Ação: Rescisão de Contrato c/c Devolução de 

Quantia Paga Autora: Eric Bernard Sena. Ré: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Vistos, etc. ERIC BERNARD SENA, com qualificação nos 

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

desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

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

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (id 27827477, pág.04) não se presta para o fim colimado, 

tendo em vista que o último registro foi realizado em 12/12/2012, 

correspondente a data do desligamento do autor da empresa em que 

trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELBES FRANCISCO GARAVAZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001933-43.2016 Ação: Cobrança Autor: Delbes Francisco Garavazo. Ré: 

Sul América Companhia Nacional de Seguros. Vistos, etc... Analisando os 

termos dos petitórios de (id.18083922, id.22711188) e verificando 

detalhadamente os autos, observa-se que a multa diária aplicada na 

decisão de (id.12459016), não atingiu o fim colimado, qual seja, a obtenção 

do valor de mercado de uma Smart TV 42 polegadas 3D, modelo 7 (7000), 

deste modo, entendo por bem em revogar a multa aplicada, ante sua 

ineficiência ao deslinde da causa e, a fim de evitar novas delongas, 

prejudicando-se o julgamento do feito, hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (15) quinze dias, traga aos autos (3) três orçamentos de lojas distintas, 

com o valor de mercado de uma Smart TV 42 polegadas 3D, análoga à 

adquirida pelo requerente. Cumprida a determinação supra, dê-se vista à 

parte ré para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001605-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001605-16.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Sul de MT. Réu: Ricardo Alexandre de 

Pádua. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.24211262), 

hei por bem em determinar a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no 

artigo 798, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005238-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE SOUZA VAZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 26967534.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA - ME (RÉU)

 

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

requeira o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ADALBERTO HORING (RÉU)

 

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

dias, informe o endereço completo do requerido com numeração ou 

quadra e lote do imóvel.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008700-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado-Sicredi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelino de Souza Lopes (REQUERIDO)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JHORD SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009807-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SPIES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (RÉU)

LUCIANO ANTONIO MARQUES (RÉU)

LUPERCIO ANTONIO MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELDER DOS REIS (TESTEMUNHA)

PAULO ROGÉRIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOÃO FLÁVIO LIBERATO DE OLIVEIRA ITACARAMBY (TESTEMUNHA)

JAMARY CRUSARIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EDINALVA MARIA SILVA SIQUEIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

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

dias, manifestem sobre as correspondências devolvidas de ID's 

20890946, 20893057 e 20892726.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009807-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SPIES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (RÉU)

LUCIANO ANTONIO MARQUES (RÉU)

LUPERCIO ANTONIO MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELDER DOS REIS (TESTEMUNHA)

PAULO ROGÉRIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOÃO FLÁVIO LIBERATO DE OLIVEIRA ITACARAMBY (TESTEMUNHA)

JAMARY CRUSARIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EDINALVA MARIA SILVA SIQUEIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Intimação dos advogados dos requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003766-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação e 

documentos de Id. 26643796 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008511-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL LOURENCO DE LIMA (AUTOR(A))

IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (REU)

 

Intimação do advogado dos autores, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre o decurso da dilação de prazo requerida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

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

manifeste sobre o petitório e documentes de Id. 27656283 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007229-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007229-12/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Helberson José 

da Silva. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

HELBERSON JOSÉ DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica 

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

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

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

a) acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que o de 

(fl.287) mostra-se insuficiente para a cognição do juízo; b) carreando 

documentos legíveis e indispensáveis à propositura da demanda 

(especificamente o comprovante de endereço no qual a parte autora 

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

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora), mesmo porque o documento acostado (fl.289) não 

se presta ao fim colimado, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

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

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2017. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA OAB - RJ88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIONE MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000106-55.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sorocaba - 

SP Autor: Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda. Réu: Salione Mineração 

Ltda. Vistos, etc. METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa 

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

Precatória” em desfavor de SALIONE MINERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

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

15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória, 

juntando aos autos cópia da decisão do processo 

n°1032969-64.2018.8.26.0602, a qual deferira a expedição da presente 

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

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

o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 
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autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de janeiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006074-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006074-71/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Leandro Oliveira 

Soares. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

LEANDRO OLIVEIRA SOARES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica 

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

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

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

a) acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que o de 

(fl.286) mostra-se insuficiente para a cognição do juízo; b) traga aos autos 

os documentos de (fls.285/286), eis que os constantes nos autos 

encontram-se rasurados, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

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

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2017. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009818-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora, para impugnar a contestação e 

documentos e Id. 25220742 e seguintes, no prazo de (15( quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVIO (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002101-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 27609862.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005387-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NATERCIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

dias, manifestem sobre o decurso de prazo da requerida para 

manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009018-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA ALVES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação de 

id. 26109489, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003071-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDERSON SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

comprove o depósito dos honorários periciais, tendo em vista o lapso 

temporal do requerimento de dilação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1011601-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. GRASSMANN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, complementem os dados do local onde a diligência será realizada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008615-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FATIMA FACIROLI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA VAZ DA SILVA (REU)

ALÉCIO VAZ DA SILVA (REU)

 

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

dias, requeira o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do 

processo .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contrarrazões aos recursos de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002269-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BARBOSA DE AMORIM (AUTOR(A))

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

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

S. B. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002269-42.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autores: 

Cleide Barbosa de Amorin e Outros Réu: Itaú Seguros S/A Vistos, etc... Há 

interesse de menor incapaz, assim, imperiosa é a manifestação do 

Ministério Público, sob pena de nulidade. Dê-se-lhe vista dos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra. Roo-Mt, 14/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002650-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

ITALO TRASI OAB - 208.235.091-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINO TRAZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008631-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CANDIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVAL MORAIS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000286-71.2020 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Pedro 

Candido dos Santos. Executado: Lucival Morais Lima. Vistos, etc. PEDRO 

CANDIDO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia Certa” em desfavor 

de LUCIVAL MORAIS LIMA, com qualificação nos autos, pelos fatos 

elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I 

D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto 

do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

direito fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor 

do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as 

custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 
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empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte exequente, 

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

comprove o estado de hipossuficiência, eis que ausente aos autos 

documentos que se prestam para o fim colimado, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000366-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO FABIO NEVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000366-35.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Janio Fabio Neves Pereira. Vistos, etc. 

OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de JANIO FABIO NEVES PEREIRA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

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

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

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENECY GLORIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000369-87.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Genecy Gloria de Almeida. Vistos, etc. 

OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de GENECY GLORIA DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

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

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

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000363-80.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Alex Sandro Oliveira Araujo. Vistos, 

etc. OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os 

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

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

inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 
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parcelas encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do 

CPC; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando 

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

Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido 

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000378-49.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Ubirajara Baptistella. Vistos, etc. OMNI 

S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de 

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

Apreensão” em desfavor de UBIRAJARA BAPTISTELLA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D 

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

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

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000380-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000380-19.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Lucas Borges de Jesus. Vistos, etc. 

OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de LUCAS BORGES DE JESUS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

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

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

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002799-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresentem contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela 

parte adversa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007138-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002712-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015263-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS MARA DA FONSECA ALVES (REQUERIDO)

 

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

informe o novo endereço da requerida, tendo em vista que o comprovante 

de diligência constou o centro e o endereço dos autos é Parque 
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Universitário, para fins de expedição de novo mandado.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014484-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Ante a expressa concordância manifestada em Id. 

27473884, HOMOLOGO A PROPOSTA DE HONORÁRIOS apresentada pelo 

interventor judicial em Id. 27468657. Prossiga-se, a serventia, com o 

imediato cumprimento das determinações lançadas na decisão judicial de 

Id. 26982673. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012562-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004893-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005746-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SOARES NOGUEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014458-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

como para juntar a guia das custas iniciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008869-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 27539335.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000436-52.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: 

Wellington Alves Lima. Réu: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. WELLINGTON ALVES LIMA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

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

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, narrando os fatos de 

forma pormenorizada, indicado os débitos que originaram a suspensão do 

serviço prestado pela ré, bem como, elucidando quais débitos são 

discutidos das ações de n°1009490-13.2018.8.11.00003 e 

8010037-94.2019.811.0003, nos termos do artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

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

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000458-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA MARTINS (REQUERENTE)
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FERNANDO ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BWF CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000458-13.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: Fernando Alves Junior e Gabriela Silva Martins. Ré: BWF 

Construtora Ltda. Vistos, etc. FERNANDO ALVES JUNIOR e GABRIELA 

SILVA MARTINS, com qualificações nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor BWF CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em 

seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

Assim, intimem-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o estado de hipossuficiência, 

eis que ausente aos autos documentos que se prestam para o fim 

colimado, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Ademais, no mesmo prazo acima citado, determino a intimação da parte 

autora, para, emendar a inicial, indicando o Código de Endereçamento 

Postal (CEP) dos autores, nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005372-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (REU)

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (REU)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004551-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ODAIR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004551-24.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Francisco Odair 

de Carvalho Ré: James Mattew Merril. Vistos, etc... Dá decisão constante 

de (fls.300/302 – Id 22673954), houve recurso de embargos de 

declaração, o qual foi acatado, pois, inequívoco o erro material, por isso, 

sobreveio a decisão de (fls.305/306 – Id 24698331), sanando-se a 

irregularidade. Agora, volta o autor com novo pedido de embargos de 

declaração, asseverando que ‘uma vez que não o foram feitas na última 

decisão, tendo esta – chovido no molhado -. (fl.307). É de conhecimento 

de todos os que militam no direito, ao menos é a presunção que se tem 

que os embargos de declaração servem para aclarar e/ou sanar 

omissões. Analisando-se a decisão atacada vê-se que a mesma não está 

eivada de obscuridade ou omissão, razão pela qual, deve ser mantida em 

sua íntegra. O que se faz necessário é apenas e tão somente atos a 

serem levados a efeito pela gestora, quais sejam: anotações e impulso 

normal do processo, que podem e devem ser acompanhados pelo autor. 

Intime-se. Cumpra. Roo-Mt, 16/janeiro/2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005000-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003197-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARISE & PARISE LTDA - ME (REU)

JAIR FRANCISCO PARISE (REU)

GENI GALVAN PARISE (REU)

JULIANDRA PARISE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003197-61/2017 Ação: Reintegração de Posse Autor: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Réus: Parise e Parise Ltda ME e Outros. Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos verifica-se que a parte ré não se manifestara 

acerca da decisão de (fl.353 – correspondência ID 16570390), assim, 

determino a Senhora Gestora que certifique o decurso do prazo para 

manifestação. Lado outro, determino que a Senhora Gestora 

apense/associe aos feitos sob nº1002598-88.2018.8.11.0003 e 

nº1005793-52.20166.8.11.0003 – ambos em trâmite nesta Vara –, 

devendo vir conclusos, apenas e tão somente os três processos 

eletrônicos conjuntamente, para sentença, após realizados os referidos 

procedimentos e anotações. Finalmente, determino a Senhora Gestora que 

desapense/desassocie os feitos sob nº1010265-62.2017.8.11.0003 e 

nº1010292-45.2017.8.11.0003, eis que ambos já foram sentenciados. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005800-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

Da advogada da requerente, para manifestar sobre a Certidão do Oficial 

de Justiça de ID 4870376, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 3713-36.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA SUL AMERICA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE PESTANA - 

OAB:SP/91412

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 3713-36.1996.811.0003 – Código: 48287.

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO

 CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COMPANHIA SUL AMERICA DE SEGUROS

PARTE REQUERIDA: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS

INTIMANDO(A, S): Exequente: Companhia Sul América de Seguros, CNPJ: 

03304106200010, brasileiro(a), Endereço: Endereço Não Informado.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, 

DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso 

III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91503 Nr: 2847-23.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HETIENIO JORGE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LINCOLN FORTE, FORTE COMERCIO DE 

DERIVADOS PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - OAB:7043/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2847-23.1999.811.0003 – Código: 91503

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

PARTE REQUERENTE: HETIENIO JORGE DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: EDER LINCOLN FORTE e FORTE COMERCIO DE 

DERIVADOS PETRÓLEO LTDA

INTIMANDO(A, S): Exequente: Hetienio Jorge de Oliveira, brasileiro(a), 

casado(a), chefe de pista, Endereço: Rua Mascarenhas de Moraes, Nº 

2.872, Bairro: Moradas de Parati, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, 

DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso 

III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745651 Nr: 5328-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MUNIZ DO PRADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT7708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5328-31.2014.811.0003 - Código: 745651

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

PARTE RÉQUERIDA: JEAN MUNIZ DO PRADO - ME

INTIMANDO: Executado: Jean Muniz do Prado - Me, CNPJ: 

09.281.370/0001-19, eereço endereço: atualmente em local incerto ou não 

sabido.

FINALIDADE: Para, no prazo de (15) quinze dias, cumprir a obrigação no 

valor atualizado de R$ 88.655,51 (oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta 

e cinco reais e cinquenta e um centavos), sob pena da incidência de multa 

de 10 % (dez por cento) sobre o valor principal.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Considerando que o executado não 

fora intimado da decisão de (fl.99), hei por bem indeferir o pleito de 

(fls.127/128) e, via de consequência, determino a intimação da parte 

devedora por edital, com prazo de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de novembro de 2019. Dr. Luiz Antonio 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382252 Nr: 10449-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE DE JESUS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 48 DIAS

AUTOS N. 10449-21.2006.811.0003 - Código: 382252

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LAERTE DE JESUS E SILVA

PARTE REQUERIDA: BANCOB

INTIMANDO(A, S): Exequente: Laerte de Jesus e Silva, CPF: 88222098187,

 brasileiro(a), pecuarista, Endereço: em local incerto ou não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, PARA QUE NO PRAZO DE (5) 

CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 

485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281012 Nr: 4466-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. L. ALMEIDA - PARAFUSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CESSIMO DE OLIVEIRA SILVA, 

MARONITA SOARES DA SILVA, ENCOVAS ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4466-17.2001.811.0003 - Código: 281012

 ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: C. L. ALMEIDA - PARAFUSOS

PARTE REQUERIDA: JOSE CESSIMO DE OLIVEIRA SILVA, MARONITA 

SOARES DA SILVA E A e ENCOVAS ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA

INTIMANDO: Executados: JOSÉ CESSEMO DE OLIVEIRA SILVA, 

brasileiro(a), e

 Endereço: Endereço: Rodovia Índio Tibiriça N. 13470, Bairro: Palmeiras, 

Cidade: Suzano-SP e MARONITA SOARES DA SILVA, Cpf: 14633845802, 

brasileiro(a), Endereço: Rodovia Índio Tibiriça N.13470, Bairro:

 Palmeiras, Cidade: Suzano-SP.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos sócios/executados acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto ou não sabido, dos termos da r. decisão 

proferida nos autos e a seguir transcrita, para tomarem ciência da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc... Considerando os termos do petitório 

de (fl.115) e o lapso temporal da confecção do edital acostado à (fl.92), 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido retro e, via de consequência, 

determino à secretaria que expeça novo edital, bem como, publique-o no 
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diário eletrônico. Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para que no 

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

Rondonópolis, 14 de novembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446880 Nr: 2063-26.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI FRANCISCO DOS REIS, MARILDA HELENA GARCIA 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENILSON RODRIGUES DA SILVA, EDNEI 

DIAS IBRAHIM, JUSCELINO DOURADO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2063-26.2011.811.0003 - Código: 446880

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ARI FRANCISCO DOS REIS e MARILDA HELENA 

GARCIA DOS REIS

PARTE REQUERIDA: ARENILSON RODRIGUES DA SILVA e EDNEI DIAS 

IBRAHIM e JUSCELINO DOURADO DE ABREU

INTIMANDO: Requerente: Ari Francisco dos Reis, Cpf: 2950320830, Rg: 

3.007.359 SSP , brasileiro(a), natural de -SP, casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua Otávio Pitaluga, Nº 622, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora acima qualificada, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817566 Nr: 2076-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CANDIDA FRAGA TELES, VALMIR 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:136799

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 2076-49.2016

Ação: Despejo c/c Cobrança

Autor: Marcelo da Costa Menezes

Réus: Walmir Ferreira de Lima e Outra

 Vistos, etc...

 Marcelo da Costa Menezes, com qualificação nos autos, ingressara com 

a presente ação em desfavor de Walmir Ferreira Lima e Lais Candida 

Fraga Teles, com qualificação nos autos.

 Devidamente citados, apresentaram contestação, havendo impugnação.

 Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido a 

produção de prova oral, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

 As preliminares arguidas pelos réus estão intimamente ligadas à matéria 

de fundo, razão pela qual, relego sua apreciação quando do exame do 

mérito.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Assim, para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em designar 

o dia 07 de abril de 2020, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Roo-Mt, 17/dezembro/2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706091 Nr: 782-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTÁRIO, RAQUEL 

ZOPELETTO CARVALHO, EDSON ANTONIO ZOPELETTO, SADIR 

ZOPELETTO, CLEIDE ZOPELETTO, MARIVETE PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU MAMORO SHIOHARA, DENK 

ENGENHARIA LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:PR 25.989

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 782-98.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Eliane Aparecida Zopeletto Notário e Outros.

Executados: Nicolau Mamoro Shiohara e Denk Engenharia Ltda.

Vistos, etc...

 Analisando a pretensão levada a efeito pelos executados às (fls.179/195; 

fls.206/214), aduzindo que os imóveis penhorados à (fl.153) são 

impenhoráveis, por se tratarem de bem de família, entretanto, 

considerando que houvera a interposição da ação de Embargos de 

Terceiros nº 7662-62.2019.811.0003, que versa sobre o imóvel de 

matrícula nº13.324 do CRI de Curitiba-PR, suspendendo os atos no 

presente feito, hei por bem em determinar a expedição de ofício ao Douto 
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Juízo da Vara de Precatórias Cíveis de Curitiba - Paraná, em referência 

aos Autos de nº 0016072-77.2019.8.16.0001, solicitando o aditamento da 

deprecada, a fim de proceder com a constatação apenas e tão somente 

do imóvel de matrícula nº 30.833 do CRI de Curitiba-PR, determinando ao 

Senhor Oficial de Justiça para que diligencie até o imóvel retromencionado, 

a fim de averiguar quem reside no local, consignando o nome completo 

dos moradores e há quanto tempo.

Solicite-se ainda ao ilustre magistrado, ora diretor da deprecada, para que 

aportando aos autos o laudo de constatação, encaminhe-o a este juízo 

deprecante, via ofício, devendo os originais serem enviados quando 

devida e integralmente cumprida a missiva.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700040 Nr: 8012-31.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, MARYANA GONDA DIAS - OAB:MT/14.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos.

O reco lh imen to  deverá  se r  f e i t o  a t ravés  do  s i t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home

TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 

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

"Buscar", conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e 

clicar "+Adicionar Bairro" (podem ser adicionados vários Bairros); 6)

-Informar dados do Pagante; 7) Clicar em "Gerar guia".

OBSERVAÇÃO: 1 - Após o pagamento, a guia e o comprovante de 

pagamento deverão ser juntados ao processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA AMARO DA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ, TIAGO DA SILVA CRUZ, CIRLENE AMARO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA AMARO DA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ, TIAGO DA SILVA CRUZ, CIRLENE AMARO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Intima-se o advogado da parte VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, para que 

comprove nos autos a distribuição da Carta Precatória expedida à fl. 182, 

retirada em cartório para distribuição no dia 13/09/2018 pelo Advogado 

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881371 Nr: 10740-35.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Do advogado da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 202/207, 

interposto pela parte Requerida.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700048 Nr: 8019-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 8019-23.2011.811.0003 - Código: 700048

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DUILIO PIATO JUNIOR

PARTE RÉQUERIDA: WANDERLEY AFONSO SILVA

INTIMANDO: Executado: Wanderley Afonso Silva, Cpf: 21280894172, Rg: 

1.086.142 SSP GO, brasileiro(a), natural de Bela Vista de Goiás-GO, 

casado(a), gerente de operações comerciais, Endereço: Local Incerto ou 

não sabido.
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FINALIDADE: DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS NO VALOR R$ 

2.882,75 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc...Nesta data fora efetuada a 

transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os documentos fornecidos pelo 

convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, 

em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de julho de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Rondonópolis - MT, 2 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 3826-33.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ALGODOAL DE ALMEIDA, CELITA 

ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3826-33/2009

Ação: Constitutiva

Autores: Marco Antônio Algodoal de Almeida e Celita Alves de Almeida.

Réu: Banco da Amazônia S/A.

Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos verifica-se que fora determinada a 

juntada aos autos dos extratos das operações rurais sub judice, desde a 

origem da relação entre as partes, ora expostas na exordial, no prazo de 

cinco dias, nos termos da decisão de (fl.1088), sendo a parte ré intimada, 

em 06 de junho de 2019, em conformidade com o AR de (fl.1097) e “Kit – 

Juntada de Peças” de (fl.04).

Pois bem, o petitório e documentos encartados aos autos às 

(fls.1092/1096) não se prestam ao fim colimado, eis que completamente 

ilegíveis os apontamentos de (fl.1092V e 1093V/1096).

Destarte, merece acolhimento o pleito autoral de (fls.1100/1101) e, via de 

consequência, intime-se pessoalmente a parte ré, na pessoa de seu 

representante legal, bem como, seu procurador, para que no prazo 

improrrogável de (10) dez dias, traga aos autos os extratos das 

operações rurais sub judice, desde a origem da relação entre as partes, 

ora expostas na exordial, sob pena de aplicação de multa diária no importe 

de R$1.500,00 (um mil, quinhentos reais) até o limite de R$15.000,00 

(quinze mil reais), em consonância com o disposto no artigo 537 do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o necessário

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 17 de dezembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754283 Nr: 9939-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ART LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9939-27/2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Luciano Alves dos Santos.

Executada: Foto Art Ltda ME.

Vistos, etc.

Analisando o petitório e documentos de (fl.113/117) verifico que ausente 

cópia atualizada do contrato social da empresa executada, o que 

impossibilita a análise do pleito exequendo, assim, hei por bem determinar 

a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para, no 

prazo de (5) cinco dias, carreie aos autos o referido documento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 17 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388232 Nr: 1916-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/9106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1916-39/2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lazaro Alfredo de Oliveira.

Executada: Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.

Vistos, etc.

Considerando os termos do v. acórdão de (fls.608/613), remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens (art.1.013, 

CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 17 de dezembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 353688 Nr: 8701-85.2005.811.0003
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLASFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROESTE CONSTRUCOES ELETRICA LTDA, 

VANDIR JORGE SGUAREZI, JOSE ADALBERTO SGUAREZI

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CUNHA 

FERRAZ - OAB:3050

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8701-85/2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Blasforte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Executados: Eletroeste Construções Elétricas Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.313 – item ‘1’), hei por bem em 

deferir o levantamento do valor constritado à (fl.299V), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

No tocante ao pleito ao pleito exequendo de (fls.335/340), hei por bem 

deferir a inclusão das despesas, assim, determino que a parte exequente 

carreie aos autos cálculo atualizado e detalhado do débito.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 18 de dezembro de 2.019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750388 Nr: 7945-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC, 

MELISSA DE CARVALHO TONSIC, MELANIE DE CARVALHO TONSIC, 

JONATHAN DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24498/OAB PR, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO 

DE MEDEIROS - OAB:15.348 OAB/ PR, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:OAB/PR 42.074, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 D E C I D O:Prefacialmente, por ora, refuto o pedido de sobrestamento do 

feito em face dos recursos repetitivos nº 1.438.263-SP e 1.361.869-SP, 

por tratar-se de ação de liquidação de sentença. De outro lado, 

considerando os termos do petitório e documentos de (fls.481/520; 

fls.523/524v), bem como, analisando criteriosamente a descrição dos 

trabalhos a serem desenvolvidos pelo expert (fls.478/480), entendo que o 

valor proposto não é exorbitante, mas sim, justo e coerente com o trabalho 

que será desempenhado pelo profissional devidamente qualificado, assim, 

hei por bem em HOMOLOGAR a proposta de honorários de (fls.478/480), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.Neste sentido a 

jurisprudência assente que:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA 

PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR COMPATÍVEL. A fixação dos 

honorários periciais deverá ocorrer em patamar justo, levando-se em 

consideração a competência, a qualificação do profissional, e a 

complexidade do trabalho a ser realizado, e ainda, as despesas para o 

desempenho de tal função.”(TJ-MG - AI: 10024150895233002 MG, Relator: 

Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 

10/10/2019)Por fim, em consonância com a decisão superior de 

(fls.472/476), intime-se a parte requerida, via seu bastante procurador, 

para efetuar o depósito dos honorários do senhor Perito junto à Conta 

Única, no prazo de (10) dez dias, sob as penas da lei.Realizado o 

depósito, intime-se o perito judicial para que designe dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes.Vindo aos autos o laudo 

pericial, determino à secretaria que cumpra os demais termos da decisão 

de (fls.463/verso) e, após, dê-se vista às partes para manifestação em 

(15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC).Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.Dr. Luiz 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438834 Nr: 7501-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7501-67/2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Denise Rodeguer.

Executada: Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Vistos, etc.

Defiro o pleito de (fls.342/343 e fls.345/347), mediante as cautelas de 

estilo.

Lado outro, determino que a Senhora Gestora efetue o cadastro do 

patrono da executada, em conformidade com o petitório e documentos de 

(fls.348/348V).

Finalmente, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias, dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 18 de dezembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825778 Nr: 4959-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATAGLINI, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE MANOEL DA SILVA 

ABREU, LAMBERTO MARIO HENRY, ESPOLIO DE JOSE SCATOLIN, ELIO 

LINHARES, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, MARIA VILMA SCATOLIN, 

ELIANA BEATRIZ SCATILON, EMERSON JOSE SCATOLIN, EUCLIDES 

BRAGATTO, IRACY ROSA OLINO SUARDI, ESPÓLIO DE SAMIR BADIN, 

JOSE MARCELO LIMA SOARES, ORLANDO PEREIRA, KATIA MARIA 

LOPES MARTINS MARTELLO, PEDRO FERNANDES DE SOUZA, MAURICIO 

AMARAL LOPES, ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE, KIYOKO ITO INOVE, 

ESPÓLIO DE JAIR SOARES, ARISTEIA SOARES DA CRUZ, ESPÓLIO DE 
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ADOLPHO CORTESE, THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE, DALVA 

LELIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO SANTOS 

- OAB:OAB/PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/MT 15.732-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4959-66.2016

Ação: Liquidação de Sentença

Requerentes: Pedro Bataglini e Outros.

Requerido: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Vistos, etc...

Sobre as alegações apresentadas pelo requerido às (fls.825/827v), dê-se 

vista ao ilustre perito judicial, para manifestação em (10) dez dias.

Vindo aos autos, manifestem-se as partes em (5) cinco dias e, ao depois, 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 298505 Nr: 1414-42.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIO LOURENCO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1414-42/2003

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Idalicio Lourenço Moura.

Executado: Expresso Rubi Ltda.

Vistos etc.

Analisando os termos do petitório de (fls.484/485), hei por bem em 

determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos a cópia atualizada da 

matrícula do imóvel descrito, eis que a acostada aos autos às 

(fls.341/343) expedida em 03 de março de 2017 encontra-se defasada; 

oportunamente, carreie aos autos o demonstrativo de cálculo do débito 

atualizado, uma vez que o de (fl.485) fora elaborado em julho de 2019, 

após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 18 de dezembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9724-22.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Gledson Pereira das Neves.

Executado: Altair Cavaglieri.

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos, observa-se que foram concretizadas as 

penhoras de (fl.71; fl.100), sem a devida intimação do executado, deste 

modo, hei por bem em determinar a intimação da parte executada das 

penhoras retromencionadas por edital (artigo 275, §2º, CPC),.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782594 Nr: 7247-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER FONSECA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7247-21.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupanças e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executado: Wander Fonseca de Moraes.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fls.173/175) e a, fim de evitar 

futuras alegações de nulidade, hei por bem em determinar a intimação da 

parte executada por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a 

obrigação, conforme decisão de (fls.166/verso).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.
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 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714940 Nr: 10190-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10190-16.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: J P Comércio de Armarinhos e Variedades Ltda e Outro.

 Vistos, etc...

 Analisando os termos do petitório de (fl.183), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a intimação da parte executada 

sobre a penhora de (fls.146/152; fls.156/158) por edital (artigo 275, §2º, 

CPC),.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709782 Nr: 4721-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, GRAZIELLE 

RODRIGUES ITACARAMBY, LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4721-86.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Iresolve Cia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Executados: Silva & Itacaramby Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

 Analisando os termos do petitório de (fl.108) e considerando que a parte 

executada não fora intimada da penhora de (fl.98), hei por bem em deferir 

o pedido e, via de consequência, determino a intimação da parte 

executada sobre a penhora de (fl.98) por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810802 Nr: 18159-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18159-77.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Pedromar Transportes Ltda.

Executados: Bom Jesus Transportes e Logística Ltda e Outro.

 Vistos, etc...

 Analisando os termos do petitório de (fls.211/212) e considerando que a 

parte executada Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda não fora intimada para 

cumprir a obrigação, hei por bem em determinar a intimação pessoal da 

parte executada para que cumpra a obrigação, nos termos do artigo 513, 

§2º, inciso II do Código de Processo Civil, conforme decisão de 

(fls.176/verso).

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806199 Nr: 16750-66.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUELO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 
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OAB:10766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16750-66.2015

Ação: Indenização Securitária

 Autor: Maxuelo da Cruz.

Réus: Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.353/354v), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por bem em manter as 

decisões/despachos de (fls.340/verso; fl.348, fl.352), por seus próprios 

fundamentos.

Transcorrido o prazo recursal, façam as baixas de estilo, após 

arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 5367 Nr: 231-51.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, ASTROLINO 

ANTUNES DE SOUZA, EGON STROBEL, PERCILIO PERGO, JOAO CARLOS 

DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 231-51.1994

Ação: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Espólio de Ulivar Favretto e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.433/438; 

fls.442/447), observa-se que o exequente não acostou aos autos todas 

as matrículas atualizadas dos imóveis penhorados às (fls.170/172), 

conforme ordenado à (fl.411).

Ante o exposto, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, bem como, seu procurador, para que 

no prazo improrrogável de (10) dez dias, cumpra integralmente a decisão 

de (fl.411), trazendo aos autos todas as matrículas atualizadas 

constantes do auto de penhora de (fls.170/172), exceto aquelas excluídas 

por força da decisão de (fls.411/413).

Uma vez suprida a irregularidade, determino à serventia para que cumpra 

integralmente a decisão de (fls.411/413).

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297121 Nr: 11971-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRO 3 CONST. INCORP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11971-25.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Metro 3 Const. Incorp. Ltda.

Executado: Gilmar Moura de Souza.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.255/273; fl.277) e 

considerando que no caso de firma individual, empresa e empresário se 

confundem, não há óbice para que os bens da pessoa física respondam 

por dívidas pessoais da empresa e vice-versa, deste modo, hei por bem 

em deferir o pedido de (fls.255/verso), com fulcro no artigo 835, inciso XIII 

do Código de Processo Civil, expedindo-se ofício às Prefeituras de 

Juscimeira-MT e Canarana-MT, para que efetuem o depósito das 

importâncias junto à Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado até a finalização dos contratos e a satisfação da dívida.

Cumprida a ordem, intime-se pessoalmente o executado, bem como, seu 

procurador.

Após, dê-se vista à exequente para manifestação em (5) cinco dias e ao 

depois, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722144 Nr: 3162-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA, LUCELIA ROCHA DE 

MACEDO FERREIRA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3162-60.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.
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Executados: Márcio Ruiz Ferreira e Lucélia Rocha de Macedo Ferreira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.116), observa-se que o mesmo é 

totalmente alheio a real situação dos autos, bem como, antagônico à sua 

última manifestação de (fl.110), deste modo, determino a intimação da 

parte exequente, via sua bastante procuradora, para que no prazo de (10) 

dez dias, adéque sua pretensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760428 Nr: 13571-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13571-61.2014

Ação: Monitória

Autora: Geomaq Tratorpeças Ltda.

Réu: Júlio Cezar Carrijo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.73) e considerando que o feito se 

arrasta desde o ano de 2014 sem a citação do réu, hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) 

quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil, devendo a parte 

autora efetuar o depósito das custas processuais e da diligência do 

senhor oficial de justiça, a fim de que a missiva não retorne sem 

cumprimento pela terceira vez.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) 

cinco dias.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723322 Nr: 4315-31.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ S.A, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009/MT, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT, PAULO SÉRGIO 

CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

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

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ‘Ação Declaratória de 

Revisão de Lançamentos de Débitos em Fatura c/c Inexistência Parcial de 

Débitos c/c Consignação em Pagamento’ proposta por JOÃO CARLOS 

MARINHO LUTZ, em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ S/A e 

HOSPITAL SÃO MATHEUS, com qualificação nos autos, condenando-o no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

do advogado da ré e dos litisconsortes que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor atualizado da causa para cada um dos causídicos e o 

faço na forma do disposto no §1º, do art.87, do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, deverá ser realizado o levantamento do valor 

consignado em favor da ré Unimed Rondonópolis, mediante as cautelas de 

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

a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . R o o - M T , 

19/dezembro/2.019.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731598 Nr: 11969-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:MS/9928-A, 

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem sobre o Laudo 

Pericial de fls. 458/468, no prazo de (15) quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 1912-85.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOSE AMERICO P.M. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Do advogado do Exeqüente para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 401/421.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 904508 Nr: 6698-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARINHO FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

ROMARIO ALMEIDA FREIRE - OAB:24634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6698-06.2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Lucas Marinho Fernandes.

Embargada: Ana Paula dos Santos.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.28), bem como, considerando as 

decisões de (fl.16-v e fl.25), determino à serventia que certifique se 

decorreu o prazo para apresentação de defesa pela parte embargada, 

observando-se o art. 677, §3° do Código de Processo Civil e, após, vista 

dos autos à parte embargante para, no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913147 Nr: 8929-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GERALDES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BRAGA GOMES - 

OAB:OAB/MT 26.826/, JENNEFER ARAÚJO VASCONCELOS - 

OAB:OAB/MT 24.519/0, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:9381, VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:OABMT 25.086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - 

OAB:OAB/MT25752, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/O

 Do advogado da parte Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 259/271, 

interposto pela parte Embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819481 Nr: 2735-58.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUVEIRÃO DAS TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Certifico que ao proceder com as diligências necessárias para 

arquivamento do presente feito, notou-se um lembrete de petição do dia 

14/09/2018, referente à petição A707822 que não foi localizada nos autos. 

Mediante todas as bucas no cartório, não logrou êxito em localizar a 

referida. Em contato telefônico com os advogados das partes, a advogada 

do requerente informou que a peça em questão tratava-se de um Recurso 

de Apelação, trazendo cópia da mesma e entregando-a no cartório. 

Certifico ainda que após conferência, dita petição não fora juntada aos 

autos, motivo pelo qual impulsiono os autos para intimação da advogada 

do requerente para manifestar-se nos autos requerendo o que direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719295 Nr: 325-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SABINI, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Analisando os termos do petitório de (fl.199 – item ‘3’), hei por bem em 

indeferir o pedido, tendo em vista que os veículos descritos à (fl.193), 

foram dados em garantia à Instituição Financeira em Alienação Fiduciária, 

conforme documentos de (fl.194/195), não sendo possível a realização de 

penhora.Neste sentido, a jurisprudência assente que: (...) , tendo em vista 

que o pedido formulado já restou apreciado à (fl.171).Por fim, no que tange 

ao pleito constante à (fl.177 – item ‘terceiro’), hei por bem indeferi-lo, por 

ora, e, via de consequência, determino a intimação do credor fiduciário 

para que no prazo de (15) quinze dias, informe a situação do contrato de 

alienação fiduciária do imóvel descrito à (fl.202) e, após, vista dos autos à 

parte exequente para, no prazo de (5) cinco dias, manifestar.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822495 Nr: 3770-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON EMILIO BRENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3770-53.2016

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

Ademais, analisando os termos do petitório de (fl.103-v – último 

parágrafo), hei por bem deferir o pedido, mediante as cautelas de estilo 

(art.838 e seguintes do CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735555 Nr: 15093-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15093-60.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Sebastião Geraldo de Lima.

Executado: Sival Pohl Moreira de Castilho.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.147/154), hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido, conferindo apenas e tão somente a 

penhora do imóvel descrito e caracterizado à (fl.150), com fulcro no artigo 

835, inciso V do Código de Processo Civil, na proporção de (61%) 

sessenta e um por cento pertencente ao executado, expedindo-se 

mandado de penhora, averbação, avaliação e intimação, inclusive, do 

senhor João Batista Pohl Moreira de Castilho – coproprietário.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816049 Nr: 1572-43.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA PORTELA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1572-43.2016

Ação: Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório

Autora: Mara Lúcia Portela.

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos do petitório de (fls.188/verso), observa-se que 

assiste razão à ré, deste modo, rejeito o pedido de complementação 

formulado pela parte autora às (fls.179/181) e, via de consequência, 

determino que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814038 Nr: 899-50.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNHO BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRANCISCA DE 

FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B, claudineia francisco dias - OAB:OAB/MT 

17669, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

13.431-B, NATHALIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 18873, TAÍSSA 

MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 899-50.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização

Autor: Junho Borges de Souza.

Réu: Banco Panamericano S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos dos petitórios de (fls.131/132; fl.139), hei por bem 

em determinar que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709751 Nr: 4689-81.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ZERBINI, ERNEY FELICIO 

PLESSMANN DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERREIRA FRANÇA - 

OAB:240.016 SP, ESDRAS GOMES AGUIAR - OAB:234639/SP, Luiz 

Nakaharada Junior - OAB:163.284/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4689-81.2012
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Ação: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reparação

Autor: Odoni Ferreira de Souza.

Ré: Fundação Zerbini.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da decisão superior de (fls.328/332) e da 

certidão de (fl.336), hei por bem em determinar que façam as anotações 

de estilo e após pagas as custas, se houver, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701160 Nr: 9138-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME, BALTAZAR 

SILVEIRA PEREIRA JUNIOR, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9138-19.2011

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Iresolve Companhia Sec. de Créditos Financeiros S.A.

Executados: Agropecuária Tupã Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do pedido de (fls.197/198), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, haja vista que a matéria já restou 

decidida às (fls.195/196), sem interposição de recurso, assim, deixo de 

analisar o pleito de (fls.197/198) e, determino à senhora Gestora que 

cumpra imediatamente os demais termos do comando decisório de 

(fls.195/196).

Após, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal do exequente, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748489 Nr: 6948-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6948-78.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Réu: Valdeci de Oliveira Silva.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.67), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que não existe a figura do arquivo provisório, assim, 

indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, sem a 

citação do réu e apreensão do veículo, deste modo, determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707471 Nr: 2250-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MOTO 

CAMPO LTDA, MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO RAÇA LTDA, AC 

CAMPO ME, MOTO CAMPO ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, MARIA 

JOSE LEAO - OAB:5031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2250-97.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda e Outros.

Executado: Oswaldo Barros Duarte Leal.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.1001v; fl.1004; 

fls.1006/1007), não vejo como possa acolher a pretensão da parte 

exequente, haja vista que mencionando imóvel não pertence ao 

executado, conforme se observa das certidões emitidas pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães acostadas às 

(fls.1006v/1007), deste modo, indefiro.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731720 Nr: 12055-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL (USA) 

INC. ("SALZGITTER USA"), CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA, SALZGITTER 

MANNESMANN INTERNATIONAL (USA) INC. ("SALZGITTER USA")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP, ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER CONTINI - OAB:13.894, 

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:118594/SP, RICARDO 

PAGLIARI LEVY - OAB:OAB/SP155566, ROBERTO ZILSCH LAMBAUER 

- OAB:OAB/SP285807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP, ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER CONTINI - OAB:13.894, 

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:118594/SP, RICARDO 

PAGLIARI LEVY - OAB:OAB/SP155566, ROBERTO ZILSCH LAMBAUER 

- OAB:OAB/SP285807

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12055-40.2013

Ação: Monitória

Autora: Salzgitter Mannesmann International Inc.

Ré: Contini e Cia Ltda.

 Vistos, etc...

PINHEIRO NETO ADVOGADOS, via seu bastante procurador, na ação 

“Monitória” que moveu SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL INC, 

em desfavor de CONTINI E CIA LTDA, ambos devidamente qualificados, 

postulou às (fls.965/966), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito (fl.969), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

Inicialmente, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.960/964), hei por bem em determinar à senhora Gestora para que 

expeça certidão de habilitação de crédito em favor da autora - Salzgitter 

Mannesmann International Inc, mediante as cautelas de estilo.

De outro ponto, intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de 

(15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com 

artigo 523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 8938-71.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, SHOZZIE 

GLACCIELLA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VIVALDO SILVA DE OLIVEIRA, 

MESSIAS SILVA DE OLIVEIRA, JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS, 

ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA, JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA, MARICEIA 

LIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8938-71.1995

Ação: Execução

Exequente: Espólio de Nercino Lazaro Rodrigues.

Representante: Shozzie Glacciella dos Santos Rodrigues.

Executados: Espólio de Vivaldo Silva de Oliveira e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.419) e compulsado detidamente os 

autos, observa-se que apenas a executada – herdeira Jucéia Lira de 

Oliveira Santos recebera pessoalmente a intimação, exarando sua 

assinatura (fl.414) e, nos demais comprovantes - ARs (fls.413/415), foram 

recebidos por terceiros, deste modo, a fim de evitar futuras alegações de 

nulidade, hei por bem em determinar a intimação dos herdeiros, conforme 

ordenado à (fl.408), via mandado judicial, sendo mencionada diligência, do 

‘juízo’.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente para 

manifestação em (5) cinco dias e, ao depois, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 839384 Nr: 8446-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, RODRIGO DE 

OLIVEIRA MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, WALDEMAR KUMMEL - OAB: OAB/R 3.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/RS 78.806, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8446-44.2016

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Rogério Alves Vieira Almeida.

Embargados: Krauspenhar e Hartmann Comércio e Repres. e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.120/121) e compulsando 
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detidamente os autos principais de nº 1664-21.2016.811.0003 – Execução 

de Título Extrajudicial, observa-se que o embargado Rodrigo de Oliveira 

Martins Dias não possui advogado cadastrado junto aquele feito, deste 

modo, rejeito o pleito do embargante e, assevero que deverá ser aplicado 

o artigo 677, §3º do Código de Processo Civil, citando-se o embargado 

pessoalmente.

Intime-se a parte embargante, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, regularize a citação do embargado Rodrigo de 

Oliveira Martins Dias.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782535 Nr: 7211-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7211-76.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: José Pedro da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.84), não verifico motivos 

plausíveis para acolhê-lo, haja vista que o crédito perseguido na exordial 

não está incluso no disposto pelo artigo 10º da Lei 13.340/2016, assim, 

rejeito-o.

Determino à serventia para que cumpra integralmente a decisão de (fl.83), 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390678 Nr: 4228-85.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DA SILVA & RESENDE LTDA, NILTON 

LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYDROGAS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4228-85.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Lourenço da Silva & Resende Ltda e Nilton Lourenço da Silva.

Executada: Reydrogas Comercial Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.107/109), hei por bem em deferir 

o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) 

noventa dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817566 Nr: 2076-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CANDIDA FRAGA TELES, VALMIR 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:136799

 Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736907 Nr: 16154-53.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, DENNER B MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT13245A, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 16154-53.2013.811.0003, Protocolo 736907, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295749 Nr: 10271-14.2002.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

10271-14.2002.811.0003, Protocolo 295749, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767375 Nr: 1037-51.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, PRISCILA IKEDA CAETANO - 

OAB:MT0018596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do Exeqüente para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls.89/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782986 Nr: 7381-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816525 Nr: 1747-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA MATOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTE NESTOR DE SOUZA 

LASPRO - OAB:98.628

 Do advogado da parte Autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Impugnação de fls. 143/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822662 Nr: 3859-76.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAIMUNDO MIRANDA, EGLISTONE 

SOARES MIRANDA, ARIOSTO SOARES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627/MT

 Certifico em cumprimento a decisão de fls. 230, fica designado dia 

20/02/2019 até às 19 horas, para a entrega de memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439729 Nr: 8396-28.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ROSA SOARES, MARIA ANTONINA PRATES 

DA FONSECA DE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, VILMAR DE 

RESENDE, FRANCISCO LUCIO DE ABREU, ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, ROBERVAL JESUS DE LACERDA - 

OAB:88560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB-MT 14.573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 Do Advogado das partes requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 227/236, 

interposto pela parte Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801944 Nr: 15176-08.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES, ESPÓLIO DE PEDRO 

FELIX DA SILVA, CARMEM SEBASTIANA EGUEZ ARROYO SOTOS

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

CONSORCIOS LTDA, GILDEMAR LIRA NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, MÁRCIO ANTONIO 
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GARCIA - OAB:MT/12104

 Do advogado das partes Autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 395/404, 

interposto pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740308 Nr: 2178-42.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL TRANSPORTES LTDA ME, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, CELSO 

DICKEL, PONTUAL TRANSPORTES LTDA ME, ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:OAB/MT16966, AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7.103-B/MT,  JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:MT/3.569, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A, THIAGO 

AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:54285

 Do advogado das partes Autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 746/750, 

interposto pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284909 Nr: 660-37.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO, 

JUCINEIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 Intimação do advogado da parte exequente, para depositar a diligência 

margeada de fls. 1173, no valor de R$ 849,00 (oiticentos e quarenta e 

nove reais), no prazo de (5) cinco dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782535 Nr: 7211-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 7211-76.2015.811.0003 - Código 782535

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL

 E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A,S): JOSE PEDRO DA SILVA

CITANDO(A,S): Executado: Jose Pedro da Silva, Cpf: 48966657753, Rg: 

450955-SSP/MT

 brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, Endereço: Pa Chico Mendes - Zona 

Rural, Cidade:

Rondonópolis-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/07/2015

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Em 21 de dezembro de 1999, o Executado, emitiu em 

favor do Exequente, uma Cédula Rural Pignoraticia nº 99/01131-X (Atual 

11/91634-6) e Aditivo, no valor de R$4.496,31 (quatro mil, quatrocentos e 

noventa e seis reais e trinta e um centavos), a serem pagos em 08 (oito) 

parcelas anuais, correspondendo cada uma ao valor nominal de R$562,04 

(quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), vencendo a 

primeira em 01/05/2007 e a ultima em 01 de maio de 2014. Ocorre que o 

Executado deixou de efetuar os pagamentos devidos referente à Cédula 

Rural Pignoratícia, sendo que, o montante atualizado da dívida, até março 

de 2015, importa R$10.488,70 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais 

e setenta centavos), conforme demonstram as planilhas de cálculo 

anexadas à presente peça, as quais contêm memória discriminada dos 

débitos, conforme cláusulas avençadas. Não obstante os débitos 

decorrentes do saldo devedor, também é devido ao Exeqüente os 

encargos contratuais e de INADIMPLEMENTO previsto na referida Cédula 

Rural Pignoratícia. Assim, considerando o inadimplemento e, esgotados 

todos os meios suasórios para a obtenção do seu crédito, sem sucesso, 

vem o Exequente propor a presente demanda.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Rondonópolis - MT, 18 de setembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764248 Nr: 15452-73.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CÉSAR EVANGELISTA, PAULO CESAR 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

EXTINTO o presente processo promovido por RODOLIPE TRANSPORTES E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, em desfavor de P. CESAR EVANGELISTA-ME e 

PAULO CESAR EVANGELISTA, todos com qualificação nos autos e, o 

faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos 

do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das 

custas processuais.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 22 de outubro de 

2019.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448920 Nr: 4100-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT3150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 4100-26.2011

 Ação: Execução de Título Judicial

Autor: Itaú Unibanco S/A

Ré: Lava Jato Estradeiro Ltda

 Vistos, etc...

 ITAU UNIBANCO S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.109), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

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

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

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por ITAU 

UNIBANCO S/A, em desfavor de LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

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

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 22/outubro/2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934714 Nr: 6322-83.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Vistos, etc.

FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA, com qualificação nos 

autos, ingressa neste juízo com a presente “Ação de Embargos de 

Terceiro” em desfavor de BANCO SISTEMAS S/A, pessoa jurídica de 

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

conclusos.

Aduz o embargante que é pessoa estranha à lide sob 

n°1381-47.2006.811.0003 (Código 372947); que adquirira o imóvel descrito 

e caracterizado nos autos, matriculado sob o n° 12.933, conforme 

documentos de (fl.23/26 e fl.21); que, sobre o aludido imóvel recaíra 

penhora conforme registro (R-12/12.933) constante na matrícula de (fl.26).

Por fim, requer a suspensão dos autos n°1381-47.2006.811.0003 (Código 

372947), conforme item ‘1’ de (fl.08).

D E C I D O:

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 23 

de março de 2020, às 09h30min, no CEJUSC.

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange, apenas e tão somente, ao imóvel 

matrícula sob nº12.933 no CRI da Comarca de Poconé, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 300 e 678, CPC).

Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT., 04 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931304 Nr: 5244-54.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA ROSA DE QUEIROZ GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116

 Vistos, etc.

ILZA ROSA DE QUEIROZ GUIMARÃES, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro” em 

desfavor de UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de suspensão da execução, 

vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fl.49).

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

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 23 de março de 

2020, às 09h00min, no CEJUSC.

Recebo os embargos para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange, apenas e tão somente, ao imóvel 

matriculado sob nº17.570 do CRI desta Comarca, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 300 e 678, CPC).

Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT., 03 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938775 Nr: 7662-62.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA EDNA WEINRCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTÁRIO, 

RAQUEL ZOPELETTO CARVALHO, EDSON ANTONIO ZOPELETTO, CLEIDE 

ZOPELETTO, MARIVETE PAULI, SADI ZOPELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA 

BASTOS - OAB:24627/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos 

da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

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

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

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

algum acarretará ao embargado, o mesmo não se pode dizer em relação à 

embargante caso o imóvel venha a ser expropriado.Assim, hei por bem em 

deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a 

manutenção da autora na posse do imóvel descrito e caracteriza nos 

autos, até ulteriores deliberações deste juízo (arts. 300, CPC).Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 de março 

de 2020, às 11h00min, no CEJUSC.Recebo os embargos, para discussão, 

determinando a suspensão do processo principal, no que tange, apenas e 

tão somente, ao imóvel matrícula sob nº13.324 (arts. 300 e 678, 

CPC).Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).Quando da 

citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, CPC.Expeça-se 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT., 02 de dezembro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751018 Nr: 8293-79.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH BATISTA PEREIRA, ALEXANDRO PEREIRA DOS 

SANTOS, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ANGELA APARECIDA 

SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICAMPO COOPERATIVA DE TRABALHO 

DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA, ALFA RENT A CAR, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT, JULIANA 

COPETTI - OAB:OAB/MT 15.746-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARCIO LUIS PIRATELLI - OAB:OAB/PR 19.980, 

PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, TATIANI PINTO DE 

LARA - OAB:19.497-MT

 Intimação das advogadas dos requerentes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestem sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

591/592.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807691 Nr: 17249-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIA DIAS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para que, no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito, conforme despacho de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 11711-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR ALVES DE OLIVEIRA, AGENOR 

ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR NOVAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787278 Nr: 9134-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 270301 Nr: 3421-12.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA ANTUNES ALVES, MARIA LUCAS 

EVANGELISTA, INES LUCAS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MENDES PEREIRA, PAULO RODRIGO 

PEREIRA DE SOUZA, JOAO RAMOS DE SOUZA, GENIVALDO GOMES DE 

SOUZA, SILAS LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, 

NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3421-12.2000

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Tania Maria Antunes Alves e Outros.

Executados: Irani Mendes Pereira a Outros.

 Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.558 – item 3.1), não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, eis que os executados não foram 

intimados pessoalmente, assim, indefiro.

Ademais, considerando que já fora realizada restrição de transferência no 

veículo de (fl.489), hei por bem indeferir o pedido constante no item 3.2 de 

(fl. 558).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742559 Nr: 3626-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTE IRMÃO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 

GENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT15.652, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 (...) Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma 

que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, 

o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o 

pleito de quebra de sigilo fiscal das executadas constante à (fl.139).Por 

fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767509 Nr: 1105-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA CRISTIANI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIONORA PIRES DE ALCANTARA, ROSIANE 

PIRES DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1105-98.2015

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequente: Karla Cristiani Gomes de Oliveira.

Executada: Lindionora Pires de Alcantara e Outra.

Vistos, etc.

Analisando a os termos do petitório de (fl.285), hei por bem em indeferir o 

pedido de averbação de restrição de circulação, por inviabilizar os 

pagamentos dos custos anuais estipulados pelo poder público (IPVA e 

licenciamento) e pelos órgãos públicos de trânsito não possuírem pátio 

para depósito de veículos apreendidos, tornando inviável sua apreensão.

Lado outro, considerando a pretensão levada a efeito pela exequente às 

(fls.286/287), hei por bem em deferir parcialmente o pedido e, via de 

consequência, determino a expedição de mandado de constatação, 

devendo o senhor oficial de justiça diligenciar até a residência das 

executadas e descrever todos os bens que guarnecem a moradia (artigo 

836, §1º e §2º, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 280474 Nr: 3951-79.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO PEREIRA DE SOUZA, ANA CLAUDIA 

GOMES DE SOUZA, KHAYO SOUZA PEREIRA, CLAUDIMARA LEMOS 

CARVALHO CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 (...) Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma 

que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, 

o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o 

pleito de quebra de sigilo fiscal do executado constante à (fl.274 – item 

3).Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734790 Nr: 14530-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÁ MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ESTHER CARVALHO DOS 

SANTOS, DEOLINDO PEREIRA DOS SANTOS, DARCI PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº14530-66.2013

Ação: Usucapião

Autor: Diná Mariano da Silva.

Réus: Espólio de Esther Carvalho dos Santos e Outros.
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Vistos, etc.

 Analisando os termos do petitório de (fl.117 – segundo parágrafo), hei por 

bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da 

confinante Débora Cristina Almeida de Oliveira por edital, com fulcro no 

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

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (10) dez dias.

Por fim, considerando o edital de citação de (fl.49) e a certidão de (fl.110), 

não vejo motivos plausíveis para o acolhimento do pleito constante no 

último parágrafo de (fl.117), assim, indefiro.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 60539 Nr: 8911-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA COSTA MARTINS, ROSEMARY 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 (...) Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma 

que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, 

o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o 

pleito de quebra de sigilo fiscal das executadas constante à 

(fl.114).Ademais, considerando que a pesquisa realizada via Sistema 

BacenJud abrange as cooperativas de crédito, indefiro o requerimento de 

(fls.114 – último parágrafo). Por fim, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.Dr. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 910522 Nr: 8338-44.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G B M COMERCIO DE ÓTICA EIRELI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA, J R FERREIRA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349, WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - OAB:25589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, HENRIQUE ROCHA FRAGA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8338-44.2018

Ação: Embargos de Terceiros

Embargante: G B M Comercio de Ótica Eireli - Epp.

Embargados: Carlos Roberto de Souza e Outro.

Vistos, etc.

Considerando que o embargado J R Ferreira Eireli não fora citado, 

conforme documento de (fl.45 e fl.71), hei por bem redesignar a audiência 

de conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 11h00min, no CEJUSC.

Ademais, analisando os termos do petitório de (fls.75/77), hei por bem em 

deferir a citação via oficial de justiça, mediante as cautelas de estilo 

(art.246, II, CPC).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 08 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405794 Nr: 1522-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDE DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1522-95.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sil de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Aasin – Comércio e Representação de Bebedouros e 

Purificadores Água Ltda e Outra.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.256 – 

item ‘b’), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405882 Nr: 1581-83.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ANTONIO KULEVICZ

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°1581-83.2008

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 
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Mato Grosso Sicredi Sul MT.

Executado: Rogério Antonio Kulevicz.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.225), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.135/136) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

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

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717873 Nr: 13319-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de 

quebra de sigilo fiscal da executada constante à (fl.108).Outrossim, deixo 

de analisar a pretensão de (fl.108 – último parágrafo), tendo em vista que 

o pedido formulado já restou analisado e deferido à (fl.103).Por fim, 

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704449 Nr: 12426-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MEDEIRO DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°12426-72.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso Sicredi Sul MT.

Executado: Gilson Medeiro da Silva.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.281), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.208/209) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

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

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708590 Nr: 3453-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°3453-94.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso Sicredi Sul MT.

Executado: Xavier Lopes & Souza Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.325), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.209/210) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

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

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770855 Nr: 2563-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CEVILA GARCIA, ARI CEVILA GARCIA, 

ZÉLIA MARIA CEVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:238100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº2563-53.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

Executados: André Cevila Garcia e Outros.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.139), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720177 Nr: 1224-30.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1224-30.2013

Ação: Cobrança

Autora: Banco do Brasil S/A.

Ré: Izenilde Menezes Fontoura.

 Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.164), hei por bem indeferir o 

pedido, eis que totalmente alheio à situação dos autos, pois, pelo que se 

verifica da certidão de (fl.156), a ré fora citada por hora certa.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 254 do Código de 

Processo Civil, fora expedida notificação à ré para dar-lhe ciência de sua 

citação (fl.157), porém, a correspondência fora devolvida, conforme 

documento de (fl.161).

Deste modo, hei por bem em determinar a notificação da ré, via edital, no 

prazo de (20) vinte dias.

 Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419183 Nr: 1519-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARMONIA DO AR COMERCIO E SERVICOS EM 

REFRIGERACAO LTDA ME, PEDRO QUEIROZ DE SOUZA, LUZIA SAMPAIO 

DE SOUZA, SEBASTIAO MARIO ALVARENGA, MIRIAN SORIOCO DOS 

SANTOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1519-09.2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sil de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Harmonia do Ar Comércio em Serviços em Refrigeração Ltda 

Me.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.235), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393762 Nr: 7285-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL, SILVANA 

APARECIDA TRICHES DIEL

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7285-14.2007

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Espólio de Ivan Luiz Bertol e Outros.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço dos executados João Carlos Diel e Ivete Terezinha Triches 

Bertol (fl.236), conforme extrato em anexo.

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

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 60138 Nr: 8484-23.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARIA RABELLO ALIPERTI, ANTONIO 

RUI FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8484-23.1997

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Laura Maria Rabello Aliperti e Outro.

Vistos, etc.

Analisando o pleito de suspensão da CNH dos executados (fl.201/v), 

entendo que o mesmo não tem condão a prosperar, haja vista que 

“compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: II – realizar, fiscalizar e 

controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e 

suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, 

permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante 

delegação do órgão federal competente;” (artigo 22, inciso II do Código de 

Trânsito Brasileiro), portanto, indefiro.

Ademais, rejeito os pedidos de suspensão do passaporte e cartões de 

crédito dos executados (fl.201/v), com fulcro no artigo 805 do Código de 

Processo Civil.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701755 Nr: 9733-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

ISABEL MAGGI HACK, ARI NELSON HACK, EDSON ARI HACK

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937-O/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9733-18.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Montak Industria e Comércio Ltda Epp e Outros.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.136), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778906 Nr: 5738-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFÉ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5738-55.2015

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

Executada: Transfé Transportes e Locação Ltda.

Vistos, etc...

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente’ que move em desfavor de TRANSFÉ TRANSPORTES E 

LOCAÇÃO LTDA, postula no sentido de que seja desconsiderada a 

personalidade jurídica da empresa executada, recaindo a penhora sobre 

os bens dos sócios (fls.76/81; fls.87/90; fls.92/94), vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios (fl.88), para manifestarem-se e requererem as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 400442 Nr: 13985-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUGUSTO ABILIO DOS SANTOS, ESPÓLIO 

DE APARECIDA ABILIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEITE LACERDA, ANA JULIA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Ante o exposto, indefiro a pretensão levada a efeito pelo exequente à 

(fl.678 – item 2.1).Ademais, defiro parcialmente o pedido constante no item 

2.2 de (fl.678/v), devendo ser intimada pessoalmente as executadas, para 

que no prazo de (5) cinco dias, indiquem a localização do veículo Honda, 

2012/2013, Renavam 00568658752, placa OBI-8680.Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 
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(5) cinco dias, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 13 de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372379 Nr: 811-61.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE HIDAL AVERBACH - 

OAB:86663/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 811-61.2006

Ação: Execução

 Exequente: Brasif S.A. Exportação e Importação.

Executados: Bial Algodoeira Indústria e Comércio Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.236/238), não verifico como 

possa acolher a pretensão, haja vista que a intimação da penhora 

formalizada por edital (fl.230) é válida e suficiente para o prosseguimento 

do feito, deste modo, rejeito o pleito.

De outro ponto, determino a intimação da parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, efetue o depósito da diligência do senhor Oficial 

de Justiça.

Vindo aos autos, encaminhe-se o mandado de avaliação acostado à capa 

para a Central de Mandados.

Após, cumpram os demais termos da decisão de (fls.206/208).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812036 Nr: 109-66.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, 

HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 350537 Nr: 5679-19.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Maeda - 

OAB:20912/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5679-19.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: João Fuzaro.

Executada: Jabur Comercial e Importadora de Pneus Ltda.

Vistos, etc...

JOÃO FUZARO, via seu bastante procurador, na ação de ‘Execução de 

Sentença’ que move em desfavor de JABUR COMERCIAL E 

IMPORTADORA DE PNEUS LTDA, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo 

a penhora sobre os bens dos sócios (fls.491/497; fls.537/540), vindo-me 

os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez diz, traga aos autos o endereço atualizado de João 

Ibrahim Jabur e Carmem Silvia Sorgi Ibrahim Jabur.

Cumprida a determinação supra, citem-se os sócios retromencionados, 

para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de (15) 

quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439506 Nr: 8173-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8173-75.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Televisão Centro América Ltda.

Executada: R B A Comércio de Alimentos Ltda Me.

Vistos, etc...

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de R B A 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo 

a penhora sobre os bens do sócio (fls.140/146; fls.149/151v), vindo-me 

os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Cite-se o sócio (fl.151), para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, 

no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446273 Nr: 1455-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARAKA COSMÉTICOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1455-28.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Televisão Centro América Ltda.

Executada: Barbaraka Cosméticos e Transportes Ltda.

Vistos, etc...

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de 

BARBARAKA COSMÉTICOS E TRANSPORTES LTDA, postula no sentido 

de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa 

executada, recaindo a penhora sobre os bens dos sócios (fls.113/120; 

fls.123/128), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez diz, traga aos autos o endereço atualizado de Nogueira 

Martins da Silva e Joice Cristina Costa.

Cumprida a determinação supra, citem-se os sócios retromencionados, 

para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de (15) 

quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449694 Nr: 4874-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DONIZETE MARTINS, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATCHMO COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4874-56.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Laércio Donizete Martins e Outra.

Executada: Satchmo Comércio de Livros e Serviços Empresariais.

Vistos, etc...

LAÉRCIO DONIZETE MARTINS E EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI, via seu bastante procurador, na ação de ‘Execução de 

Sentença’ que move em desfavor de SATCHMO COMÉRCIO DE LIVROS E 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo 

a penhora sobre os bens dos sócios (fls.212/219; fls.230/245; 

fls.255/260), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Cite-se o sócio de (fl.233), para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717093 Nr: 12511-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12511-24.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Antônio Ribeiro Leite.

Executada: Austin Engenharia Ltda.

Vistos, etc...

Considerando que a parte exequente até a presente data não cumpriu a 

determinação de (fl.90), imprescindível à análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica e que o petitório de (fl.97), em 

nada agregou ao prosseguimento da lide, hei por bem em determinar a 

intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734590 Nr: 14362-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BARQUILHA DIAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/OAB, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14326-64.2013

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Anderson Rocha de Souza.

Executado: Ronaldo Barquilha Dias – EPP.

 Vistos, etc...

ANDERSON ROCHA DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, nos presentes autos que move em desfavor de 

RONALDO BARQUILHA DIAS - EPP, com qualificação nos autos, postula 

no sentido de que seja determinado à Receita Federal, a exibição das 

declarações de imposto de renda do executado (fl.154), bem como, a 

pesquisa de bens via sistema “Renajud” e a inclusão do nome do 

executado no cadastros de inadimplentes, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a pretensão de (fl.155) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Ademais, atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e 

tão somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.154), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

No que tange ao interesse do exequente na descoberta de bens que 

possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, 

suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente que:

"Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a obtenção de 

informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação 

da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, formulada por 

credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. 

Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves)

 No mesmo diapasão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de 

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido.” (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)

Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de 

quebra de sigilo fiscal do executado constante à (fl.154 – último 

parágrafo).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763014 Nr: 14925-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NURION FS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CORREIAS LTDA, SIMON CORREIAS COM. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:1882-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172, MARCOS PAULO BARONTI DE SOUZA - 

OAB:200.249 OAB/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 14925-24.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lb Borrachas e Parafusos Comercial Ltda Epp.

Executados: Nurion Fs Indústria e Comércio de Correias Ltda e Outro.

Vistos, etc...

LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Execução de Sentença’ que move em desfavor 

de NURION FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA E SIMON 

CORREIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica das empresas executadas, 

recaindo a penhora sobre os bens dos sócios (fls.245/274), vindo-me os 

autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios de (fl.264; fl.268), para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707948 Nr: 2772-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EUDES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MOTOS COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°2772-27.2012

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo 

de (fl.218) está defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação 

da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito 

atualizado, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714463 Nr: 9670-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGINA NOVAIS DA ROCHA, DENIVALDO 

PEREIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

NEUSA NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9670-56.2012

Ação: Usucapião

 Autor: Valdemir Tavares.

Réus: Espólio de Jorgina Novais da Rocha e Belarmino Pereira da Rocha.

Representante: Neusa Novais Rocha.

Vistos, etc...

Conclusão Indevida.

Determino à serventia para que certifique o decurso do prazo do edital de 

citação de (fl.96), bem como, proceda a intimação do Município, para que 

manifeste eventual interesse na causa, encaminhando cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram a ação.

Ademais, determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 

(10) dez dias, regularize a citação dos confinantes.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 921245 Nr: 1959-53.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165OAB/MT

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 
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pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 911128 Nr: 8468-34.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA, GREEN CENTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:8195-A/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, JUNIO 

LIMA MOTTER - OAB:25515/O, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 890430 Nr: 1884-48.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:27114/O, LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - OAB:25937/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429325 Nr: 11414-91.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11414-91.2009

Ação: Execução de Título Judicial

 Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I.

Executado: Paulo Sergio Fabris.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do executado (fl.323), conforme extratos em anexo.

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

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431638 Nr: 298-54.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR, ANTONIO CARLOS CAMACHO, REGINA SOUZA 

AGUIAR CAMACHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:MT/13082

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.151/173) e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Transcorrido o 

prazo recursal, o que deve ser certificado, cumpram os demais termos da 

decisão de (fl.148).Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 15 de janeiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334503 Nr: 3821-84.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. R. LIMA - ME, MARIA DAS GRAÇAS 

RODRIGUES LIMA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°3821-84.2004

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo 

de (fls.323/325) está defasado, assim, hei por bem em determinar a 

intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 371319 Nr: 29-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE PINHEIRO MONTALVAO, NEILTON 

GOMES DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°29-54.2006

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo 

de (fls.382/384) está defasado, assim, hei por bem em determinar a 

intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299280 Nr: 2383-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MARIANA PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2383-57.2003

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Executados: Agro Mariana Produtos Agrícolas Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.315/v), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299654 Nr: 2828-75.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALBERTO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B, RENATO CESAR VIANNA GOMES - 

OAB:2713-A/MT
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2828-75.2003

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: José Antônio Tadeu Guilhen.

Executado: Hélio Alberto do Vale.

 Vistos, etc...

JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, nos presentes autos que move em desfavor de 

HÉLIO ALBERTO DO VALE, com qualificação nos autos, postula no sentido 

de que seja determinado à Receita Federal, a exibição das declarações de 

imposto de renda do executado (fl.304), via sistema “Infojud”, bem como, a 

pesquisa de bens via sistema “Renajud”, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.304), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

No que tange ao interesse do exequente na descoberta de bens que 

possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, 

suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente que:

"Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a obtenção de 

informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação 

da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, formulada por 

credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. 

Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves)

 No mesmo diapasão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de 

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido.” (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)

Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de 

quebra de sigilo fiscal do executado constante à (fl.304).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809589 Nr: 17807-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BORGES LIMA - FIRMA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMEN GUIMARAES HAMZE, ALGH, 

ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA, LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA, 

LGDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY PAULO DA SILVA - 

OAB:27464

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 17807-22.2015

Ação: Usucapião

Autora: Fernanda Borges Lima – Firma Individual.

Réus: Salmen Guimarães Hamze e Outros.

Vistos, etc...

Determino à serventia para que certifique o decurso do prazo da citação 

editalícia de (fl.470) e, caso não tenha sido realizada, proceda-se 

imediatamente sua publicação.

De outro ponto, analisando o requerimento da procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual (fls.561/566), entendo por bem em determinar à 

secretaria para que envie ao respectivo órgão, cópia dos documentos que 

instruem a exordial, bem como, as manifestações apresentadas pelo 

Município e União, consignando prazo de (15) quinze dias para resposta.

Por fim, postergo a análise do pleito de (fls.542/558), devendo dar-se vista 

dos autos às partes, para que se manifestem sobre o petitório de 

(fls.595/607), no prazo de (10) dez dias.

Ao depois, dê-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822909 Nr: 3944-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.82/85) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: 

ao advogado da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no 

prazo de (10) dez dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção.Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de 

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 843808 Nr: 9624-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO FACINCANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVEIRA CARVALHO, JOÃO 

PEREIRA DE SALES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9624-28.2016

Ação: Oposição

Autor: Genildo Facincani da Silva.

Réus: Nelson Silveira Carvalho e João Pereira de Sales Filho.

 Vistos, etc...

Com fulcro nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo Civil, 

manifeste-se a parte autora no prazo de (10) dez dias, sobre o petitório de 

(fls.84/89), após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404659 Nr: 408-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORT. E DISTR. 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CITY LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 408-24.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Messias Campos de Oliveira.

Executada: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.431/433) e compulsando 

detidamente os autos, observa-se que o feito fora extinto por abandono 

da causa (fls.417/418v), entretanto, no decorrer do feito executivo, fora 

levantada, pelo exequente Manoel Messias Campos de Oliveira, 

importância maior do que era de seu direito, deste modo, restou ordenado 

que procedesse com sua devolução (fl.316), decisão esta mantida em 

sede recursal (fls.389/390v), porém, não o fez, buscando a executada 

por meios expropriatórios ver-se ressarcida de seu direito.

Ante o exposto, determino a retificação dos polos, devendo constar como 

exequente Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos e executado Manoel Messias Campos de Oliveira.

 Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 84028 Nr: 19328-95.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER CAM CV TURISMO LTDA, JORGE LUIZ 

BULAMAH, RUI ELIAS BULAMAH

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 19328-95.1998

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Valor Empreendimentos e Participações Ltda.

Executados: Inter Cam Cv Turismo Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à serventia para que cumpra imediatamente a 

decisão de (fl.443).

De outro lado, considerando os termos do petitório de (fls.446/448), hei 

por bem em deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo 

prazo de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428472 Nr: 10571-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.114/116v) e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Transcorrido o 

prazo recursal, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 714404 Nr: 9606-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELHA PEREIRA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9606-46.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Jonathan Alves Silva Delmonis.

Executada: Helha Pereira Flor.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.100/101) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728226 Nr: 9039-78.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER, REGINA CÉLIA 

LOGRADO ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9039-78.2013

Ação: Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de 

Fazer e Ressarcimento

 Autores: Ahmad Chaouki Khalil Zaher e Regina Célia Logrado Zaher.

Ré: Bradesco Saúde S.A.

 Vistos, etc...

GAYA LEHN SCHNEIDER, via seu bastante procurador, na “Declaratória de 

Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Ressarcimento” 

que moveu AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER E REGINA CÉLIA LOGRADO 

ZAHER, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., ambos devidamente 

qualificados, postulou às (fls.479/485), pugnando pela conversão do feito 

em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735539 Nr: 15082-31.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA CAMPOS DE OLIVEIRA 

- OAB:2.725-B, FELIPE - TSÉ MEDEIRO DE CARVALHO - OAB:6192-A, 

GENIVAN CAETANO DE ALMEIDA - OAB:5.290, MARCIANO ALMEIDA 

DA SILVA - OAB:6540, NOANA ALVES MAGALHÃES - OAB:930, 

RHEILLA LARISSA NUNES ROGRIGUES - OAB:OAB/ TO 6.367

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15082-31.2013

Ação: Revisão de Contrato c/c Restituição de Valores

Autora: Luciane de Oliveira Santos.

Ré: Faculdade Unitins – Fundação Universidade do Tocantins.

 Vistos, etc...

LUCIANE DE OLIVEIRA SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Revisão de Contrato c/c Restituição de 

Valores’ que moveu em desfavor de FACULDADE UNITINS – FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, postulou às (fls.125/129), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732367 Nr: 12591-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ROSA SUDRÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12591-51.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Francisca Rosa Sudré da Silva.

Executada: Maria Aparecida Batista de Andrade.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.136), a executada fora devidamente 

citada e não impugnou a ação, bem como, não efetuou o pagamento do 

débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769595 Nr: 1970-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE OLIVEIRA, LUIZ ZANINI NETO, 

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:MT25012/O, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.128/130) e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Transcorrido o 

prazo recursal, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778595 Nr: 5616-42.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA ALVES DE SOUZA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONÓPOLIS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - OAB:17905/O, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610, 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5616-42.2015

Ação: Indenização por Danos

Autora: Ana Lúcia Alves de Souza Azevedo.

Ré: Coder – Cia de Desenvolvimento de Rondonópolis.

Vistos, etc...

Considerando os termos da decisão de (fls.202/203), hei por bem em 

determinar à serventia para que proceda com a exclusão do Município de 

Rondonópolis – MT do polo passivo da lide, bem como, dê-se vista à parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738507 Nr: 1036-03.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R RODRIGUES NEVES E CIA LTDA, RENATO 

RODRIGUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE SILVA GOMES PINTO, 

OSVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1036-03.2014

Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Título Extrajudicial

Autor: R Rodrigues Neves e Cia Ltda.

Representante: Renato Rodrigues Neves.

Réu: Rodrigo José Silva Gomes Pinto.

Denunciado à lide: Osvaldo Mendes da Silva.

Vistos, etc...

OSVALDO MENDES DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação ‘Declaratória de Inexigibilidade de Título 

Extrajudicial’ que lhe moveu R RODRIGUES NEVES E CIA LTDA, postulou 

às (fls.205/207), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 
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acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746949 Nr: 6139-88.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARCI DERKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6139-88.2014

Ação: Cobrança

 Autor: Antônio Darci Derkoski.

Ré: Big Lajes Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda.

 Vistos, etc...

RICARDO ALVES ATHAÍDE, em causa própria, na Ação de “Cobrança” 

que moveu ANTÔNIO DARCI DERKOSKI, em desfavor de BIG LAJES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, ambos 

devidamente qualificados, postulou às (fls.168/172), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755562 Nr: 10627-86.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA, DORIVALDO OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD-REPARAÇÃO DE SOLO CULTIVO 

AGRICOLA, ALMIR JOSE DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10627-86.2014

Ação: Cobrança

Autora: Guimáquina Peças e Implementos Agrícolas Ltda.

Ré: Amd – Reparação de Solo Cultivo Agrícola.

 Vistos, etc...

GUIMÁQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, com 

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

‘Cobrança’ que moveu em desfavor de AMD – REPARAÇÃO DE SOLO 

CULTIVO AGRÍCOLA, postulou às (fls.89/99), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

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

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802173 Nr: 15268-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARONI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 15268-83.2015

Ação: Monitória

Autora: Iguaçú Máquinas Agrícolas Ltda.

Réu: Luiz Baroni Filho.

 Vistos, etc...

IGUAÇÚ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’ que moveu em desfavor LUIZ 

BARONI FILHO, postulou às (fls.129/138), pugnando pelo prosseguimento 

do feito, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, devendo ser observado o disposto no artigo 702, 

§8º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a 

ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’.

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

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

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

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

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804448 Nr: 16102-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BULHÕES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16102-86.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: Cássio Bulhões Ribeiro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.60/63), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código 

de Processo Civil, bem como, adéque sua pretensão em consonância com 

o artigo 523 do mesmo códex, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780291 Nr: 6317-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, MARCOS 

ANTONIO MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6317-03.2015

Vistos, etc...

Considerando que a pesquisa realizada via sistema “BacenJud” abrange 

as cooperativas de crédito, indefiro o requerimento de (fl.88 – último 

parágrafo).

 Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781144 Nr: 6645-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a pesquisa realizada via sistema “BacenJud” abrange 

as cooperativas de crédito, indefiro o pleito de (fl.109 – item ‘3’). No que 

tange ao pedido de consulta via ‘Infojud’ (fl.109 - item ‘5’), não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, haja vista que não há elementos que 

comprovem que o credor exauriu os meios que estavam ao seu alcance, 

assim, indefiro.Eis a jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA 

AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter 

extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de 

sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só 

pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à 

disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 

2. Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento das vias 

ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, 

não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo 

n ã o  p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 0 4 0 7 8 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”Ademais, indefiro o 

pedido de (fl.109 – item 6), eis que tal diligência compete à parte e não ao 

poder Judiciário.Lado outro, no que tange ao pleito constante no penúltimo 

parágrafo de (fl.109), postergo sua análise e, via de consequência, 

determino que a parte autora traga aos autos matrícula atualizada no 

imóvel de (fl.110/112), no prazo de (05) cinco dias. Por fim, sobre os 

documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud” e “RenaJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 
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conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020. Dr. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782662 Nr: 7277-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALETEIA VANESSA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7277-56.2015

Ação: Monitória

 Autor: Damasceno Comércio de Materiais para Construção Ltda.

Representante: Aleteia Vanessa Gonçalves.

Ré: Maristela Ferreira da Silva.

Vistos, etc...

DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’ 

que moveu em desfavor de MARISTELA FERREIRA DA SILVA, postulou às 

(fls.358/359), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795146 Nr: 12445-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CHRISTINA SANTOS ME, MARIA CHRISTINA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°12445-39.2015

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801842 Nr: 15131-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO VENANCIO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

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

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15131-04.2015

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711212 Nr: 6210-61.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA RODRIGUES CONTO, VERA 

LUCIA RODRIGUES CONTO, ARLINDO DOMINGOS CONTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6210-61.2012

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711871 Nr: 6903-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA RODRIGUES CONTO, VERA 

LÚCIA RODRIGUES CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6903-45.2012

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731412 Nr: 11824-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEAN NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11824-13.2013

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714445 Nr: 9651-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9651-50.2012

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716831 Nr: 12237-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELVA KLEY SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES DA SILVA, VALDIR CORREIA, 

VANUSA DORNELLES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12237-60.2012

Vistos, etc...

Inicialmente, defiro o pedido de (fl.221).

 Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439443 Nr: 8110-50.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO BASILIO ME, ELIO BASILIO, MARIA DA 

GLORIA BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8110-50.2010

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431537 Nr: 197-17.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, CLAYTON 

COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº197-17.2010

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421047 Nr: 3321-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETIENE DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEROLINO CORREIA GOMES, LUIS FERNANDO 

PORTO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3321-42.2009

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418052 Nr: 518-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº518-86.2009

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 70337 Nr: 5905-68.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO GULLI, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº5905-68.1998

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816629 Nr: 1795-93.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R .M. RECUPERADORA DE CAMINHOES E CARRETAS 
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LTDA, ROSE AMALIA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO NUNES NEVES DE 

ARAÚJO - OAB:18415/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1795-93.2016

Ação: Cobrança

 Autora: R. M. Recuperadora de Caminhões e Carretas Ltda.

Representante: Rose Amalia da Mata.

Ré: Companhia Mutual de Seguros Ltda.

Vistos, etc...

R. M. RECUPERADORA DE CAMINHÕES E CARRETAS LTDA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Cobrança’ 

que moveu em desfavor de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, 

postulou às (fls.162/166), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

Defiro o pedido de (fl.166, alínea ‘c’), mediante as cautelas de estilo.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1848-74.2016

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autor: Paulo Henrique Moura.

Réus: Ivandir Torres Me e Losango Promoções de Vendas Ltda.

Vistos, etc...

PAULO HENRIQUE MOURA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Indenização por Danos Materiais e Morais’ que 

moveu em desfavor de IVANDIR TORRES ME E LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA, postulou às (fls.311/313), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294035 Nr: 8646-42.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8646-42.2002

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701355 Nr: 9333-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO RIO 

DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCARINO DE ALMEIDA 

ARANTES - OAB:89127/RJ
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 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por DAMIÃO 

BATISTA DO NASCIMENTO NETO, e, via de consequência, mantenho a 

decisão de (fl.157), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, o que 

deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(10) dez dias, requeira o que de direito.Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719278 Nr: 309-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIRAMAT ESTILO E DESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CALVES SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°309-78.2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801848 Nr: 15133-71.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇOES EDWIRGES LTDA- EPP- LOJÃO DO 

POVO, CLAUDIO JOSE VEIGA CARVALHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPPNUS INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA, 

PUMA FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SUGUIMOTO - 

OAB:OAB/SP 190.204, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, 

MARCELO FERREIRA DE PAULO - OAB:250.483 SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15133-71.2015

Ação: Declaratória de Inexistência e Negativa de Débito c/c Anulação

Autora: Confecções Edwirges Ltda Epp – Lojão do Povo.

Réus: Oppnus Indústria de Vestuário Ltda e Outra.

Vistos, etc...

PUMA FIDC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória 

de Inexistência e Negativa de Débito c/c Anulação’ que lhe moveu 

CONFECÇÕES EDWIRGES LTDA EPP – LOJÃO DO POVO, postulou às 

(fls.432/448), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Por fim, manifeste-se a empresa Confecções Edwirges Ltda Epp – Lojão 

do Povo, no prazo de (5) cinco dias, sobre as alegações da ré Oppnus 

Indústria de Vestuário Ltda acostadas às (fls.382/431).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740683 Nr: 2430-45.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO BRADESCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:OAB/PR 41.766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2430-45.2014

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos

 Autora: Maria Peixoto da Silva.

Réus: Móveis Romera Ltda e Banco Bradesco S.A.

 Vistos, etc...

MARIA PEIXOTO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização 

por Danos Morais’ que moveu em desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA E 

BANCO BRADESCO S.A., postulou às (fls.223/225; fls.230/verso), 

pugnando pelo levantamento da importância depositada pelo réu Banco 

Bradesco S.A. (fls.226/228) e ante o saldo remanescente, requereu a 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença” em desfavor de Móveis Romera Ltda.

Defiro o levantamento da importância depositada à (fl.227), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

De outro ponto, intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de 

(15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com 
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artigo 523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406236 Nr: 1970-68.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA, 

JOSE CARLOS FILHO, MARIA ABADIA CAMPOS DE ALMEIDA OU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DIAS DA COSTA - 

OAB:23967/O, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8.956

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os 

embargos ofertados por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, com 

qualificação nos autos e, via de consequência, retifico a decisão de 

(fls.309/311), passando a constar os seguintes termos: “Inicialmente, 

determino à senhora Gestora que remeta os autos à Contadora Judicial 

para atualização do débito e dos valores obtidos nas avaliações dos 

imóveis penhorados (fls.222/223) e, uma vez cumpridas as 

determinações, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez 

dias. De outro ponto, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, 

determino a realização de leilão público para alienação dos imóveis 

penhorados às (fls.222/223) e, via de consequência, nomeio para o 

encargo o Dr. LUIZ BALBINO DA SILVA, Leiloeiro Judicial, em consonância 

com o disposto no artigo 883 do mesmo códex legal.” Na parte que não foi 

objeto da correção, permanece a decisão como lançada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807004 Nr: 17022-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE, ALI MOHAMAD DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BEZZERRA LAGO, 

ADRIANO DE LIMA SILVA, JOÃO DE LIMA SILVA, GERALDO OZORIO DA 

SILVA, NECI FRANCISCA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17022-60.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: Zarifi Dib Darwiche e Ali Mohamad Darwiche.

Executados: Maria Aparecida Bezerra Lago e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.84), deixo de analisar os 

embargos de declaração de (fls.75/verso), eis que intempestivos.

Ademais, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

decide:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INTEMPESTIVIDADE — OPOSIÇÃO 

POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO (05) DIAS — ARTIGO 1.023 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 — EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de 

ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Código 

de Processo Civil de 2015.” (ED 118686/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Por fim, determino à parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste-se sobre a devolução da carta precatória de (fls.77/82).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433523 Nr: 2188-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO FERNANDES DAL BO E OUTROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR

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

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por BANCO DO 

BRASIL S.A., e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.531/verso), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, o que deve 

ser certificado, determino à senhora Gestora para que junte aos autos 

extrato atualizado dos valores depositados junto à Conta Única, conforme 

requerido às (fls.538/539), dando-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de janeiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780081 Nr: 6216-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLICIA LUPINETT FERNANDES 

- OAB:21899/O, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6.222/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6216-63.2015

Ação: Embargos de Terceiro

 Embargante: Atila Josias Corrêa de Arruda.

Embargado: Banco Sistema S.A.
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Vistos, etc...

ATILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA E JOÃO BATISTA SULZBACHER, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Embargos de Terceiro’ que moveu em desfavor de BANCO SISTEMA S.A., 

postulou às (fls.213/216), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790394 Nr: 10386-78.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENISSON PASSOS JAMBERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - 

FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10386-78.2015

Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

 Autor: Enisson Passos Jambersi.

Ré: Anhanguera Educacional Ltda – Faculdade Anhanguera de 

Rondonópolis.

Vistos, etc...

ENISSON PASSOS JAMBERSI, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais’ que moveu em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA – FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS, postulou às 

(fls.329/334), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

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

“Cumprimento de Sentença”.

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

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

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

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

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

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715018 Nr: 10270-77.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10270-77.2012

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768095 Nr: 1338-95.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERSON FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, PIETRA PY 

ALBERS - OAB:14.292, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007467-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SIRLENE DE FATIMA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT25781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA METRON LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1007467-60.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA JOSÉ 

GUSTAVO LONARDONI, 886, apt.101, RESIDENCIAL ACÁCIAS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-847 Nome: SIRLENE DE FATIMA 

COSTA Endereço: RUA JOSÉ GUSTAVO LONARDONI, 886, apt.101, 

RESIDENCIAL ACÁCIAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-847 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA METRON LTDA Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, - DE 1385/1386 A 2199/2200, LA 

SALLE I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-002 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por Sando Pereira dos Santos e Sirlene de 

Fátima Costa em face da Construtora Metron Ltda, na qual os autores 

alegam o exercício da posse do imóvel de matrícula n. 98065 do SRI local, 

situado na Rua José G. Lonardoni, n.886, Condomínio Residencial Acácias, 

unidade autonômona apartamento n. 101, térreo, desde do ano de 1997, 

adquirido do senhor Wander Luis Pina da Silva atráves de contrato de 

compromisso de compra e venda datado em 14 de dezembro de 2006. 

DECISÃO: Vistos, etc. SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e SIRLENE DE 

FÁTIMA COSTA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com 

a presente “Ação de Usucapião” em desfavor CONSTRUTORA METRON 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 23512741 e ID 23999691). 

Considerando os documentos de (ID 21486133), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Cite-se por carta (art.246, I, 

CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver 

transcrito o imóvel, bem como, por edital, com prazo de (30) trinta dias, os 

interessados, ausentes incertos e desconhecidos (art.259, III, CPC). 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, 

art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 

178, I, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de outubro de 2019. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVANDRO LUIZ PEREIRA 

JUNIOR, digitei. RONDONÓPOLIS, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016777-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ADRIANO DELGADO DURO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016777-90.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Réu: Everson Adriano 

Delgado Duro. Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de EVERSON 

ADRIANO DELGADO DURO, com qualificação nos autos, sobreveio o pleito 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016674-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016674-83.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Lufti 

Mikhael Farah Neto. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. LUFTI 

MKHAEL FARAH NETO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com o presente “Embargos à Execução” em desfavor BANCO DO 

BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem 

adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 

4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, 

analisando o documento de acostados aos autos, verifica-se que o 

embargante possui cotas sociais de diversas empresa nesta Comarca de 

Rondonópolis, o que sinaliza a sua capacidade econômica. Sendo assim, 

ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar 

o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, 

no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuf ic iência de recursos. ’ ” ” (TJ-MT -  AI : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte 

embargante não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi 

constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, 

apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência 

conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por 

ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da 

justiça gratuita. Não há, no presente caso, a demonstração de que a parte 

autora se enquadre nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 

1.060/50, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam 

recolhidas as custas e taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

defiro o parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no 

artigo 468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se o determinado no Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Por 

fim, determino à Senhora Gestora que certifique se cumpridos os termos 

do artigo 915 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 18 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016824-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA PRADO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016824-64.2019 Ação: Alvará Judicial Autora: Adelina Prado Silveira. 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de 

“Alvará Judicial”, bem como, que a autora endereçara em seu preâmbulo a 

presente ação à uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 
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feito, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006908-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006908-40.2018 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Osni 

Ferreira de Sousa e Outros. Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Vistos, 

etc. OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, 

com qualificação nos autos e OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução” em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

suspensão do feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, certifique-se se cumpridos os termos do artigo 915 do 

Código de Processo Civil. De acordo com o Art. 919, caput, Código de 

Processo Civil, os embargos dos executados não terão efeito suspensivo. 

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos 

embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação 

processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a 

execução. De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos 

devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos 

requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo 

mediante penhora, depósito ou caução (Art. 919, §1º, CPC). Leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual 

Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que 

para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos “a 

comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e, mais, que 

“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve 

ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”. 

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se 

emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não 

afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem 

presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que 

são verossímeis as alegações da embargante. Ademais, o § 1º, do 

mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de 

determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do 

embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a 

possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que 

esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à 

ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque o embargante 

não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos 

termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro 

Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "os fundamentos 

dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à 

execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito 

plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve 

insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível 

para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução do Título 

Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Os 

embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo 

quando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: a) 

requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para concessão 

da tutela provisória; c) execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficiente. No caso sub judice, não há garantia suficiente do juízo, 

tampouco os fundamentos da parte-embargante são relevantes ao ponto 

de suspender a execução, motivos pelos quais descabe a concessão do 

efeito suspensivo. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 

70080159072 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/05/2019) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 

919 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE PROBAILIDADE 

DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DO 

DEVEDOR EM EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor ocorre somente quando preenchidos os 

mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, 

quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano 

grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do 

embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Inexiste probabilidade do direito alegado pelo 

embargante que alega abusividade dos encargos por ele livremente 

assumidos, em pleno gozo do exercício da autonomia da vontade. Recurso 

de agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TJ-MG - AI: 

10000190134106001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) Assim, não tendo como 

relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o 

almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem 

efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de 

relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso. 

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012700-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

ADIVAN FRANCISCO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS (RÉU)

RONALDO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012700-38.2019 Ação: Manutenção de Posse Autores: Aparecida 

Margarida Ferreira Dias e Outro. Réus: Terezinha Maria das Graças e 

Outro. Vistos etc. APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS e ADIVAN 

FRANCISCO DIAS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de 

Manutenção de Posse” em desfavor de TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS 

e RONALDO DE TAL, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os 

documentos acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Entendo conveniente a justificação prévia 

do alegado, assim, designo o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14,00 horas, 
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para audiência, devendo a parte autora arrolar tempestivamente as 

testemunhas (arts.562, CPC). Nos termos do artigo 562 do Código de 

Processo Civil, intimem-se os réus para comparecerem à audiência de 

justificação. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012065-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROCHA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012065-57.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marina Rocha Soares. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MARINA ROCHA SOARES, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/137390-1; que a ré imputa-lhe débito 

no valor de R$418,64 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro 

centavos); que, o referido valor corresponde à recuperação de consumo 

e fora parcelado de forma unilateral pela ré em (6) seis parcelas 

sucessivas no importe de R$69,77 (sessenta e nove reais e setenta e 

sete centavos) cada, conforme documentos de (ID 24704151 e 

24703787); que, a ré suspendera o fornecimento de energia elétrica. 

Ademais, comprovara nos autos que se encontra adimplente com as 

faturas regulares. Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a ré restabeleça imediatamente o fornecimento 

de energia elétrica, nos termos do petitório de (ID 27642036), bem como, 

que a ré se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos 

de restrição ao crédito, de sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 24704154, pág.13). 

D E C I D O: Considerando os documentos acostados aos autos, hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que não é 

questionado no caso dos autos. O fumus boni juris reside, dessa forma, 

na cobrança perpetrada a título de recuperação de consumo conforme 

alegado pela parte autora na exordial, enquanto que o periculum in mora 

está fundado no dano (suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de 

urgência a fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora sob o nº6/137390-1, 

no prazo de (48h) quarenta e oito horas, bem como, se abstenha de incluir 

o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão dos débitos discutidos nos autos, conforme documentos de (ID 

24704151 e 24703787), sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo. Em consonância com o disposto no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 30 

de março de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se de 

imediato (regime de plantão). Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016869-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016869-68.2019 Ação: Revisional de Contrato Autor: Sandra Luzia 

Hartimann Camargo. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. SANDRA LUZIA 

HARTIMANN CAMARGO, com qualificação nos autos, neste ato 

representada por sua curadora Srª.PAULA HARTMANN ATUÁ, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Revisional de 

Contrato”, em desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que realizara empréstimo consignado 

junto com à instituição financeira ré; que, não possui o contrato, não 

sabendo precisar valores de taxas, juros, multas, datas e demais 

encargos financeiros. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré suspenda os descontos em folha de pagamento da 

autora referente aos empréstimos realizados, até a apuração do real valor 

devido, bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária, nos 

termos de item ‘d’ de (ID 27645690, fl.16). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (ID 27646035), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil 

dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA 

DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, 

necessário que os requisitos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam 

presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo - Ausentes os requisitos que autorizam a 

concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que 

indefere a medida liminar.” (TJ-MG - AI: 10000190715169001 MG, Relator: 

José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 

12/09/2019) “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE SUSPENDE OS 

DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO 

INVOCADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO NÃO VERIFICADOS – CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES APRESENTADOS PELO AGENTE FINANCEIRO AO JUÍZO A QUO – 

DESCONTOS QUE REMONTAM 2015, INSURGINDO-SE O AGRAVANTE 

JUDICIALMENTE SOMENTE EM 2017 – CONTEXTO FÁTICO QUE INDUZ À 

APARENTE LICITUDE DOS ABATIMENTOS MENSAIS EM FOLHA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes a probabilidade do direito 

invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, descabe falar em tutela de urgência de natureza antecipada. 

Isto porque, ainda que o agravante afirme que não firmou contratos com 

agente financeiro réu, este apresentou em juízo os instrumentos 

correspondentes, devidamente assinados, o que induz à aparente licitude 

dos descontos mensais. Ademais, percebe-se que o agravante conviveu 

por longo tempo com a situação que agora pretende emergencialmente 

desconstituir, ajuizando ação mais de 01 (um) ano após o início dos 

descontos, o que corrobora a ausência de elementos para que pretensão 

de suspensão dos descontos seja acolhida.”  (TJ-MS 

14103722320178120000 MS 1410372-23.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 21/11/2017, 5ª Câmara 

Cível) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, 

vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda 

maior dilação probatória (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir 

o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘i’ de (ID 27645690, pág.18), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS 

- AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 30 de março de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Vista ao Ministério 

Público (art. 178, II, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro 

de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016833-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA KOPS ZAHNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016833-26.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Ana Maria Kops 

Zahner. Ré: CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. Vistos, etc. 

ANA MARIA KOPS ZAHNER, com qualificação nos autos, ingressara neste 
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juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor CNF 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da ação, passo a 

analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há 

que se destacar que o documento de (ID 27623141) não corrobora para o 

entendimento de que se trata a autora de parte hipossuficiente. Sendo 

assim, ainda que admita a parte autora não possuir condições para 

suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita 

depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de 

necessidade. Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que 

demonstrem a capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 

10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015veio positivar 

orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de 

considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação 

de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do 

NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o 

pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo 

este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 

10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.’””(TJ-MT - AI: 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o 

determinado no Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DOS SANTOS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002046-60.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: José 

Lourenço dos Santos Sobrinho. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.22908214, id.22908215, id.22908216, id.22908218) e (id.26346702), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.22908215), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra 

e em nada requerendo, façam as anotações devidas e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 07 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA D ANGELO NAPOLI (AUTOR(A))

MANLIO MARIO MARCO NAPOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO OAB - SP235122 
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(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO AMORIM OAB - SP130307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DA SILVA DUTRA (RÉU)

MORRO VERMELHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE DUTRA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003498-42.2016 Ação: Anulatória de Registro Público Autores: Manlio 

Mario Marco Napoli e Outra. Réus: José Dutra Filho e Outros. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.23692817), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a 

parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua 

publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em 

consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007181-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007181-19.2018 Ação: Monitória Autora: Concrenop Concretos Sinop 

Ltda. Réu: Amâncio de Carvalho Construções Ltda Me. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.24119413, id.24119416), não 

verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que 

houvera apenas uma tentativa de citação do réu e, a parte autora, por sua 

vez, não comprovou que tenha exaurido os meios que estão ao seu 

alcance, a fim de buscar o endereço atual do requerido, portanto, não 

preenchidos os requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil, 

assim, indefiro. Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua pretensão. Em caso de 

inércia, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por 

edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005626-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

3S MADEIRAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005626-35.2016 Ação: Indenização Autora: 3S Madeiras Eireli Me. Ré: 

D.M.M. Lopes & Filhos Ltda. Denunciado à lide: Banco Bradesco S.A. 

Vistos, etc... D.M.M. LOPES & FILHOS LTDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com “Embargos Declaratórios” 

pelos fatos narrados no petitório de (id.22262105), vindo-me conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” 

Analisando os fatos elencados pelo embargante, verifica-se que assiste 

razão à parte, uma vez que a decisão de (id.21945197) está parcialmente 

equivocada, ante o descumprimento do disposto no artigo 129 do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, ACOLHO os embargos ofertados por D.M.M. LOPES & FILHOS 

LTDA, com qualificação nos autos, e, via de consequência, retifico a 

decisão de (id.21945197), excluindo-se a questão atinente à denunciação 

à lide; no mais, mantenho a decisão em sua íntegra. Transcorrido o prazo 

recursal, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017060-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017060-16.2019 Ação: Rescisão de Contrato Autor: Francisco Ribeiro 

Sousa da Silva. Réu: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, 

etc. FRANCISCO RIBEIRO SOUSA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga” em desfavor de 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que firmara com o réu contrato de compra 

e venda, correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos, conforme documento de (ID 27707523); que, até a presente data 

adimplira a importância de R$5.027,88 (cinco mil, vinte e sete reais e 

oitenta e oito centavos). Ademais, que solicitara ao réu a rescisão do 

contrato, bem como, a restituição do valor pago, tendo em vista que o réu 

não entregara o empreendimento conforme pactuado. Por fim, requer em 

sede de tutela provisória de urgência que seja determinado ao reu que se 

abstenha de inscrever o nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, bem como, suspenda a cobrança do débito, sob pena de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item 

‘b’ de (ID 27707515, pág.31). D E C I D O: Considerando os documentos de 

(ID 27707519), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a 

tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 
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Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘J' de (ID. 27707515, pág.33), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a 

ser realizada no dia 30 de março de 2020, às 10h0min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências 

dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017090-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017090-51.2019 Ação: Rescisão de Contrato Autor: Cristiano Garcia 

de Souza. Réu: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, etc. 

CRISTIANO GARCIA DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão de 

Contrato c/c Devolução de Quantia Paga” em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que firmara com o réu contrato de compra 

e venda, correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos, conforme documento de (ID 27723720); que, até a presente data 

adimplira a importância de R$18.214,60 (dezoito mil, duzentos e quatorze 

reais e sessenta centavos). Ademais, que solicitara ao réu a rescisão do 

contrato, bem como, a restituição do valor pago, tendo em vista que o réu 

não entregara o empreendimento conforme pactuado. Por fim, requer em 

sede de tutela provisória de urgência que seja determinado ao réu que se 

abstenha de inscrever o nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, bem como, suspenda a cobrança do débito, sob pena de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item 

‘b’ de (ID 27723714, pág.31). D E C I D O: Considerando os documentos 

acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
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PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO 

DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO 

IRREVERSÍVEL ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. 

Não se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos 

moldes da norma insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 

15473417 PR 1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data 

de Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1942 15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela 

parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘CI’ de (ID. 27723714, 

pág.32), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a 

ser realizada no dia 30 de março de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências 

dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003922-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYHELLEN GODOFREDO BRAGA OAB - DF41703 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003922-50.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco do Brasil S.A. 

Ré: Miriam Lourenço de Oliveira. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.24253253), determino a intimação pessoal da parte autora, 

na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007811-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORGES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA LUCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA LOURENCO OAB - RJ51575 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007811-75.2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Anderson Borges Prado. Réus: Laboratório Labet Exames Toxicológicos 

Ltda e Outro. Vistos etc... ANDERSON BORGES PRADO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de LABORATÓRIO LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA 

(ATUAL CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA) E LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA ME. Devidamente citados, apresentaram 

contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a preliminar de 

ilegitimidade passiva do segundo réu - Laboratório de Análises Clínicas 

Santa Lúcia Ltda Me, não verifico nenhum elemento plausível para 

acolhê-la, devendo ser aplicado ao presente caso o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, que dispõe que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 
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saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 07 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012068-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012068-12.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

João Batista Inocencio Soares. Réu: Banco Losango S/A – Banco Múltiplo. 

Vistos, etc. JOÃO BATISTA INOCENCIO SOARES, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz o autor que não possui relação contratual com a parte 

ré; que, soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição 

ao crédito, em razão do contrato n°003020039488937N, no valor de 

R$276,03 (duzentos e setenta e seis reais e três centavos) conforme 

documento de (ID 24705973); que, registrara Boletim de Ocorrência, 

conforme documentos de (ID 24705950, ID 24705953, ID 24705956 e ID 

24705960). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que seja excluído o nome e CPF do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de 

multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 

24842288, pág.04). D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial 

de (ID 24842288). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece 

que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou 

antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - 

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

contrato n°003020039488937N, no valor de R$276,03 (duzentos e setenta 

e seis reais e três centavos) conforme documento de (ID 24705973), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ de (ID 

25495872, pág.23), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 08h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - PE808-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1003981-04/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Rescisão Contratual Autora: Associação dos Produtores de Sementes de 

Mato Grosso – APROSMAT. Réus: STEMAC S/A Grupos Geradores e 

Outro. Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE 

MATO GROSSO – APROSMAT, com qualificação nos autos, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de STEMAC S/A GRUPOS GERADORES e 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL, com 

qualificação nos autos. Devidamente citadas, contestaram o pedido às 

(fls.126/201 – correspondência ID 15332827 a ID 15332836 e fls.231/298 

– correspondência ID 15814368 a ID 15814702). Houve impugnação à 

defesa (fls.211/230 – correspondência ID 15773853 e fls.364/382 – 

correspondência ID 18165532). Foi determinada a especificação das 

provas (fls.383/385 – correspondência ID 22694455), manifestaram-se as 

partes rés pugnando pelo julgamento antecipado do feito às (fls.386/387 – 

correspondência ID 22919517 e fls.394/395 – correspondência ID 

23804794), em contrapartida, a parte autora pugnaram pela instrução do 

feito (fls.389/392 – correspondência ID 23520382), vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Aventa a segunda ré (Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A – Banrisul) preliminar de mérito às (fls.129/133 – 

correspondência ID 15332827, fls.04/08), arguindo que deve ser extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, da ilegitimidade passiva ad 

causam, eis que o endosso em questão trata-se de endosso mandato e 

não endosso translativo, sem inaplicável a responsabilidade civil à ré. 

Porém, razão não lhe assiste, uma vez que no caso dos autos verifica-se 

a existência de endosso translativo, em conformidade com o documento 

de (fl.76 – correspondência ID 13436153), no qual se depreende que o 

título protestado trata-se de “DUPLICATA MERCANTIL P/INDICACA”, sendo 

credor o réu “BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S/A” e 

sacador/avalista “STEMAC SA GRUPOS GERADORES”. Assim, em 

havendo indicação de ambos os réus no protesto, estes são igualmente 

legítimos a figurar no polo passivo da demanda, não deve prosperar a 

presente alegação. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO - ENDOSSO TRANSLATIVO 

- LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ENDOSSANTE E O 

ENDOSSATÁRIO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO PROCESSO. O 

endosso translativo de duplicata atrai o litisconsórcio passivo necessário 

do endossante e do endossatário na ação em que o devedor visa 

desconstituir o débito retratado no título. A ausência de citação do 

litisconsorte necessário implica a nulidade do processo.” (TJ-MG - AC: 

10079130772761001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DUPLICATA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - ENDOSSO 

TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. - A instituição financeira que recebe duplicatas por endosso 

translativo é parte legítima para responder por prejuízos gerados com a 

cobrança indevida de títulos sem lastro.” (TJ-MG - AC: 

10079110069063001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data 

de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) “RECURSO 

INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO DE DUPLICATA AO BANCO RÉU. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. [...] 1. Inicialmente, 

não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto a certidão de fl. 29 

comprova que o banco réu recebeu o título protestado mediante endosso 

translativo, ou seja, houve a transferência de titularidade à instituição 

financeira, a qual veio a realizar o protesto, fato que fundamenta sua 

legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. [...] 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004498044 RS, Relator: Lucas 

Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2014) [suprimi] 

Assim sendo, refuto a presente preliminar de mérito. Lado outro, a parte ré 

(STEMAC S/A Grupos Geradores), aventa em preliminar de mérito às 

(fls.231/233 – correspondência ID 15814369, fls.01/03 – item ‘I’) que o 

presente feito deverá ser suspenso, em razão do recebimento da 

Recuperação Judicial sob nº5177058.79.2018.8.09.0087, em trâmite na 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Itumbiara – GO. Todavia, não 

merece subsistir a pretensão da ora ré, uma vez que o artigo 6º, §1º, da 

Lei nº11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da 

recuperação judicial não suspende as ações de conhecimento. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE 

DETERMINADA EM RAZÃO DA NOTÍCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA ACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO AINDA NÃO 

CERTIFICADO. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 

00135851720178050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2017) “Agravo de Instrumento. 

Ação de Recuperação Judicial. [...] II - Por outro lado, incabível a 

suspensão de ações de conhecimento ajuizadas em desfavor da empresa 

em recuperação judicial, por falta de amparo legal. Agravo de Instrumento 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-GO - AI: 02031217020168090000, 

Relator: DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, Data de Julgamento: 

02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2087 de 

11/08/2016) [suprimi] Destarte, rebato a presente preliminar de mérito. 

Noutro trilho, a ré (STEMAC S/A Grupos Geradores), aventa em preliminar 

de mérito às (fls.233/235 – correspondência ID 15814369, fls.03/05 – item 

‘II – A’) que é ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, eis que não 

realizara o protesto do título em questão. Não obstante, a argumentação 

da ora ré, não verifico como possa prosperar, mesmo porque do protesto 

realizado à (fl.76 – correspondência ID 13436153), colhe-se que esta é 

sacador/avalista (entenda-se endossante – emitente da duplicata 

mercantil) e, sendo credor o réu “BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO 

SUL S/A” e, mais, que a parte autora discute nos presentes autos o lastro 

do crédito protestado, o qual fora transmitido mediante endosso 

translativo. Logo, rechaço a presente preliminar de mérito. Motivos pelos 

quais rejeito todas as preliminares aventadas nos presentes autos. 

Quanto ao pleito autoral constante do item ‘II’ de (fls.366/367 – 

correspondência ID 18165532, fls.03/04), no qual pugna pela aplicação de 

multa à ré (STEMAC S/A Grupos Geradores) pelo não comparecimento à 

audiência de conciliação (fls.202/205 – correspondência ID 15362214 a ID 

15362215), hei por bem postergar a análise para o momento oportuno, 

qual seja, a prolação da sentença. Na mesma senda, determino a Senhora 

Gestora que certifique se a parte ré (STEMAC S/A Grupos Geradores) 

fora devidamente citada antes da realização do referido ato processual, 

destaco que deverão ser considerados os termos do artigo 334 do Código 

de Processo Civil. Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 

08 de março de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001534-09/2019 Ação: Indenização por Danos Materiais Autor: Mundial 

Sucção e Solos Ltda. Réu: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Vistos, 

etc. MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenizatória’ em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ambos com qualificação nos 

autos. A audiência de conciliação de (fls.77/80 – correspondência ID 

20290823 a ID 20290824) resultara inexitosa. Devidamente citada, 

contestaram o pedido às (fls.82/167 – correspondência ID 20600488 a ID 

20600800). Houve impugnação à defesa (fls.173/178 – correspondência 
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ID 21180226). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.179/181 – correspondência ID 22694830), 

oportunidade onde a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide 

(fls.183/184 – correspondência ID 22968199), pugnado a autora pela 

instrução processual (fls.186/187 – correspondência ID 23102440), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: No tocante à preliminar de 

prescrição, não vejo como possa prosperar o pleito da ré, eis que os 

ressarcimentos dos alegados danos materiais perseguidos pela autora 

não são decorrentes [diretamente] do acidente narrado na exordial, assim, 

o prazo prescricional não teria como termo inicial o sinistro – ocorrido em 

21 de junho de 2016 – e, sim, a devolução do veículo, realizada em 

setembro/2016 (leia-se ao tomar conhecimento do fato danoso, documento 

de fl.45 – correspondência ID 18152908). Destarte, inaplicável ao caso 

concreto o disposto no artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil, mas, sim, 

o elencado no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Eis a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL. O prazo de 

prescrição da pretensão ao recebimento de indenização decorrente de ato 

ilícito é de três anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil).” 

(TJ-MG - AC: 10702120281598001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019) Assim, rejeito 

presente preliminar de mérito. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 07 de abril de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de 

perda dessa prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004300-69/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Cristiano Rodrigues de Oliveira. Ré: 

Anhanguera Educacional S/A (Cesur). Vistos, etc. CRISTIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito’ em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A (CESUR), ambos com qualificação nos 

autos. Realizara-se audiência de conciliação de (fls.177/179 – 

correspondência ID 15561401 a ID 15561402), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citado, contestara o pedido às (fls.195/239 – 

correspondência ID 16011058 a ID 16011543). Houve impugnação à 

defesa (fls.248/267 – correspondência ID 20153134 a ID 20153564). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.279/282 – correspondência ID 22678588), oportunidade 

onde a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide (fl.284 – 

correspondência ID 22847446), pugnado o autor pela instrução 

processual (fls.285/288 – correspondência ID 23093079), vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, determino a Senhora 

Gestora que cumpra o determinado no primeiro parágrafo de (fl.280 – 

correspondência ID 22678588), imediatamente, sob pena de 

responsabilização funcional. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de 

perda dessa prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1016928-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE SOUZA DIAS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (ORDENADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016928-56.2019 Ação: Carta de Ordem Autor: Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta de Ordem”, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000162-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGUNDES CONSTRUCOES LTDA (ORDENADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000162-88.2020 Ação: Carta de Ordem Autor: Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta de Ordem”, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando a presença da Município de 

Rondonópolis em um dos polos, bem como, considerando que o nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do 

Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei), dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017088-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 83 de 3112



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017088-81.2019 Ação: Obrigação De Fazer Autor: Olavo Aguiar Paiva 

Filho. Réus: Banco Bradesco S/A e Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer” em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, autarquia estadual, sobreveio o pleito de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000189-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ MORETTI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS--- PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000189-71.2020 Ação: Cobrança Autora: Serviço de Saneamento 

Ambiental de Rondonópolis – SANEAR. Réu: Claudio Luiz Moretti. Vistos, 

etc. SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – 

SANEAR, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança” em desfavor de CLAUDIO LUIZ MORETTI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pleito citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento nº10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER ESPINDOLA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAS DE OLIVEIRA TAVARES (RÉU)

TEC NEW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 

VETERINARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000190-56.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Wilker Espindola Ferreira. Réus: Joas de Oliveira Tavares e Outro. Vistos, 

etc. WILKER ESPINDOLA FERREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais” em desfavor de JOAS DE OLIVEIRA TAVARES, com 

qualificação nos autos, e TEC NEW COMÉRCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.23/24 – correspondência ID 

27839640), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 01° 

de abril de 2020, às 08:00 horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 09 de janeiro de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017030-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

APARECIDA ARCANJA DA BARRA (EXECUTADO)

CICERO CORDEIRO DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1017030-78.2019 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Everton de Souza Nunes. Executados: Cícero Cordeiro dos 

Anjos e Outros. Vistos, etc. EVERTON DE SOUZA NUNES, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de CÍCERO 

CORDEIRO DOS ANJOS, CIRLEY MARTINS BARRA DOS ANJOS e 

APARECIDA ARCANJA DA BARRA, com qualificações nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Citem-se os executados, para que no prazo de (03) três dias, a contar da 

citação, efetuem o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) 

Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento 

no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifiquem-se os 

executados para que, querendo, ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 
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da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002355-47/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: William Meira Souza. Ré: Unic Educacional Ltda. Vistos, 

etc. WILLIAM MEIRA SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização’ em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Realizara-se 

audiência de conciliação de (fl.115 – correspondência ID 14356232), 

entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citado, contestara o pedido 

às (fls.49/111 – correspondência ID 14338639 a ID 14338778). Houve 

impugnação à defesa (fls.117/119 – correspondência ID 14467486). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.122/124 – correspondência ID 18849837), oportunidade 

onde o autor pugnara pela instrução processual (fl.126 – correspondência 

ID 18908291) e, em contrapartida, a parte ré requerera o julgamento 

antecipado da lide (fls.130/132 – correspondência ID 21106271 a ID 

21106272), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: No tocante ao pleito 

constante do segundo parágrafo de (fl.126 – correspondência 18908291), 

hei por bem indeferir, uma vez que a parte autora não indicara quais 

documentos careceriam ser periciados, nem mesmo a qual modalidade de 

perícia os mesmos deveriam ser submetidos, nos termos dos artigos 464 e 

465, ambos do Código de Processo Civil. No concernente ao pedido de 

inversão do ônus da prova inserido no item ‘4’ de (fl.12 – correspondência 

ID 12551987,fl.10) e terceiro parágrafo de (fl.126 – correspondência 

18908291), hei por bem deferir, todavia, circunscrito nos ditames legais e 

doutrinários (leia-se devendo subsistir a distribuição dinâmica do ônus da 

prova, constante do artigo 373, CPC). Destarte, defiro o quarto parágrafo 

de (fl.126 – correspondência 18908291) (art.373, I, CPC). Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 16 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002586-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL-MCO/LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002586-74.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Edson Estevão Rey Molina. Réu: AL-COM/LIMA. Vistos, etc. Analisando os 

termos do petitório de (Id. 17709601 - último parágrafo), hei por bem 

indeferir o pedido, eis que tal diligência compete à parte e não ao poder 

Judiciário. Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, emende a inicial, qualificando corretamente 

a parte ré, conforme disposto no inciso II do artigo 319 do Código de 

Processo Civil e cumprindo integralmente o disposto artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 09 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004779-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004779-33.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Joana Pereira Lima. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios de (id.26487376, id.26487378, id.26487380, id.26487381) e 

(id.26575612), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.26487378), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CARDOSO (RÉU)

MARIA SILVA CADIDE (RÉU)

AVANILDA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

JOSE ANTONIO DA SILVA (RÉU)

PLACIDA DA SILVA (RÉU)

MANOEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

SEVERIANO CARDOSO DA MOTA (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

MARIA AVANDA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

OLIVIA DE OLIVEIRA MOURA SILVA (RÉU)

ANTONIA MARIA DA SILVA (RÉU)

CANDIDO ANTONIO DA SILVA (RÉU)

MARIA DOS ANJOS DA SILVA CARDOSO (RÉU)

BASILIO ANTONIO DA SILVA (RÉU)

HERMENEGILDA ANDRADE DA SILVA (RÉU)

MARIA LUCIA DA SILVA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

JENOLINA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

LENIR MORAES DA SILVA (RÉU)

ROMILTON DE FREITAS OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDA SILVA CADIDE OAB - 139.611.795-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004995-57.2017 Ação: Regresso Autora: Márcia Maria Mancoso 

Baptista. Réus: Basílio Antônio da Silva e Outros. Vistos, etc... Analisando 

os termos dos petitórios e documentos de (id.10513548, id.21491668, 

id.21491670, id.21726645, id.21726649, id.22781916), hei por bem em 

deferir o pedido, com as ressalvas do artigo 690 do Código Civil, 

expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) quarenta e 

cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002614-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

DEUZILIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL PEREIRA GOMES (RÉU)

JOSÉ GOMES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002614-42.2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Lourival 

Souza Santos e Outra. Réus: Espólio de José Gomes Vieira e Isabel 

Pereira Gomes. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.23487908), não verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo 

em vista que houvera apenas uma tentativa de citação dos réus e, a parte 

autora, por sua vez, não comprovou que tenha exaurido os meios que 

estão ao seu alcance, a fim de buscar o endereço atual dos requeridos, 

portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 256 do Código de 

Processo Civil, assim, indefiro. Intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua pretensão. 

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da parte autora, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002113-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DUARTE DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002113-59.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Cleverson Duarte de Morais. 

Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (id.23945860), hei 

por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação 

do réu por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do 

Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá 

ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua 

publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em 

consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008527-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008527-39.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e 

Débito Autor: F. M. Supermercados Ltda Epp. Ré: Azafenetto Transportes 

Logística Ltda Me – O´PS Log. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (id.22577767), hei por bem em deferir parcialmente o pedido e, 

via de consequência, determino a citação da parte ré por edital, com fulcro 

no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. 

Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o 

edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no 

mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o disposto 

no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve 

ser certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 08 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002792-59.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executado: José Correa Prates. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.24196289), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte 

executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá 

ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar 

sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, 

em consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUBENS BELIDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MULT VIDROS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003753-97.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito 

Autor: João Rubens Belido Souza. Ré: Multi Vidros Eireli Me. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.24289937), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002709-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPARINA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002709-09.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito 

Autora: N C Imóveis Ltda. Ré: Gasparina Pereira da Silva. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.24225254), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a 

parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua 

publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em 

consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1001802-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS (OPOENTE)

LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (OPOSTO)

IVANILDO BATISTA DE MOURA (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001802-63.2019 Ação: Oposição Autores: Edvaldo Andrade de Souza 

Reis e Luzia Jesus dos Reis Andrade. Réus: N C Imóveis Ltda e Espólio de 

Ivanildo Batista de Moura. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório 

de (id.23832798), não verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, 

tendo em vista que houvera apenas uma tentativa de citação do réu e, a 

parte autora, por sua vez, não comprovou que tenha exaurido os meios 

que estão ao seu alcance, a fim de buscar o endereço atual do 

representante do espólio requerido, portanto, não preenchidos os 

requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil, assim, indefiro. 

Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, adéque sua pretensão. Em caso de inércia, determino a 

intimação pessoal da autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009504-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA LEANDRA ROCHA (EXECUTADO)

RONIVAN FERREIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009504-31.2017 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: 

Letícia Leandra Rocha e Ronivan Ferreira Rocha. Vistos, etc... Analisando 

os termos do petitório de (id.23897349), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com 

prazo de (45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. 

Noutro norte, sobre o pleito de penhora e remoção dos semoventes de 

propriedade da avalista – executada (id.23950881, id.27532035), hei por 

bem indeferir, eis que ausente nos autos a comprovação da existência 

dos referidos bens (não havendo comprovação de propriedade, nem 

mesmo havendo descrição dos mesmos – quantidade, características e 

espécie), bem como, comprovação da inexistência de bens preferenciais 

à esse nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005938-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RW COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

KLEBER MIRANDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005938-74.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: RW Comércio de Som e Acessório Ltda 

e Outro. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e documento de 

(id.23521060, id.2351061), hei por bem em postergar a análise do pleito, 

expedindo-se ofício à Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (15) quinze dias, informe, 

detalhadamente, acompanhada de extrato, qual o percentual adimplido no 

contrato e/ou número de parcelas quitadas. Vindo aos autos, dê-se vista 

ao exequente para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 
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Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003032-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003032-77.2018 Ação: Monitória Autora: Iguaçu Máquinas Agrícolas 

Ltda. Réu: Lineu Baniski. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.20625133), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se carta 

precatória de citação, com prazo de (45) quarenta e cinco dias para seu 

cumprimento, em consonância com o disposto no artigo 261 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 08 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000893-26.2016 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: Jucélia Benedita Zeferina Costa 

Camargo Me e Outra. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.20867297), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se carta 

precatória de citação, com prazo de (60) sessenta dias para seu 

cumprimento, em consonância com o disposto no artigo 261 do Código de 

Processo Civil. Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO OAB - GO19718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000551-78.2017 Ação: Execução Exequente: Distribuidora Brasileira de 

Asfalto Ltda. Executada: Coder – Companhia de Desenvolvimento de 

Rondonópolis. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.24023247), hei por bem em deferir parcialmente o pedido, devendo a 

parte executada ser intimada pessoalmente e via sua bastante 

procuradora, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, sob pena de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 

774 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Vindo aos 

autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de janeiro 

de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001409-41.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Paulo José 

Canevazzi da Silva. Ré: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis Floriano 

Peixoto Ltda. Vistos, etc... PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA SILVA, 

devidamente qualificada, na ação ‘Declaratória c/c Indenização’ que move 

em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO 

PEIXOTO LTDA, já qualificada na exordial e, após seu processamento, 

sobreveio o pleito de chamamento do feito à ordem (id.22851145), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando os termos da manifestação 

de (id.22851145), observa-se que assiste razão em parte ao autor, deste 

modo, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de consequência, 

retifico a decisão dos embargos de declaração, passando a constar os 

seguintes termos: “D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Em 

seu pedido, o embargante assevera que houve omissão, contradição e 

obscuridade quanto à sua condenação em custas, pois, comprovara sua 

hipossuficiência. Inicialmente, é importante considerar que cada recurso 

previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, 

sendo que os embargos de declaração prestam-se para complementar ou 

aclarar as decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem 

pontos omissos, obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar 

que a finalidade dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos 

porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme 

ensina Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à 

ação rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois, os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão e, se quer 

contradição, devendo ser mantida em sua íntegra, haja vista que os 
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documentos de (id.18486589, id.18486590), não são suficientes para 

corroborar com sua alegação de hipossuficiência. “Não pode ser 

conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, 

pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos 

declaratórios são apelo de integração não de substituição” (STJ – 1ª 

Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). Firme em tais 

circunstâncias, os embargos de declaração, em homenagem aos limites 

traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente, 

sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão desfavorável ao 

embargante. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

Julgo Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Paulo José Canecazzi da Silva, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão de (id.19874980), em sua íntegra.” Transcorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000304-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO LAJUS OAB - SC4922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000304-97.2017 Ação: Execução de Sentença Exequente: 

Transportadora Caibiense Ltda. Executado: Maurício dos Reis. Vistos, 

etc... Analisando a questão trazida à liça pela exequente no (id.24134497), 

não verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que o 

artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 513. 

O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, 

observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o 

disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2º O devedor será 

intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, 

quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;”. 

Ante o exposto, rejeito o pleito de (id.24134497) e, via de consequência, 

determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, adéque sua pretensão. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007544-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ABREU DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007544-40.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Osvair Abreu de Sousa. Ré: Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. 

Denunciada à lide: Bradesco Seguros S.A. Vistos, etc... RODOBELO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, devidamente qualificada, na ação 

de ‘Indenização por Danos Materiais e Morais’ que lhe moveu OSVAIR 

ABREU DE SOUSA, já qualificado na exordial e, após seu processamento, 

apresentara manifestação no (id.20364337), vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Analisando os termos da manifestação de (id.20364337), observa-se 

que assiste razão ao réu, deste modo, hei por bem em chamar o feito à 

ordem e, via de consequência, retifico a sentença de (id.20014013), 

passando a constar os seguintes termos: “D E C I D O: Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos proposta por OSVAIR ABREU DE SOUZA, em desfavor de 

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pela seguradora. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, arquive-se.” Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de janeiro de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO OLIVEIRA APOLONIO (EXECUTADO)

COSME DAMIAO FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000158-90.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: João Bosco Oliveira Apolônio e 

Cosme Damião Freitas. Vistos, etc... Inicialmente, acolho a pretensão 

levada a efeito no (id.27604241) e homologo o demonstrativo de cálculo do 

saldo remanescente apresentado pela parte exequente (id.27604244), 

prosseguindo-se na execução. De outro ponto, analisando os termos do 

petitório e documentos de (id.23743014, id.23743016, id.23743017, 

id.23743019, id.23743027), hei por bem em deferir o pedido de penhora do 

imóvel descrito e caracterizado no (id.23743027), com fulcro no artigo 

835, inciso V do Código de Processo Civil, na proporção de (50%) 

cinquenta por cento pertencente ao executado, expedindo-se mandado de 

penhora, averbação, avaliação e intimação, inclusive, do cônjuge. 

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC. Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA CASSIA LEZAINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000802-33.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Elizangela Cassia Lezainski. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.24507922), hei por bem em revogar a nomeação de (id.4150208) e, via 

de consequência, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente. Mantenho os demais termos da decisão de (id.4150208). 

Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001459-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1001459-67.2019 

Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Josiele Lima da Silva Ré: 

Centrais Elétricas do Pará S/A Vistos, etc... JOSIELE LIMA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação, a qual foi impugnada. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a autora requerido o 

julgamento antecipado; e, a ré, a produção de provas, vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como 

aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Não há preliminares. Assim, hei por bem em designar o dia 04 de março de 

2020, às 15:30 horas, para audiência de instrução e julgamento. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 10/janeiro/2020. - Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1008572-09.2018 

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: João Nicolau de 

Andrade Ré: Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda Vistos, etc... 

JOÃO NICOLAU DE ANDRADE, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 

citada, apresentou contestação, a qual foi impugnada. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo o autor requerido a produção de prova 

oral; e, a ré, nada requereu, conforme se pode constatar pela certidão de 

(fl.255), vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Assim, hei por bem em designar o dia 05 de 

março de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 10/janeiro/2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001286-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERVANIA VIEIRA DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1001286-77.2018 

Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autora: Gervânia Vieira da 

Silva Vasconcelos Candido Ré: Oi S/A Vistos, etc... GERVANIA VIEIRA DA 

SILVA VASCONCELOS CANDIDO, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de OI S/A, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citada, apresentou contestação, a qual foi 

impugnada. Foi determinada a especificação das provas, tendo a autora 

requerido o julgamento antecipado da lide (fl.105); e, a ré, a produção de 

provas (fls.111), vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. A preliminar esposada pela empresa ré 

está intimamente ligada à matéria de fundo, devendo ser relegada quando 

do exame do mérito da questão. Defiro as provas requeridas pela empresa 

ré. Para proceder a prova pericial, nomeio o Dr. Ilson Pereira dos Santos, o 

qual deverá ser intimado. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), a cargo da empresa ré, valor que deverá ser 

depositado junto à Conta Única 05 (cinco) dias antes do início dos 

trabalhos. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico. Autorizo a senhora gestora a designar dia e horário para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de 

10 (dez) dias. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em 

designar o dia 02 de junho de 2020, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

10/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005962-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ASCENCAO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1005962-68.2018 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: Cleber 

Ascenção Freitas de Souza Réu: Banco RCI Brasil S/A Vistos, etc... 

Cleber Ascenção Freitas de Souza, com qualificação nos autos, via seu 
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bastante procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de 

Banco RCI Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado. Considerando o 

petitório de (fl.104/105) e com fulcro inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, designo o dia 02 de março de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de conciliação. Convoquem-se as partes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003414-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVENIN SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (RÉU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (RÉU)

Fazenda Quatro Estrelas (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES OAB - PR83904 (ADVOGADO(A))

ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA OAB - MS17283 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1003414-07.2017 

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: Evelin Silva 

Gomes Réus: Valdinei Eugênio dos Santos e Outros Vistos, etc... EVELIN 

SILVA GOMES, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de VALDINEI EUGÊNIO DOS SANTOS, FAZENDA 

QUATRO ESTRELAS e SEARA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 

citadas, apresentaram contestações, as quais foram impugnadas. As rés 

requereram a denunciação da lide, sendo determinado àquelas que 

carreassem aos autos os documentos pertinentes (fl.155), deixando 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão de 

(fl.157), sendo rejeitada a pretensão, conforme decisão de (fl.163), não 

havendo recurso. Foi determinada a especificação das provas, tendo as 

partes requerido a produção de provas, vindo-me os autos conclusos. D e 

c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o 

disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Defiro as 

provas requeridas pelas partes. Para proceder a prova pericial, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, o qual deverá ser intimado. Fixo os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que deverá ser ombreado 

pela parte vencida, uma vez que a autora é beneficiária da assistência 

judiciária. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico. Autorizo a senhora gestora a designar dia e horário para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de 

10 (dez) dias. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em 

designar o dia 02 de junho de 2020, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

10/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003257-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EMBARGANTE)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

ELIZANDRA MARIA ZYS (EMBARGANTE)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1003257-97.2018 

Ação: Embargos à Execução Embargantes: Paulo Cesar Miezerski e 

Outros Embargada: Perovina Sementes Ltda Vistos, etc... PAULO CESAR 

MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI, JEFERSON LUIS 

MIEZERSKI e EKLIZANDRA MARIA ZYS MIEZERSKI, com qualificação nos 

autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de PETROVINA 

SEMENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente intimada, 

ofereceu impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

a embargada requerido a produção de prova oral; e, os embargantes, 

nada requereram, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Defiro a prova requerida pela 

embargada. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em 

designar o dia 03 de junho de 2020, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

10/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000294-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SHIRLEI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES LUIZ DE AMORIM (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000294-48.2020 Ação: Alvará Judicial Autora: Maria Shirlei de Amorim. 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de 

“Alvará Judicial”. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000308-32.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Ezequiel 

José Parreira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. 

Vistos, etc. EZEQUIEL JOSÉ PARREIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 
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Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.17/23 – 

correspondência ID 27906409), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004327-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIAN FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004327-52/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Rivian Ferreira Dias. Ré: Via Varejo 

S/A – Ponto Frio (Globex Utilidades S/A). Vistos, etc. RIVIAN FERREIRA 

DIAS, com qualificação nos autos, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de VIA 

VAREJO S/A – PONTO FRIO (GLOBEX UTILIDADES S/A), com qualificação 

nos autos. Devidamente citada, contestara o pedido às (fls.159/189 – 

correspondência ID 14261792). Houve impugnação à defesa às 

(fls.237/264 – correspondência ID 21101755). Foi determinada a 

especificação das provas (fls.266/268 – correspondência ID 22693604), 

manifestara-se a parte autora pela instrução do feito às (fls.272/560 – 

correspondência ID 23815488 a ID 23815909), em contrapartida, a parte ré 

permanecera inerte, em conformidade com a certidão de (fl.561 – 

correspondência ID 23976186), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

A parte ré aventa que deve ser extinto o presente feito sem resolução de 

mérito, ante a inépcia da inicial (item ‘II.B’ de fl.163/168 – correspondência 

ID 14261792, fl.05/10), haja vista que há inconsistência dos fatos e 

argumentos trazidos na inicial. Porém, razão não lhe assiste, eis que o rol 

que conceitua inépcia a inicial é taxativo (Art.330, §1º Considera-se inepta 

a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III – da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão e; IV – contiver pedidos incompatíveis entre si, 

CPC) e a alegação da ré não se amolda a este rol, eis que dos fatos 

decorre logicamente o pleito autoral. Portanto, rejeito a presente preliminar 

de mérito. Noutro trilho, a primeira ré aventa que deve ser extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva ad 

causam, eis que não fora a ré que negativara o nome do autor. Pois bem, 

hei por bem postergar a análise do preliminar aventada e, via de 

consequência, defiro a expedição de ofício requerida pelo autor às (fl.276 

– correspondência ID 23815488, fl.05 e fl.560 – item ‘1’ – correspondência 

ID 23815909, fl.05), para manifestação, no prazo de (10) dez dias. 

Aportando aos autos, determino Senhora Gestora dê vista as partes para 

manifestação em (5) dias. Friso que deverá ser certificado nos autos a 

eventual inércia das partes. No tocante aos documentos juntados pela 

parte autora às (fls.277/554 – correspondência ID 23815487 a ID 

23815907), em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, 

no disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte 

ré, no prazo de (5) cinco dias, devendo a mesma ser intimada via DJE, via 

seu bastante procurador. Transcorrido o prazo in albis, deverá ser 

certificado nos autos. Noutra senda, determino que a parte autora, no 

prazo de (5) cinco dias, carreie aos presentes autos, exclusivamente, 

cópia integral do feito sob nº811382-32.2018.811.0003, sob as penas da 

lei. Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 03 de junho de 

2020, às 15:00 horas. Saliento que deverão comparecer a audiência 

instrutória, pessoalmente, o autor e o representante legal da parte ré, sob 

as penas da lei (art.361, II, CPC). Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000204-40.2020 Ação: Anulatória de Negocio Jurídico Autora: Andréia 

Pereira dos Santos. Réu: Oi S/A. Vistos, etc. ANDRÉIA PEREIRA DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” em desfavor de OI S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que soubera 

estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do contrato n°0005096464676862, no valor de R$879,26 (oitocentos 

e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) conforme documento de 

(ID 27850376); que, não reconhece tal obrigação como sendo sua. Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que seja excluído o nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do débito discutido nos autos, no prazo de (48) quarenta 

e oito horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 27850370, pág.07). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (ID 27850378 a ID 27851100), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 

294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

- LIMINAR - DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se 

conceder a tutela de urgência para retirada do nome da parte dos órgãos 

de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 

15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS 

- PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando 

estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta 

deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, 

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá 

inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito se 

constatado durante a instrução processual que o débito é devido. Assim, 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para 

determinar a exclusão do nome e CPF da autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, em razão do contrato n°0005096464676862, no valor de 

R$879,26 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) 

conforme documento de (ID 27850376), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, 

determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘c’ de (ID 27850370, pág.07), eis que entendo, por 

ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a 

ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 

09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000637-83.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: João 

Batista Leite. Ré: Telefônica Brasil S.A. – Vivo S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.20649265 – Data-04.06.2019) e 

verificando detalhadamente os autos, observa-se que não assiste razão à 

parte autora, haja vista que restara responsabilizada pelo pagamento dos 

honorários periciais, conforme se observa da decisão (de id.4887011 – 

Data-16.02.2017), sem interposição de recurso, restando a matéria 

acobertada pela preclusão e, assim, dispõe o artigo 507 do Código de 

Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as 

questões já decididas”. Ante o exposto, rejeito-o. Por fim, determino à 

senhora Gestora que cumpra os demais termos da decisão de 

(id.4887011). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006470-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006470-48.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Eliane Silva Conceição. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios e 

documentos apresentados pela ré no (id.21851151, id.21851158, 

id.21851169, id.21851170; id.24491828) e pela autora no (id.24158403; 

id.24559204), bem como, verificando detalhadamente os autos, 

observa-se que o feito fora julgado parcialmente procedente, declarando a 

inexistência do débito, condenando as partes em sucumbência recíproca, 

no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada, aplicando-se a 

Súmula 306 do STJ, a qual fora mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado (id.21851143), deste modo, hei por bem em rejeitar o pleito 

da autora (id.24158403; id.24559204) e, via de consequência, defiro o 

levantamento dos valores depositados no (id.21851151), com suas 

devidas correções, em favor dos procuradores da ré, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra e pagas as 

custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004471-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE DA CONCEICAO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004471-60.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Glauciele da Conceição Nunes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.25214684, id.25214685, id.25214686) e (id.25416888), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados no (id.25214686), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas 
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as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000374-51.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Gilmar Moura de Souza. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.22466887), hei por bem em deferir o levantamento dos 

valores depositados nos autos pelo réu, com suas devidas correções, em 

favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. 

Cumprida a determinação supra, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004856-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004856-42.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Anderson 

Antunes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. 

Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.11058076, 

id.11058082, id.11058084, id.11058086) e (id.17114437), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados no (id.11058086), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004131-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR BEZERRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004131-82.2018 Ação: Indenização por Ato Ilícito Autora: Neuzimar 

Bezerra Brito. Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.24164635, id.24164636, 

id.24164638, id.24164639) e (id.24356300), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.24164638), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora e seu procurador, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a determinação 

supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002510-21.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S.A. Ré: 

Aurora Madalena Gonçalves Silva. Vistos, etc... Compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que houve o falecimento da ré, conforme informado 

pelo senhor oficial de justiça no (id.4663727), ante o exposto, hei por bem 

em suspender o processo e o faço com fulcro no artigo 313, inciso I e §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, determino a intimação da 

parte autora, para que no prazo de (15) quinze dias, traga aos autos a 

certidão de óbito da ré, bem como, regularize o polo passivo da lide, no 

prazo de (60) sessenta dias, informando o nome do inventariante e sua 

qualificação e/ou dos herdeiros, devidamente qualificados. Em caso de 

inércia, proceda-se a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001589-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MORAES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001589-62.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S.A. 

Réu: Henrique Moraes Araújo. Vistos, etc... BANCO HONDA S.A., via seu 

bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que move em 

desfavor de HENRIQUE MORAES ARAÚJO, devidamente qualificado, 

ingressou com o pedido e documentos de (id.16207411, id.16207412), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão do autor, bem 

como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de conversão do 
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presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser 

atendido, uma vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão 

do bem e a citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A 

FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO 

PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE 

E. TJRJ. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de 

(id.16207411) e determino a citação da parte executada, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: ao advogado 

da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Por fim, 

intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa (id.16207412), sob pena de extinção. Deverá a serventia proceder 

a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro 

de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004211-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A G SILVA DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004211-17.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: A G Silva de Jesus Me. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., via 

seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que move 

em desfavor de A G SILVA DE JESUS ME, devidamente qualificado, 

ingressou com o pedido e documentos de (id.22477809), vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão do autor, bem como, 

compulsando os autos, verifica-se que o pedido de conversão do 

presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser 

atendido, uma vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão 

do bem e a citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A 

FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO 

PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE 

E. TJRJ. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de 

(id.22477809) e determino a citação da parte executada, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: ao advogado 

da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Por fim, 

intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia proceder a conversão 
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do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000954-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000954-47.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Everson Francisco da Silva. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., 

via seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que 

move em desfavor de EVERSON FRANCISCO DA SILVA, devidamente 

qualificado, ingressou com o pedido e documentos de (id.24131347), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão do autor, bem 

como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de conversão do 

presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser 

atendido, uma vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão 

do bem e a citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A 

FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO 

PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE 

E. TJRJ. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de 

(id.24131347) e determino a citação da parte executada, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: ao advogado 

da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Por fim, 

intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia proceder a conversão 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003023-86.2016 Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer Autora: Edmilsa 

Soares de Souza. Réu: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. Vistos 

etc... EDMILSA SOARES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Devidamente citado, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 
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questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000454-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COLOCAR SUPORTE EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANA APARECIDA DAS NEVES VALENTIM OAB - SP223195 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REU)

COSAN LOGISTICA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000454-78/2017 Ação: Monitória Autora: Colocar Suporte em Recursos 

Humanos Ltda. Rés: ALL – América Latina Logística Malha Norte S/A e 

Outras. Vistos, etc. COLOCAR SUPORTE EM RECURSOS HUMANOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com a presente “Ação Monitória”, em desfavor de 

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A, RUMO S/A E 

COSAN LOGÍSTICA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Pois bem, 

considerando a alegada incompetência do juízo e os termos dos contratos 

de (fls.264/271 – correspondência ID 10364108, fls.276/282 – 

correspondência ID 10364122, fls.291/298 – correspondência ID 

10364150, fls.303/313 – correspondência ID 10364163 e fls.801/807 – 

correspondência ID 10364719), especificamente, a ‘Cláusula das 

Disposições Gerais’, a qual elegera como foro competente, para dirimir as 

questões atinentes ao contrato objeto desta demanda, a Comarca de 

Curitiba – PR. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE ELEIÇÃO - 

PREVALÊNCIA. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos 

oriundos do contrato" (Súmula 335 do STF). "A desigualdade de natureza 

econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza 

hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. O 

obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de 

eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro 

de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à 

Justiça" (REsp 1685294/MA).” (TJ-MG - AI: 10000191152966001 MG, 

Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/11/0019, 

Data de Publicação: 25/11/2019) “Agravo de instrumento. Prestação de 

serviços artísticos. Competência. Monitória. Declinação da competência 

relativa. Validade da cláusula de eleição de foro. Alegação de que o 

contrato firmado está encerrado. Pedido de ressarcimento de despesas 

ocorridas em razão da execução dos serviços inicialmente contratados. 

Contratos interligados, sendo o objeto desta ação aquele verbal. Decisão 

mantida. Recurso desprovido. Elegendo as partes o foro da Comarca de 

São Paulo para dirimir as questões decorrentes do contrato firmado entre 

as partes, merece ela prevalecer, não a alterando assertiva de que o 

contrato escrito firmado está encerrado. Na hipótese, bem se vê que, 

diante dos termos da inicial, pretende o autor ressarcimento de despesas 

ocorridas em razão da execução dos serviços inicialmente contratados.” 

(TJ-SP 21013524020188260000 SP 2101352-40.2018.8.26.0000, Relator: 

Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 10/07/2018, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/07/2018) Destarte, verifica-se a 

incompetência deste Juízo para processar o presente feito, pelo que 

determino a remessa dos presentes autos à Comarca de Curitiba – PR 

(art.63, CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

13 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016916-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALVES CUNHA ABDULMASSIH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016916-42.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Araguari - 

MG Autor: Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO. Réu: Comercial Xapuri de Petróleo Ltda. 

Vistos, etc. INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, autarquia 

federal, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de COMERCIARL XAPURI DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pleito de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando a Resolução n°11/2017/TP, que 

prevê que nesta Comarca somente as Varas Especializadas da Fazenda 

Pública têm competência para “processar e julgar os feitos envolvendo as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações 

mandamentais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua 

competência” (destaquei), hei por bem em determinar a remessa destes 

autos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca, mediante 

as cautelas de estilo, eis que incompetente este Juízo para processar a 

presente missava. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008625-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TELINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008625-87.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Everton 

Teline. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. Vistos, 

etc... EVERTON TELINE, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 
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SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminar, e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em sede de 

preliminar, pugna a ré pela adequação do valor da causa, ante a 

obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido, 

entretanto, a mesma não tem condão a prosperar, haja vista que o valor 

da causa deve corresponder ao valor buscado pela autora, nos termos do 

artigo 292, inciso V do Código de Processo Civil, o que, in casu, 

corresponde ao valor da indenização pretendida, desnecessária, portanto, 

qualquer retificação do valor atribuído à causa. Sobre a matéria, o trato 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE DANOS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ. 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR 

GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR, DESDE LOGO, O 

BENEFÍCIO ECONÔMICO. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL AFASTADA. 

RECURSO PROVIDO. A quantificação do benefício econômico, no caso, 

depende de apuração do grau e extensão da incapacidade do autor a 

serem aferidos por meio da perícia técnica a ser realizada oportunamente. 

Desse modo, estando a depender de dados a serem ainda apurados 

durante a colheita da prova, o pedido não poderia especificar valor certo, 

devendo prevalecer a estimativa do valor dado à causa.” (TJ-SP - AI: 

20789619620158260000 SP 2078961-96.2015.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 26/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/05/2015) Por tais argumentos, rejeito-a. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.20361200), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, 

no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e 

horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013561-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNY DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. MARQUES VIEIRA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013561-58.2018 Ação: Reparação por Danos Materiais e Morais c/c 

Obirgação de Fazer Autor: Dionny da Silva Rosa. Réu: TWF Comércio de 

Veículos Ltda – Imperial Veículos Me. Vistos, etc... DIONNY DA SILVA 

ROSA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de TWF COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA – IMPERIAL VEÍCULOS ME. Devidamente citado, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita 

concedida em favor da parte autora, não verifico nenhum elemento 

plausível para acolhê-la, haja vista que o réu não logrou êxito em 

comprovar que o autor possui condições de custear as despesas 

processuais, sem prejuízo de sua subsistência, assim, mantenho o 

benefício. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006135-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PEREIRA AJALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006135-92.2018 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Rosemeire Pereira Ajala. Ré: Telefônica Brasil S.A. – Vivo 

S.A. Vistos, etc... ROSEMEIRE PEREIRA AJALA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a preliminar de ausência do interesse de agir, em 

razão da baixa da negativação antes do ajuizamento, entendo que a 
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mesma não tem condão a prosperar, pois, evidenciada a necessidade da 

parte autora obter, em juízo, a resolução do conflito estabelecido entre as 

partes, está presente o interesse processual. Neste sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

- PRELIMINAR -FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA QUITADA - DANO 

COMPROVADO - DANOS MORAIS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. 

Embora tenha ocorrido a exclusão dos dados dos cadastros de proteção 

ao crédito, a parte possui interesse no julgamento do pedido de 

indenização por danos morais relativos à inscrição indevida. (...).”(TJ-MG - 

AC: 10702130636781001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019) (Supressão 

nossa) (Grifo nosso) Ante o exposto, rejeito-a. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1008078-47.2018 

Ação: Indenização Autor: Wediley de Souza da Silva Réus: DB Medicina 

Diagnóstica Ltda e Outro Vistos, etc... WEDILEY DE SOUZA DA SILVA, 

com qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em 

desfavor de DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA e LABORATÓRIO 

GASTÃO DE MATOS S/C LTDA, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citadas, contestaram o pedido, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo o autor deixando 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação e ré – Laboratório – 

requerido o julgamento antecipado da lide. Por sua vez, a ré DB Medicina a 

produção de prova técnica simplificada na forma do artigo 464, º 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Defiro a prova 

requerida pela ré, devendo ser intimado o Sr. Jeferson Marino da Silva 

Jamil, bioquímico inscrito no CRF 1082/MT, com vínculo profissional junto 

ao Cedirlab, nesta cidade, a fim de ser inquirido, neste processo. Para 

audiência de instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 12 de 

março de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 14/janeiro/2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007094-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CILSA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007094-63.2018 Ação: Indenização por Danos Materriais e Morais 

Autores:José Maria dos Santos e Cilsa Lino dos Santos Ré: Energisa S/A 

Vistos, etc... JOSÉ MARIA DOS SANTOS e CILSA LINO DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, contestara o 

pedido, havendo impugnação. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo as partes requerido a produção de prova oral, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Não há preliminares. Para audiência de instrução e julgamento, hei 

por bem em designar o dia 22 de abril de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

14/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEOPOLDINO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 99 de 3112



ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000301-40.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Carlos Leopoldino Vieira. Réu: Pernambucanas S/A. Vistos, etc. CARLOS 

LEOPOLDINO VIEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de PERNAMBUCANAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz o autor que soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão de um débito no valor de R$1.329,88 (um 

mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), referente ao 

documento n°613025799, conforme documento de (ID 27900698); que, 

desconhece o débito retromencionado. Por derradeiro, requer que seja 

deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja excluído o nome 

e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito 

discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 27900695, pág.07). D E C I 

D O: Considerando o documento de (Id. 27900696), hei por bem em deferir 

os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código 

de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante 

a instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a 

exclusão do nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do débito no valor de R$1.329,88 (um mil, trezentos e vinte e nove 

reais e oitenta e oito centavos), referente ao documento n°613025799, 

conforme documento de (ID 27900698), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, 

determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘c’ de (ID 27900695, pág.07), eis que entendo, por 

ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a 

ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 

09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000303-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GUILHERME AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000303-10.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Alexandre Guilherme Amorim dos Santos. Réu: Pernambucanas S/A. 

Vistos, etc. ALEXANDRE GUILHERME AMORIM DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de PERNAMBUCANAS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que soubera estar 

seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de 

um débito no valor de R$123,07 (cento e vinte e três reais e sete 

centavos), referente ao contrato n° 398004125, conforme documento de 

(ID 27900718); que, desconhece o débito retromencionado. Por derradeiro, 

requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja 

excluído o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do débito discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 27900715, 

pág.07). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 27900719, ID 

27900720 e ID 27900721), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 
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- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - 

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

débito no valor de R$123,07 (cento e vinte e três reais e sete centavos), 

referente ao contrato n° 398004125, conforme documento de (ID 

27900718), até ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar multa 

por descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 

27900715, pág.07), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 10h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 14 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES OAB - MT4888/O (ADVOGADO(A))

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007521-60/2018 Ação: Anulatória de Ato Administrativo Autor: Jean 

Arcoverde Angeli. Réu: Juliano Arcoverde Angeli. Vistos, etc. JEAN 

ARCOVERDE ANEGLI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressaram neste juízo com a presente ‘Ação Anulatória de 

Ato Administrativo’ em desfavor JULIANO ARCOVERDE ANGELI, com 

qualificação nos autos. O presente feito viera redistribuído da Primeira 

Vara de Fazenda Pública, em conformidade com a decisão de (fls.784/794 

– correspondência ID 21359691), na qual restaram analisadas as 

preliminares de mérito. A referida decisão transitara em julgado, em 

consonância com a certidão de (fl.798 – correspondência ID 22596876), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Preambularmente, intime-se 

pessoalmente a parte ré (INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso), 

pessoal do seu representante legal, acerca do petitório de (fls.805/807 – 

correspondência ID 24104391 a ID 24104071), mesmo esta fora excluída 

do polo passivo, em conformidade com a decisão de (fls.784/794 – 

correspondência ID 21359691). No mesmo trilho, determino que a Senhora 

Gestora adote os procedimentos necessários para a exclusão da parte ré 

(INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso), nos termos da decisão 

de (fls.784/794 – correspondência ID 21359691). Considerando o pleito do 

autoral constante dos itens ‘a’ e ‘b’ de (fls.800/803 – correspondência ID 

23358720, fl.03), hei por bem indeferir, eis que alheios a situação dos 

autos, mesmo porque a decisão de (fls.784/794 – correspondência ID 

21359691) não revogara os termos da decisão de (fls.671/675 – 

correspondência ID 15905625). Por outro lado, para o desate da questão, 

entendo que a prova oral é suficiente. Para audiência de instrução e 

julgamento, designo o dia 23 de abril de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual, sob pena de perda dessa prova. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de janeiro de 2.020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008627-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE GONCALVES MARTINS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008627-57/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito Autora: Juliene 

Gonçalves Martins. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso. Vistos, etc. JULIENE GONÇALVES MARTINS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO 

GROSSO. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 
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oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIA (REU)

PAULA NOUGUES AMARAL CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000397-55.2020 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessantes Autora: Jéssica Fernanda da Conceição. Rés: Paula Nougues 

Amaral Campos e Jania. Vistos, etc. JÉSSICA FERNANDA DA 

CONCEIÇÃO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes” 

em desfavor de PAULA NOUGUES AMARAL CAMPOS e JANIA, com 

qualificações nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fls.16/19 – correspondência ID 27969951, págs.3/6), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 

10:30 horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000388-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000388-93.2020 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S.A. Réus: 

Fertimig Fertilizantes Ltda e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S.A., 

sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW 

AGROPECUÁRIA LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, ANTONIO 

MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS 

SANTOS, com qualificações nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). Defiro, pois, de 

plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos 

termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso os réus 

cumpram, ficarão isentos de custas, entretanto, estes, para o caso de não 

cumprimento são fixados honorários advocatícios na razão de 05% (cinco 

por cento), sobre o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). 

Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, 

os réus poderão oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se 

mandado. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 15 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000418-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000418-31.2020 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S.A. Réus: 

Fertimig Fertilizantes Ltda e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S.A., 

sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW 

AGROPECUÁRIA LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, ANTONIO 

MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS 

SANTOS, com qualificações nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). Defiro, pois, de 

plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos 
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termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso os réus 

cumpram, ficarão isentos de custas, entretanto, estes, para o caso de não 

cumprimento são fixados honorários advocatícios na razão de 05% (cinco 

por cento), sobre o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). 

Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, 

os réus poderão oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se 

mandado. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000412-24.2020 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Uashington Luiz Silva Borges. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de UASHINGTON LUIZ SILVA 

BORGES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 01° de abril de 2020, às 11:00 horas, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000415-76.2020 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Uashington Luiz Silva Borges. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de UASHINGTON LUIZ SILVA 

BORGES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 08:00 horas, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016403-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ZANOTTO OAB - 010.836.600-63 (REPRESENTANTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016403-74.2019 Ação: Cobrança Autor: Centro de Operações 

Logísticas e Transporte Ltda. Réu: Mitsui Sumitomo Seguros. Vistos, etc. 

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor MITSUI SUMITOMO SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da ação, passo a 

analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. 
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Outrossim, há que se destacar que a parte autora não acostara aos autos 

documentos comprobatórios da necessidade de tal benefício, conforme 

determinado no despacho de (ID 27460590), eis que os documentos 

juntados aos autos tratam-se do representante da parte autora e não da 

empresa demandante. Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o 

valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no 

caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuf ic iência de recursos. ’ ” ” (TJ-MT -  AI : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento 

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o determinado no 

Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008358-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008358-52.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Edna Cristiane 

da Silva. Ré: Ympactus Comercial Ltda. Vistos, etc. EDNA CRISTIANE DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação deL Liquidação de Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem 

adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 

4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 
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que não possui condições de arcar com as custas processuais. 

Outrossim, há que se destacar que a parte autora não acostara aos autos 

documentos comprobatórios da necessidade de tal benefício, conforme 

determinado no (ID 24795259). Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o 

valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no 

caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuf ic iência de recursos. ’ ” ” (TJ-MT -  AI : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento 

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o determinado no 

Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013341-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MOREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013341-26.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A. Réu: Ricardo Moreira Garcia. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (ID 26925426, pág.03 - item ‘d’), hei por bem indeferir o pedido 

de dilação de prazo e, via de consequência, determino o cumprimento dos 

itens ‘b’ e ‘c’ da decisão de (ID. 25534235), no prazo de (5) cinco dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de janeiro de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008499-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008499-03.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Maria Edileuza Domingos Araújo. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos, etc. MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar 

inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 105 de 3112



vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. 

Outrossim, há que se destacar que a parte autora não acostara aos autos 

documentos comprobatórios da necessidade de tal benefício, conforme 

determinado no (ID 22407661). Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o 

valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no 

caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuf ic iência de recursos. ’ ” ” (TJ-MT -  AI : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento 

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o determinado no 

Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012000-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RUAS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012000-62.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: José 

Aparecido Ruas Moreira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. JOSÉ APARECIDO RUAS MOREIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando o documento de (ID 24668689), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que 

a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em 

decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, do Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013329-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM OAB - GO23150 (ADVOGADO(A))

KARINA LARISSA BUZZO FEITOSA OAB - PR90900 (ADVOGADO(A))

MARY ANNE SANTANA INACIO DE REZENDE OAB - GO30455 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013329-46/2018 Ação: Rescisão de Contrato c/c Devolução de 

Quantia Paga Autora: Maria Gomes da Cunha. Ré: BRDU SPE Vermont 

Ltda. Vistos, etc. MARIA GOMES DA CUNHA, com qualificação nos autos, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, com 

qualificação nos autos. Devidamente citada, contestara o pedido às 

(fls.142/173 – correspondência ID 20750777 a ID 20750782). Houve 

impugnação à defesa às (fls.175/190 – correspondência ID 20922659). Foi 

determinada a especificação das provas (fls.192/194 – correspondência 

ID 22734325), postulando a parte autora pela instrução do feito às 

(fls.195/197 – correspondência ID 23091791), em contra partida, pugnara 

a ré pela designação de audiência de conciliação de (fls.199/201 – 

correspondência ID 23783815), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Preambularmente, registre-se que na decisão de 

(fls.192/194 – correspondência ID 22734325) fora rejeitada a impugnação 

à concessão da justiça gratuita, bem como, não fora acolhida a 

denunciação à lide, não sobrevindo qualquer recurso, operando-se o 

trânsito em julgado de seus termos. Lado outro, a parte ré aventa que 

deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito, ante a inépcia 

da inicial (item ‘III’ de fl.144/145 – correspondência ID 20750777, fl.03/04), 

haja vista que há inconsistência dos fatos e argumentos trazidos na inicial. 

Porém, razão não lhe assiste, eis que o rol que conceitua inépcia a inicial é 

taxativo (Art.330, §1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III – 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e; IV – 

contiver pedidos incompatíveis entre si, CPC) e a alegação da ré não se 

amolda a este rol, eis que dos fatos decorre logicamente o pleito autoral. 

Portanto, rejeito a presente preliminar de mérito. Considerando que a parte 

autora requerera audiência de instrução e julgamento, em conformidade 

com o último parágrafo de (fls.195/197 – correspondência ID 23091791) e 

a parte ré pugnara pela audiência de conciliação às (fls.199/201 – 

correspondência ID 23783815), não requerendo as partes outras provas. 

Assim, hei por bem designar audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, designo o dia 04 de junho de 2020, às 14:00 horas. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual, sob pena de perda dessa prova. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000519-68.2020 Ação: Declaratória Autora: Jucélia Rosa Ferreira. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. JUCÉLIA 

ROSA FERREIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é 

consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/134549-5; 

que a ré imputa-lhe débito no valor de R$3.545,33 (três mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e três centavos); que, o referido valor 

corresponde à recuperação de consumo e fora parcelado de forma 

unilateral pela ré em (2) duas parcelas, sendo a primeira no importe de 

R$2.885,63 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos) e a segunda no importe de R$ 659,70 (seiscentos e cinquenta e 

nove reais e setenta centavos), ambas com vencimento para o dia 

30/11/2019, conforme documentos de (ID 28086880 – pág.01/04); que, a 

ré suspendera o fornecimento de energia elétrica. Ademais, comprovara 

nos autos que se encontra adimplente com as faturas regulares referente 

aos meses de julho/2019 a dezembro/2019, conforme documentos de (ID 

28086880, pág.05/10). Por derradeiro, a parte autora requer em sede de 

tutela provisória de urgência a) suspensão da cobrança das faturas 

discutidas nos autos; b) que a ré restabeleça imediatamente o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora; e, c) 

que a ré se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos 

de restrição ao crédito, de sob pena de multa diária, nos termos do item ‘I’ 

de (ID 28086867, pág.05). D E C I D O: O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que não é 

questionado no caso dos autos. O fumus boni juris reside, dessa forma, 

na cobrança perpetrada a título de recuperação de consumo conforme 

alegado pela parte autora na exordial, enquanto que o periculum in mora 

está fundado no dano (suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de 

urgência a fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora sob o nº6/134549-5, 

no prazo de (48h) quarenta e oito horas, bem como, se abstenha de incluir 

o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão dos débitos no importe de R$2.885,63 (dois mil, oitocentos e oitenta 

e cinco reais e sessenta e três centavos) e R$ 659,70 (seiscentos e 

cinquenta e nove reais e setenta centavos), ambos com vencimento para 

o dia 30/11/2019, conforme documentos de (ID 28086880 – pág.01/04), 

sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Em 

consonância com o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 de abril de 

2020, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 17 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1012275-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012275-11.2019 Ação: Exigir Prestação de Contas Autor: 

Transportadora Montresor Logística Ltda. Réu: Banco Bradesco S/A. 

Vistos, etc... TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGÍSTICA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor BANCO BRADESCO 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao 

mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. 

Outrossim, há que se destacar que a parte autora carreia aos autos no (ID 

26252954) documento, do qual depreende-se que o capital social da 

empresa em 2014 era de R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que não 

condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. Sobre 

este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida demonstra que ele possui 

porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

eu se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de 

valor acerca do termo de pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) 

(Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da 

pág. 1606). Sendo assim, ainda que admita a parte autora não possuir 

condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da 

Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do 

efetivo estado de necessidade. Sobre o tema, colham-se os julgados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o 

pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou 

indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 

10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015veio positivar 

orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de 

considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação 

de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do 

NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o 

pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo 

este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 

10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.’””(TJ-MT - AI: 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento 

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o determinado no 

Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000434-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PIRES RODRIGUES OAB - 325.960.651-34 (REPRESENTANTE)

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000434-82.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Moacir Pires 

Rodrigues. Réu: Panorama Imobiliária Ltda. Vistos, etc. Da análise detida 

dos autos, verifica-se que o presente feito fora endereçado ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Assim, verifica-se a incompetência deste 

Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a remessa 

destes autos a um dos Juizados Especiais desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017037-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA CORREA BORGES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AMELIA BORGES AMOROSO OAB - 046.950.051-40 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017037-70.2019 Ação: Execução Exequente: Shirley Fatima Zamar. 

Executados: Claudia Amélia Amoroso Borges e Outros. Vistos, etc. 

SHIRLEY FATIMA ZAMAR, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução” em desfavor de CLAUDIA 

AMELIA AMOROSO BORGES, MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA e 

YLANA KAYRAN DIPERRO BORGES, sem qualificação nos autos, pelos 

fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D 

E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção 

exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando 

parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, 

dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do 

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 109 de 3112



recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo acima citado, determino que a parte autora emende a inicial, a) 

indicando o Cadastro de Pessoal Física (CPF) e o endereço dos réus, nos 

termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) adequando a pretensão, ante a divergência 

entre a ação proposta e o pedido contido na exordial; c) inserindo a 

fundamentação jurídica, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

20 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000850-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TACIO PIERRE DE SOUZA FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000850-84.2019 Ação: Embargos à Execução. Embargante: Somed 

Embargado: Tacio Pierre de Souza Ferreira Vistos, etc... SOMED – 

COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de TACIO PIERRE 

DE SOUZA FERREIRA, com qualificação nos autos. Devidamente intimada, 

ofereceu impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

o embargado requerido a produção de prova oral; e, a embargante, o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Não há preliminares. 

Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 

04 de junho de 2020, às 14:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

20/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016760-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANTONIO PAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016760-54.2019 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Jones 

Antonio Pagno. Réu: Município de Rondonópolis. Vistos, etc. JONES 

ANTONIO PAGNO, com qualificação nos autos, na presente “Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento” em desfavor de MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, requereu a desistência 

da ação (ID 27593864), tendo em vista que os autos foram distribuídos 

erroneamente, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

C I D O: Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução 

do mérito a presente “Ação de Despejo por Falta de Pagamento” 

promovida por JONES ANTONIO PAGNO, em desfavor de MUNICIPIO DE 

RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Façam-se 

as anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005629-19/2018 Ação: Ordinária Autor: Jurandir Teodoro de Souza. 

Réus: Via Varejo S/A (Casas Bahia/Ponto Frio) e Outro. Vistos, etc. 

JURANDIR TEODORO DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressou 

com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.346/348 – correspondência ID 24847049), mantendo-se as partes 

adversas às (fls.378/382 – correspondência ID 25694850 e fl.384 – 

correspondência ID 25753965), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o”. No caso posto à liça, aduz a embargante que há omissão, devendo 
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ser provido os presentes embargos de declaração. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pela embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser 

acatada. Primeiramente, destaca-se o esclarecimento do autor acerca da 

“omissão”: “Será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, 

algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a 

sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja 

referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. 

Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado” 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual 

Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão 

analisou de modo adequado a matéria submetida à apreciação, não 

havendo omissões, contradições ou obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração Nº 

70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). No caso, a 

omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca a embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Acerca do 

tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na cumulação de 

pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais 

prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento 

e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS”. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003) Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, rejeito os embargos ofertados. Finalmente, certifique-se a 

tempestividade dos recursos de (fls.353/365 – correspondência ID 

25412735 a 25412737 e fls.367/376 – correspondência ID 25500466 a ID 

25500468), dando-se vista à parte adversa. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2.019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001103-43.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Safra S/A Ré: 

Bom Jesus Agropecuária Ltda Vistos, etc... BANCO SAFRA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com 

‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo que 

ingressou com a presente ação na 3ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP, ocasião em que a liminar 

foi deferida. Devidamente processado, a parte autora apresenta o 

requerimento de (fl.88), onde informa que requereu a extinção do 

processo, o qual restou extinto pela decisão de (fl.89 – ID 19990913), com 

certidão de trânsito em julgado em data de 07 de novembro de 2017 (fl.90 

– ID 19990913), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes 

autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato, 

onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Todavia, no 

transcorrer do processo, houve pedido de extinção formulado pelo autor e 

homologado pelo Juízo da Comarca de São Paulo/SP, com trânsito em 

julgado, não há nenhum motivo para o trâmite da presente ação, restando 

apenas e tão somente um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

processo pela perda do objeto. Ora, o que se segue é o desaparecimento 

da utilidade do pronunciamento judicial perseguido neste processo, que 

implica perda do interesse de agir. Como acentua o insigne Humberto 

Theodoro Júnior: "O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I. 12ª ed., 

Forense, 1994, pág. 55). Linhas após, enfatiza o mestre: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

jurídica, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de 

não podermos ter satisfeita uma pretensão (do direito de que nos 

afirmamos titulares)." (op. cit, pág. 56). Eis a jurisprudência: 

"Desaparecendo a necessidade do exercício do direito de ação ou a 

utilidade de pronunciamento jurisdicional, há perda de interesse de agir, 

acarretando a extinção do respectivo processo" (TJRS, MS n. 5.066, da 

Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho). Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o 

presente processo de ‘Busca e Apreensão’ aforado por BANCO SAFRA 

S/A, em desfavor de BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, e o faço com 

fulcro no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

condenando-o no pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 07/janeiro/2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000111-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000111-19.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Araguaia Comércio e Prestação de Serviços Ltda Réu: Banco Bradesco 

S/A Vistos, etc... ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito' em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, em data de 16 de outubro de 2015, junto à 

empresa Souza e Guerini de Souza Ltda, mediante contrato de compra e 

venda adquiriu um veículo; que, o valor da transação compreendia o 

pagamento de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), com saldo devedor 

de R$ 45.041,50 (quarenta e cinco mil, quarenta e um reais, cinquenta 

centavos), a ser pago pelo cheque do Banco do Brasil S/A n° 850.006, 

pós datado para o dia 30 de fevereiro de 2016; que, o negócio restou 

desfeito; que, a empresa Souza e Guerini custodiou o cheque entre para o 

pagamento do veículo junto ao réu; que, feito o distrato ficou a empresa 

Souza e Guerini responsável em resgatar o cheque junto ao Banco 

Bradesco e entrega-lo ao autor; que, a ré tem conhecimento do distrato, 

porém comunicou-lhe verbalmente que iria leva-lo a protesto; que, está na 

iminência do protesto do título, assim, requer o deferimento da liminar a fim 

de que seja obstado o protesto e, ao final, seja a ação julgada procedente, 

com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 45.041,50 (quarenta e cinco mil, 

quarenta e um reais, cinquenta centavos)”. A liminar foi deferida, 

sobrevindo recurso de agravo de instrumento, o qual restou improvido. 

Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo em preliminar que é parte 

ilegítima a figurar no polo passivo da ação, devendo a ação ser extinta e, 

no mérito, a improcedência do pedido, uma vez que agiu no escorreito 

exercício de suas atividades comerciais, cumprindo a sua obrigação como 

mandatário e regularmente protestando o título, devendo a empresa autora 

ser condenada nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Foi determinada especificação das provas, tendo 

as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pela autora é o reconhecimento da 

inexistência de débito, porque, segundo a inicial, firmara contrato de 

compra e venda do veículo placa MXA-1959, dando como pagamento o 

cheque n° 850.006, no valor de R$ 45.041,50 (quarenta e cinco mil, 

quarenta e um reais, cinquenta centavos), em desfavor do Banco do 

Brasil S/A, o qual fora levado à custódia do réu pela empresa Souza e 

Guerini de Souza Ltda. Houve distrato, ficando a empresa Souza e Guerini 

de Souza Ltda responsável em resgatar o cheque, não o fazendo, e, na 

iminência de ocorrer o protesto e inserção de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, por ordem do réu, intentou a presente ação. A preliminar 

arguida pelo réu, a meu ver, não tem como prevalecer, pois, como 

consignara o digno relator do recurso de agravo de instrumento n° 

84453/2016, “Anoto que a despeito da instituição financeira não ter 

juntado o distrato entre as empresas, as informações acima restaram 

incontroversas porquanto afirmadas pelo próprio Banco em suas razões 

recursais. Igualmente, embora não tenha esclarecido os termos do serviço 

custódia prestado, afirmou no recurso que a Souza e Gerine Slouza Ltda 

ME “...entregou o cheque para custódia e recebeu dinheiro pela 

antecipação dos valores...” (fl.5), demonstrando tratar-se de endosso 

translativo” (nosso grifo – fl.214), inequívoca, desta forma, a legitimidade 

para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DUPLICATA -PROTESTO - 

ENDOSSO TRANSLATIVO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RISCO ASSUMIDO 

- LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA COM O SUPOSTO CREDOR. Instituição financeira que age 

amparada pelo instituto do endosso translativo, assume os riscos pelo 

protesto de títulos de crédito ilegítimos, assumindo responsabilidade 

solidária com o suposto credor, que se descuida em observar a higidez 

dos mesmos. Reconhecida a legitimidade passiva ad causam da instituição 

financeira endossatária, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito 

sem resolução de mérito. (TJMG APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0290.09.070257-9/001– REL. DES. BAETA NEVES, julgado em 05 de 

novembro de 2019) Assim, hei por bem em rejeitá-la. Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Todavia, os fatos demonstram que a instituição 

financeira, em verdade, agiu voluntariamente mediante endosso 

translativo, e não como mandatária, procedendo ao protesto do cheque 

descrito nos autos. Vale dizer, cabia ao réu simplesmente ter apresentado 

o contrato de prestação de serviços de cobrança escritural, com cláusula 

específica apontando a sua qualidade de mero mandatário, entretanto, 

nada carreou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em 

que se encontra. Há que se salientar, uma vez mais que quando da 

decisão do recurso de agravo de instrumento intentado pelo réu, o insigne 

relator deixou assente que “...considerando que a instituição financeira 

optou por realizar operação de desconto de cheque oriundo de negócio 

jurídico que sabia ter sido desfeito...” (fl.214), de forma que a 

responsabilidade pelo ato deve ser debito ao réu. Frisa-se, ao derradeiro, 

que o réu quedou-se inerte quanto ao seu ônus de demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, no que 

concerne à sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como ao mérito da 

questão. Logo, não tendo o réu conseguido demonstrar que agiu mediante 

endosso mandato, imperioso reconhecer a sua responsabilidade. A 

propósito, sobre a distribuição do ônus da prova, Celso Agrícola Barbi 

leciona: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o 

autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma 

direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um 

direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como 

referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza 

do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse 

modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor 

não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido 

débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, 

nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"(Comentários ao 

Código de Processo Civil, p. 90). Assim, somente um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a procedência da ação, com a declaração de 

inexistência de débito. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito" promovida por ARAGUAIA COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, com qualificação nos autos, para declarar inexistente o débito de R$ 

45.041,50 (quarenta e cinco mil, quarenta e um reais, cinquenta centavos), 

representado pelo cheque do Banco do Brasil n° 850.006, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser a 

tualizado, ratificando os termos da decisão de (fls.41/44 – ID1047627). 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 07 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006115-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006115-38.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados. Executado: 

Eder Barbosa Borges. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

SUL MT, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação de “Execução de Título Extrajudicial” que move em desfavor de EDER 

BARBOSA BORGES, devidamente qualificado, ingressou com o petitório 

de (id.24528855, id.24528857, id.24528858), vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte exequente 

é pertinente, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito principal, por isso, só há um caminho a ser trilhado, 

qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o 

presente processo, promovido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

SUL MT, em desfavor de EDER BARBOSA BORGES, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, façam as anotações devidas, devendo 

ser substituído o polo ativo da lide por RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS. Prossiga-se na execução de honorários, devendo o 

exequente acostar aos autos demonstrativo de cálculo atualizado do 

débito, em (10) dez dias, bem como, requerer o que de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005690-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005690-11.2017 Ação: Liquidação de Sentença Requerente: Carlos da 

Silva Braga Neto. Requeridos: Ympactus Comercial Ltda e Outros. Vistos, 

etc... CARLOS DA SILVA BRAGA NETO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na presente ação que move em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS NATANIEL WANZELER E JAMES 

MATTEW MERRIL, devidamente qualificados, requereu a desistência da 

ação em relação ao segundo e terceiro requeridos no (id.24547736), 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Inicialmente, 

homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por CARLOS DA 

SILVA BRAGA NETO, em desfavor de CARLOS NATANIEL WANZELER E 

JAMES MATTEW MERRIL, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

nos artigos 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, façam as baixas 

devidas, bem como, retifique-se o polo passivo da lide, excluindo-se os 

Réus Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril. Após, cumpram os 

demais termos do comando decisório de (id.10075739). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009339-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNELSON SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

10093389-47.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Agnelson Santos de Almeida Ré: Pernambucanas Financiadora S/A 

Vistos, etc... AGNELSON SANTOS ALMEIDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

de Indenização por Dano Moral' em desfavor de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em data de 06 de abril 

de 2018, recebeu mensagem da empresa ré, referente a uma fatura para 

o dia 04 de abril de 2018, restando intrigado, uma vez que a última compra 

feita na mencionada loja foi no dia15 de setembro de 2016, referente a 

aquisição de um aparelho celular no valor de R$ 1.367,80 (um mil, 

trezentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos), parcelado em 12 

vezes, com pagamento mínimo de R$ 20,24 (vinte reais, vinte e quatro 

centavos); que, foi até a loja, onde foi informado que havia adquirido um 

celular no importe de R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais), em 

dez parcelas de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), mensais; que, 

no mês de abril de 2018, recebeu comunicado que seu nome seria inserido 

no cadastro de inadimplentes referente ao débito de R$ 358,71 (trezentos 

e cinquenta e oito reais, setenta e um centavos); que, em junho de 2018, 

novo comunicado referente ao débito de R$ 1.582,52 (um mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); que, seu nome fora 

lançado no cadastro de inadimplentes; que, não possui débito junto à 

empresa ré, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da 

empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à 

causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Em 

preliminar, a impugnação ao valor da causa, pois, o autor ao apresentar a 

inicial deu à mesma o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo ser 

reduzida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); impugnação à 

assistência judiciária, uma vez o autor constituiu advogado particular e 

que não basta apenas a simples alegação de pobreza; incompetência 

absoluta do juizado especial cível por complexidade da causa. No mérito, a 

improcedência do pedido, pois a pretensão do autor não passa de uma 

história fantasiosa, pois, não comprova o pagamento de todas as 

parcelas; que, o lançamento do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes tem amparo legal; que, no caso não há que se falar em 

indenização, uma vez que a inscrição não foi indevida; que, o autor é 

devedor contumaz; que, em caso de condenação devem ser levados em 

conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ao final, a 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor. Houve determinação no sentido de que as partes informassem as 

provas que pretendiam fazer: o autor requereu julgamento antecipado da 

lide; e, a empresa ré nada requereu, conforme informa a certidão de 

(fl.271 – ID 23973991), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria afeta à produção de 

provas, embora a parte ré tenha requerido, na contestação, não reiterara, 

tempestivamente, o seu pedido quando instada a fazê-lo no momento 

próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por certo, a 

preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu 

o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS 
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VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia da parte em especificar e justificar as 

provas que pretendia produzir, quando intimada para tanto, implica em 

reconhecer que desistira da produção daquelas provas que na peça de 

defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, conclui-se pela 

preclusão na produção da aludida prova, considerando que a parte não 

reitera a pretensão de produzi-la quando instada para tanto, de modo que 

não há falar em cerceamento de defesa. Agnelson Santos Almeida aforou 

a presente ação em desfavor de Pernambucanas Financiadora S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, porque, no ano de 2018 teve seu 

nome lançado no cadastro de inadimplentes referente ao débito no valor 

de R$ 1.582,52 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais, cinquenta e dois 

centavos), com vencimento para o dia 11 de março de 2018, referente a 

compra de um celular, o qual não reconhece, experimentando contratempo 

e dissabor, razão pela qual busca a declaração de inexistência de débito e 

indenização por dano moral. Analisando os argumentos de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias 

que o caso, naquele momento exigia. Em sua longa peça de bloqueio, a 

empresa ré informa que a origem do débito cobrado do autor é a de que o 

mesmo fez uso dos serviços prestados pela ré, quais sejam: cartão de 

crédito e financiamento, porém, nada centrando aos autos no sentido de 

alicerçar a assertiva. De outro norte, o autor informa que quando buscou 

informações junto à empresa ré a mesma o informará que o débito era 

referente a compra de um aparelho celular no importe de R$ 1.690,00 (um 

mil e seiscentos e noventa reais), sendo que os prepostos da ré não 

apresentaram qualquer documento a respeito, razão pela qual, buscou a 

Autoridade Policial onde registrou boletim de ocorrência. Não há dúvida 

que a empresa ré juntou várias cópias de faturas de cartão de crédito – 

extrato mensal – (fls.181/238), todavia, tais documentos não se prestam 

ao fim colimado, uma vez que extraídas de suas máquinas, não havendo 

qualquer liame que possa dar segurança que as mesmas são de 

responsabilidades do autor. A propósito. Onde está o contrato de 

prestação de serviço – financiamento - assinado pelo autor? O ônus da 

prova recai sobre a empresa ré. Ademais, alegando o consumidor a 

inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa. Relativamente ao 

dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do 

sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude 

arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a 

dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III 

- SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos 

morais discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da 

pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim 

tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, 

pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por 

Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas 

Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço 

que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 
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60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 

preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por AGNELSON SANTOS ALMEIDA, em 

desfavor de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para o fim 

de condená-la no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.582,52 (um mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais), com vencimento para o dia 11 de março de 2018, bem 

como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão 

de (fls.140/143 – Id 17856148). Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008975-75.2018 Ação: Reparação Civil Autora: Transpoprtadora Calcário 

Ltda Ré: Rossetti Equipamentos Rodoviários Ltda Vistos, etc... 

TRANSPORTADORA CALCÁRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação 

de Reparação Civil' em desfavor de ROSSETTI EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, 

em data de 02 de abril de 2018, celebrou com a empresa ré a compra e 

venda de seis conjuntos de implementos para caminhão, sendo estes 

compostos por reboques, semirreboque e dolly, conforme descrito e 

caracterizado a (fl.06), conforme pedidos de venda; que, efetuou o 

pagamento da entrada no importe de 30% do valor da compra; que, os 

conjuntos adquiridos seriam três deles entregues em 11 de maio de 2018 e 

os demais em 15 de maio de 2018, conforme constou nos pedidos; que, 

desde as datas de promessa de entrega dos conjuntos chegou-se a 56 

dias das referidas datas sem ter sido efetuada a entrega dos conjuntos; 

que, a entrega dos conjuntos gerou prejuízos na programação de 

cumprimento de fretes e demais obrigações que a autora já havia 

assumido com os caminhões equipados, prejudicando não somente o 

faturamento como a entrega de calcário aos seus clientes; que, efetuou o 

cancelamento de dois conjuntos, mantendo os demais; que, efetuou a 

notificação da empresa ré, não obtendo êxito; que, é certo com os mais de 

45 dias de atraso na entrega dos equipamentos experimentou prejuízos 

imensuráveis, tanto de ordem material, quanto moral; que, do conjunto 

probatório carreado aos autos deixa evidente o prejuízo sofrido pela 

autora, em razão do retardamento dos equipamentos adquiridos; que, 

considerando o demonstrativo referente aos meses de maio, junho e julho 

de 2018, bem como as notas fiscais as notas de produtos, o veículo de 

placa QCQ-5760, em condições e implementos similares aos caminhões 

que seriam acoplados aos equipamentos adquiridos com a ré, faturou R$ 

191.492,65 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois 

reais, sessenta e cinco centavos); que, de maneira que em média seu 

faturamento mensal é de R$ 63.830,88 (sessenta e três mil, oitocentos e 

trinta reais, oitenta e oito centavos); que, o valor que deixou de receber é 

no importe de R$ 453.200,10 (quatrocentos e cinquenta e três mil, 

duzentos reais, dez centavos); que, a reparação a título de lucros 

cessantes é totalmente cabível, e será apurada e comprovada no 

transcurso da instrução do processo através de provas; que, faz jus à 

reparação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

pois, com o injustificado atraso impossibilitou-a de cumprir com os 

contratos, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da 

empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à 

causa o valor de R$ 483.200,10 (quatrocentos e oitenta e três mil, 

duzentos reais, dez centavos)”. O pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia 

e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, ofereceu contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, asseverando: “Que, 

efetivamente ocorreu o relacionamento comercial com a empresa autora 

na aquisição dos equipamentos descritos e caracterizados nos autos; 

que, o que ocorreu foi que a ré não recebeu a matéria prima em tempo 

hábil para a produção dos semirreboques, o que acarretou modificação na 

data prevista dos pedidos, com a devida comunicação e anuência da 

autora; que, a ré não efetuou a entrega por motivos alheios à sua vontade, 

mormente a greve dos camioneiros, fato de conhecimento público; que, os 

lucros cessantes perseguidos pela autora não restaram comprovados, 

pois, não demonstra nenhuma situação em que a autora não efetuou 

algum transporte, ou juntou cópia dos alegados contratos vigentes; que, 

no caso não há que se falar em dano moral, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da empresa autora nos ônus 

da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se 

a autora. Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes 

requerido o julgamento antecipado da lide: autora (fl.247 – Id 20475152); e, 

a ré (fl.249 – Id 20989550), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Quanto à matéria afeta à produção de provas, 

embora as partes tenham requerido, na petição inicial e na contestação, 

não reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo 

no momento próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por 

certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já 

decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 
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provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. 

Transportadora Calcário Ltda (Transcal) aforou a presente ação de 

reparação de danos em desfavor da empresa Rossetti Equipamentos 

Rodoviários Ltda, porque, segundo a inicial, em data de 02 de abril de 

2018, celebrou contrato de compra e venda de 06 conjuntos de 

implementos para caminhão, os quais tinham prazo certo para serem 

entregues, o que não ocorreu, uma vez que a ré somente efetuou a 

entrega dos equipamentos – pedidos 1952, 1953, 1954 e 1955 – com 

atrasos de 45, 55, 57 e 56 dias, respectivamente, por isso, experimentou 

danos de ordem material e moral, uma vez que não conseguiu honrar com 

os compromissos anteriormente assumidos, assim: R$ 453.200,10 

(quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos reais, dez centavos) a título 

de lucro cessante; e, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente a danos 

morais. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes 

e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o prejuízo. 

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos 

elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o 

ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais 

devem ressair de forma cristalina. Vislumbra-se, pois, que, para se falar 

em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato 

praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o 

dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, 

sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão 

experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes 

pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do 

fato-consequência. Vejamos o que a doutrina preconiza: "Deve, pois o 

agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, 

ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde 

que presente a subjetividade no ilícito". (Indenização nas Obrigações por 

Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995) E ainda: 

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - 

devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das 

forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma 

infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou 

compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal 

entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". Em se observando o caso 

versado nestes autos, tenho que não ficou evidenciada a tríade 

necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. Há que se ressaltar 

que a autora não carreou aos autos provas a respaldar a pretensão 

exposta na peça de ingresso, muito embora tenha se comprometido a tal 

conforme asseverou em sua peça madrugadora. A propósito, eis a 

assertiva “que, a reparação a título de lucros cessantes é totalmente 

cabível, e será apurada e comprovada no transcurso da instrução do 

processo através de provas”, entretanto, nada centrou aos autos no 

sentido de respaldar o pretendido. Quanto aos lucros cessantes, para 

serem indenizados, devem ser cabalmente demonstrados por quem os 

alega, no caso, pela empresa autora. A respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em 

"Programa de Responsabilidade Civil" (Malheiros Editores, São Paulo, 5ª 

edição, 2003, página 90), ensina: "Consiste, portanto, o lucro cessante na 

perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na 

diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da 

paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por 

exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da 

sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era 

razoavelmente esperado". Assim, para que a parte faça jus a lucros 

cessantes, necessita comprovar que, em virtude de um determinado fato, 

deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter 

determinado proveito econômico. Somente pode haver ressarcimento dos 

lucros cessantes mediante prova efetiva de sua ocorrência, vale dizer, do 

valor que a parte auferiria; e não, de ganhos imaginários e hipotéticos. 

Assim, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, 

plausíveis e verossímeis. Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro 

Júnior, em "Responsabilidade Civil à Luz da Jurisprudência" (Editora 

Universitária de Direito Ltda., São Paulo, 1986, página 149): "Os lucros 

cessantes só podem ser indenizados mediante prova efetiva de sua 

ocorrência". No caso dos autos, tenho para mim que os lucros cessantes, 

não são devidos, uma vez que a pretensão da autora está amparada em 

lucros potenciais, hipotéticos. De acordo com o artigo 402 do Código Civil 

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 

devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar”. Para J. M. Carvalho dos Santos, “os 

lucros cessantes, para ser indenizáveis, devem ser fundados em bases 

seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou 

fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: 

razoavelmente deixou de lucrar” “A simples alegação de um lucro que 

poderá ser obtido com os proventos esperados do contrato que não foi 

executado não pode ser objeto de indenização, por isso que se trata de 

uma impossibilidade ou expectativa, em que predomina o arbítrio ou o 

capricho do reclamante, conforme Cunha Gonçalves, quando não haja 

nisso tudo apenas uma ilusão ou fantasia” (Código Civil Brasileiro 

Interpretado, Livraria Freitas Bastos S/A, 9ª. Ed. 14/256). Na lição de 

Washington de Barros Monteiro, “referentemente aos lucros cessantes, 

porém, não serão atendidos s ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se 

levam em conta os benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, 

pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, 

pois, como inexistentes em direito”. “Medite-se, com efeito, no exemplo do 

mesmo Van Wetter: o vendedor deixa de entregar as iscas para uma 

projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor 

dos peixes que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente 

entregues, como ensina Hans Alberchet Fischer, ao Direito compete 

distinguir cuidadosamente essas miragens de lucro, de que falava 

Dermburg, da verdadeira idéia do dano. Não se indenizam esperanças 

desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou abstratos” 

(Curso de Direito Civil, Saraiva, 20ª. Ed. p. 4/334). Sobre a questão, não 

discrepa a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TAXISTA - EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - LUCROS CESSANTES - NÃO 

COMPROVADOS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. Restou ausente 

a comprovação do exercício da atividade de taxista pela parte autora. Para 

se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a 

demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e 

concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do 

Código Civil). Só deve ser reputado como causador de dano moral o 

evento que agrida os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, 

vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0407.15.004206-4/001 – REL.DES. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS 

SANTOS, julgado em 05 de dezembro de 2019). De forma que, para o 

deferimento de tal verba, necessária a comprovação efetiva dos prejuízos 

suportados e, neste ponto, ao contrário do que sustenta a autora, não 

existem nos autos provas hábeis a demonstrar o prejuízo material que 

suportou nos dias – atraso – levado a efeito pela empresa ré na entrega 

dos quatro equipamentos adquiridos pela empresa autora. Não há que se 

negar que houve atraso na entrega dos bens adquiridos pela empresa 

autora junto à empresa ré, aliás, fato não negado, todavia, não há nos 

autos nenhum elemento de prova no sentido de respaldar a afirmativa de 

que com a não entrega do produto a tempo e modo tenha causado o 

prejuízo exposto na exordial, in verbis “Tal situação impossibilitou-a de 

cumprir com os contratos assumidos, bem como de celebrar novos, 

prejudicando não somente o faturamento como também, as entregas com 

seus clientes”. (fl.10). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da 

verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema 

probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes 

utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. De forma que não faz jus à pretensão. Dano moral. Cediço 

que ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e 
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dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do Código 

Civil verbis: "Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Da lege lata, extrai-se, 

portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, 

nexo causal e dano. Quanto à existência do dano moral, já está pacificado 

o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrê-lo, conforme já 

sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. "Súmula 227 - A 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral." Importante, contudo, destacar a 

necessidade de que a violação ao seu direito personalíssimo esteja 

diretamente ligada à honra objetiva da pessoa jurídica, haja vista não ser 

ela dotada de elemento psíquico. O dano moral da pessoa jurídica está 

associado ao abalo ou descrédito que afeta seu nome e a tradição de 

mercado, com repercussão econômica. Não se trata de dano "in re ipsa", 

como ocorre com o protesto irregular ou inscrição indevida nos cadastros 

de mau pagadores, razão pela qual caberia à autora, empresa do ramo de 

transporte, demonstrar as lesões decorrentes da conduta reprovável da 

ré. É dizer: para configuração dos danos morais à pessoa jurídica se faz 

necessária a demonstração da real ofensa suportada ou da mácula 

gerada na imagem da empresa, o que não ocorreu na espécie. No caso 

em apreço, resta demonstrado o atraso na entrega dos equipamentos 

adquiridos pela autora. Nada mais. Assim sendo, sem embargo da patente 

falha na prestação de serviços da ré, entendo que essa situação implica 

no reconhecimento de descumprimento contratual, em tese, mas não tem o 

condão de, por si só, ensejar a configuração de danos morais. Competia, 

pois, à empresa autora demonstrar a lesão à sua honra objetiva 

decorrente da conduta da ré (art.373, I do CPC), ônus do qual não se 

desincumbiu, limitando-se apenas a afirmar que teve abalos. “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

- COMISSÕES RELATIVAS A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SIMULAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ART. 373, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO 

CONSELHO PROFISSIONAL - FATO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO DE 

COBRANÇA - COMISSÃO CALCULADA SOBRE O VALOR DOS NEGÓCIOS 

EFETIVAMENTE CELEBRADOS - ART. 373, I, DO CPC - INDENIZAÇÃO DO 

ART. 27, "J", DA LEI 4.886/65 - NÃO CABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO 

REGIME JURÍDICO DA LEI 4.886/65 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Havendo contrato de 

representação comercial entre as partes, pelo qual é garantida à 

representante exclusividade em determinada zona de representação, 

despiciendo perquirir acerca de prova da efetiva prestação dos serviços, 

sobretudo, quando há vedação expressa de negociação direta pela 

representada ou por interposta pessoa, diversa da representante. Não se 

desincumbido o réu do ônus que lhe é atribuído por força do art. 373, II, do 

CPC, quanto à demonstração da existência do alegado fato extintivo do 

direito da Autora, qual seja, a simulação do negócio jurídico, reputa-se 

válido contrato. A ausência de registro ou sua efetivação tardia junto ao 

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas 

Gerais (CORE-MG) não enseja o reconhecimento da nulidade do contrato, 

tendo como efeito, apenas, o afastamento do regime jurídico ditado pela 

Lei 4.886/65. O representante faz jus ao recebimento de comissões 

relativamente aos negócios jurídicos comprovadamente celebrados. Diante 

da inaplicabilidade do regime jurídico instituído pela Lei 4886/65, deve ser 

afastada a pretensão indenizatória fundada em seu artigo 27, "J. O 

simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral 

indenizável. v.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - 

ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA. Regra geral, a prova de um fato 

compete a quem o alegar, sendo certo que ausente aquela, a parte que 

deveria produzi-la também suportará as consequências de sua inércia. 

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.14.014335-9/001 -.JD. 

CONVOCADA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS. Julgado em 04 de 

dezembro de 2019). Desse modo que, ausente a prova da repercussão 

ofensiva que a conduta da ré lhe acarretou, revela-se indevida a 

indenização moral pleiteada. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente 'Ação de Reparação de Danos' proposta por 

TRANSPORTADORA CALCÁRIO LTDA (TRANSCAL), em desfavor de 

ROSSETTI EQUIPAMENTOS LTDA, todos com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual 

deverá ser atualizado, ratificando a decisão de (fls.178/183 – Id 

16152858). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt.,09 de janeiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010122-73.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Rodoagro Transportes Ltda Réus: Tokio Marine Seguradora S/A e Outra. 

Vistos, etc... RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor 

de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES BOM RETIRO, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que, em data de 15 de outubro de 2017, firmou contrato de prestação de 

serviços de transporte de mercadoria com a segunda ré, a qual designou 

Flavio Ferreira de Souza para conduzir o veículo Volvo FH 440 6x4, placa 

AUJ-6686, que deveria fazer o trajeto Primavera do Leste/MT a Videira/SC, 

tendo como mercadoria 37.420Kg de soja a granel; que, a carga foi 

segurada junto à primeira ré, conforme apólice 54 6095/55 1951; que, no 

KM 55 da BR-163, o condutor do veículo perdeu o controle da direção 

devido a desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, vindo a 

tombar, espalhando a carga pela rodovia; que, buscado a cobrança do 

seguro, a ré negou o pagamento, aduzindo o motorista estava embriagado; 

que, os policiais que registraram a ocorrência atestaram que o condutor 

não apresentava sinais de embriaguez, evidenciando que o simples fato 

de ter sido encontrado pequena quantidade de álcool no sangue do 

condutor, não foi o fator determinante para a ocorrência do sinistro, razão 

pela qual deve a seguradora efetuar o pagamento do seguro no importe de 

R$ 83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, noventa e oito 

centavos), bem como em danos morais, uma vez que arcou com prejuízos 

dos quais não deveria, passando por dificuldades financeiras, devendo 

ser condenada a pagar a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação das rés nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos”. Recebia a inicial, foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citadas, ofereceram contestações, 

onde procuram rebater os argumentos levados a efeito pela autora, 

asseverando: “Tokio Marine Seguradora S/A – que, no caso em tela não 

tem aplicação as normas do Código de Defesa do Consumidor. Que, do 

contido na inicial não há nenhum substrato de fato ou de direito a amparar 

seu desmensurado postulado, haja vista que resta clara a exclusão de 

responsabilidade da seguradora em caso de embriaguez como no caso 

em comento, por isso, não há que se falar em indenização; que, em caso 

contrário deverá ser deduzido o valor previsto a título de franquia, 

conforme contrato; que, não tem como vingar o pedido de danos morais. 

Cooperativa de Transportes Bom Retiro – apresentou sua defesa, 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a 

responsabilidade para indenizar é única e exclusiva da seguradora; e, no 

mérito, aduz que a pretensão da autora deve ser endereçada à primeira 
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ré, assim, pugnam pela improcedência da ação, com a condenação da 

autora nos ônus da sucumbência. Juntam documentos”. Sobre a defesa, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide: autora (fl.311 – 

Id 23865089); e, as rés (fls.306 e 315 – Id 22968284 e 23868988), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Quanto 

à matéria afeta à produção de provas, embora as partes tenham 

requerido, na petição inicial e na contestação, não reiteraram, 

tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo no momento 

próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por certo, a 

preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu 

o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. Rodoagro 

Transportes Ltda aforou a presente ação de indenização por danos 

materiais e morais em desfavor das empresas Tokio Marine Seguradora 

S/A e Cooperativa de Transportes Bom Retiro, porque, segundo a inicial, 

em data de 15 de outubro de 2017, celebrou contrato de prestação de 

serviços de transporte de mercadoria com a segunda ré, a qual designou 

o motorista Flavio Ferreira de Souza para conduzir o veículo Volvo FH 440 

6x4, placa AUJ-6686, que deveria fazer o trajeto Primavera do Leste/MT a 

Videira/SC, transportando 37.420 Kg de soja granel. Referida carga foi 

segurada conforme apólice n° 54 6095/55 1951 e, uma vez buscada a 

indenização, a ré negou, alegando que o condutor do veículo estava sob 

efeito de álcool, agravando o risco de acidente, por isso, busca ser 

indenizado. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a 

demonstrar o prejuízo. No caso posto à liça, tem aplicação as normas do 

Código de Defesa do Consumidor. EMENTA: APELAÇÃO. SEGURO 

EMPRESARIAL, INCÊNDIO. DISCORDÂNCIA DO PAGAMENTO FEITO PELA 

SEGURADORA. COMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO NA PERÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO 

DEVIDA. - Os contratos de seguro são regidos pelas normas do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo que, as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), 

máxime quando tenha adimplido sua obrigação. - Sendo constatada a 

irregularidade do pagamento da indenização pela perícia técnica, deve a 

seguradora ser condenada no pagamento da complementação da 

indenização pleiteada. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.08.150745-1/001 – REL. DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA. 

Julgado em 12 de dezembro de 2019). Cinge-se a controvérsia em se 

apurar o direito da requerente em perceber a indenização decorrente de 

sinistro envolvendo a carga segurada, tendo sido aquela negada pela 

requerida – seguradora - em razão de o motorista do veículo estar 

embriagado no momento do acidente de trânsito. Em primeiro lugar, 

ressalte-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual 

decorre para o segurado ou estipulante a obrigação de pagar uma 

remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e 

pagar o valor convencionado a quem de direito. A respeito do tema, insta 

transcrever ensinamentos de leciona Fran Martins: "Elementos 

preponderantes para a existência do contrato de seguro são o interesse 

segurável e o risco. Interesse segurável é aquilo que constitui o objeto do 

contrato; é, justamente, através do interesse segurável que se calcula a 

indenização visada pelo seguro. (...) Quanto ao risco, (...), entende-se 

esse como qualquer evento futuro e incerto, se bem que previsto no 

contrato, que independente da vontade das partes, possa afetar o 

interesse segurado. Faz-se o contrato de seguro justamente para prevenir 

a ocorrência do evento. Se esse se verificar, será devida a indenização 

por parte do segurador caso o prêmio tenha sido oportunamente pago. Daí 

dizer que o contrato de seguro repousa em quatro elementos: interesse 

segurável, prêmio, risco e indenização". (Contratos e Obrigações 

Comerciais. 15ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. P. 357/358) Estabelece o 

Código Civil: Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar 

na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 

veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes. Art. 766. Se o segurado, por si ou por 

seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias 

que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, 

perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar 

de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a 

cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Art. 768. O 

segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco 

objeto do contrato. Frise-se que a boa-fé, norma de conduta inerente às 

relações jurídicas, assume especial feição nos contratos de seguro, em 

que se exige um comportamento ético das partes, a fim de evitar fraudes 

ou agravamento intencional do risco assumido. Veja os ensinamentos de 

Ivan Oliveira Silva, em seu Curso de Direito do Seguro, acerca da boa-fé 

nesta espécie de contrato: "Pelo que se observa do texto legal supra, a 

boa-fé estrita a ser observada nos pactos securitários apresenta-se 

como uma boa-fé objetiva qualificada e, portanto, específica aos pactos 

securitários. No que tange à exigência de veracidade a respeito do objeto 

do contrato de seguro e, ainda, das circunstancias e declarações a ele 

relacionadas, entendemos que esse quesito constante no texto legal é 

uma imposição decorrente da própria boa-fé objetiva, haja vista que 

prestar declarações verídicas em contratos é uma norma de conduta 

desejável. De nossa parte, entendemos que o legislador pretendeu 

ressaltar que a boa-fé objetiva nos contratos securitários deverá ser mais 

intensa do que a que se observa nos demais contratos, haja vista que os 

contratos de seguro estão relacionados diretamente com os interesse de 

um conjunto de segurados, fato este que ocorre em decorrência da 

pulverização dos riscos gerenciados pelo segurador. Assim, caso um 

número significativo de pessoas desatenda o princípio da estrita boa-fé 

objetiva, o equilíbrio na carteira de seguros de um determinado grupo 

estará em risco, podendo ainda elevar-se até mesmo o valor dos prêmios, 

fato que prejudicará os interesses de possíveis segurados. Desse modo, 

o princípio da estrita boa-fé nos contratos de seguro procura preservar 

interesses dos segurados já participantes da carteira de seguros e 

também de possíveis segurados". (SILVA, Ivan Oliveira. Curso de Direito 

do Seguro, 2ª edição. Saraiva, 01/2012, p. 97. VitalSource Bookshelf 

Online). Especificamente no caso dos autos, discute-se se o agravamento 

do risco pelo motorista do veículo que transportava a carga segurada em 

razão da embriaguez implicaria em perda do direito à indenização. Em 

análise do acervo probatório, pode-se constatar que o motorista do 

caminhão encontrava-se, segundo o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

Polícia Rodoviária Federal, em estado de embriaguez no momento do 

acidente, tendo sido, inclusive, realizado exame de alcoolemia onde restou 

comprovado que a quantia de álcool era de 0,4mg/l, conforme documento 

de (fl.202), e não como quer fazer crer a autora em seu petitório de 

(fl.285). Nesse contexto, é de se pontuar o posicionamento mais recente 

do STJ no sentido de reconhecer, uma vez provado pela seguradora o 

estado de embriaguez do condutor/segurado, a presunção relativa de 

agravamento de risco, com o consequente afastamento do direito à 

indenização. A indenização nestes casos somente será devida se o 

segurado comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente do 

estado de embriaguez, o que não é o caso dos autos, pois, muito embora 

tenha mencionado que o acidente ocorreu em face do motorista do 

caminhão ter perdido o controle da direção devido ao desnível entre a 

pista de rolamento e o acostamento (fl.06), nada carreara aos autos no 
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sentido de comprovar mencionada afirmação, prova que caberia à autora. 

A propósito, veja o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR 

DO VEÍCULO: FILHO DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. 

AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 

DO STJ. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. É firme a jurisprudência de ambas as turmas 

da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante 

do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se 

restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra 

alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais 

(familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, 

haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem 

confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado. 2. É 

ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do veículo, que, 

uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco da 

sinistralidade foi agravado (CC, art. 756). Tal suposição será afastada, 

tornando devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre 

que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez 

(v.g., culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na 

pista, animal na estrada). 3. Na hipótese, entender de forma diversa do 

acórdão recorrido para concluir que o filho do segurado não estava 

embriagado no momento do acidente, que essa condição não teria sido 

determinante para o agravamento do risco e de que o infortúnio iria 

ocorrer independentemente do referido estado de alcoolemia, demandaria 

o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na súm 7 

do STJ. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a 

conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão 

recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 5. 

Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602690/PE, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, 

DJe 04/12/2018). No mesmo sentido tem-se manifestado a jurisprudência 

estadual, assim: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO 

DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - NEXO DE CAUSALIDADE COM O SINISTRO 

- CONSTATAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL - NEGATIVA DE COBERTURA - LICITUDE - IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É lícita a 

cláusula contratual de perda de garantia para as hipóteses em que o 

segurado agrave intencionalmente o risco objeto do contrato, sendo 

presumida quando conduza o veículo sob efeito de álcool. - Se o estado 

de alcoolemia pode ser extraído do contexto probatório e a dinâmica do 

acidente permite a conclusão de que a embriaguez foi determinante para a 

ocorrência do sinistro, é legítima a recusa de cobertura, pela seguradora, 

nos termos do ajuste firmado entre as partes. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.10.241199-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. 

INCREMENTO DO RISCO. CAUSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA. NEXO 

DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. - Por ocasião do julgamento do 

Resp. 1.485.717/SP, houve clara alteração do posicionamento até então 

encampado pelo STJ, no sentido de que a direção do veículo por condutor 

alcoolizado, seja ele o segurado ou terceiro a que ele confiou a direção, já 

representa agravamento essencial do risco avençado, justificando a 

exclusão da cobertura securitária, salvo prova em contrário de que o 

sinistro ocorreria sem a influência do estado de embriaguez. - 

Demonstrado no caso concreto o nexo de causalidade entre o acidente e 

o estado de embriaguez da parte, mostra-se legítima a negativa de 

cobertura securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.273416-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ 

DO CONDUTOR COMPROVADA COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE. 

AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de 

contrato de seguro de veículo, a qual foi negada em razão da embriaguez 

do condutor, julgada improcedente na origem. Entendo que o segurado ao 

dirigir um veículo automotor sob a influência de grande quantidade de 

álcool, qualquer que seja a situação, acarreta a perda da cobertura 

securitária, pois viola norma não só contratual, mas também legal que veda 

a pilotagem sob efeito de substância psicoativa e até mesmo regra 

comezinha de convívio social em que se busca uma sociedade sadia, 

progressista e isenta de vícios e que tenha como paradigma o homo 

medius , não o infrator. A meu juízo, no caso em comento, data vênia, a 

causa do sinistro, na verdade, foi a embriaguez do condutor, que fez com 

que o segurado não controlasse seu veículo e não reduzisse a 

velocidade. Assim, a embriaguez do condutor, aliado ao excesso de 

velocidade e imprudência concorrente acarretaram o acidente fatal que 

vitimou o segurado, havendo flagrante agravamento do risco. Importante 

ressaltar que a embriaguez produz justamente esse defeito, relaxa o... 

indivíduo, acarreta perda de reflexos, erros de conduta, acarreta a 

adoção de decisões equivocadas e erradas. Ainda, o contrato de seguro 

firmado entre as partes possui cláusula obstativa prevendo que a 

indenização não será devida quando o acidente ocorrer em consequência 

da ingestão de álcool e substância psicoativa. Logo, a negativa de 

cobertura securitária também está amparada na apólice de seguro. 

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se indevida 

a indenização securitária, impondo-se a manutenção da sentença de 

origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70080358013 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR 

SEGURADO. AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. CONDIÇÃO 

DETERMINANTE DO ACIDENTE. DEMONSTRADO NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE. RISCO AGRAVADO NÃO 

COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO. recusa justificada ao pagamento 

da cobertura. indenização indevida. PRECEDENTES do STJ. 1. De acordo 

com o artigo 757, caput, do Código Civil: ?pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados?. Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador 

são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites 

fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem 

analógica. 2. Resta consolidado o entendimento de que os contratos de 

seguro devem submeter-se às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, 

considerando a hipossuficiência do consumidor, em relação ao 

fornecedor, bem como, manter a base do negócio, permitindo, assim, a 

continuidade da relação no tempo, o que não destoa do disposto no artigo 

765 do Código Civil, garantindo que segurado e segurador devem guardar, 

na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 

veracidade, acerca do objeto e das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula 

que prevê a exclusão de cobertura securitária, quando o veículo segurado 

for dirigido por pessoa sob o efeito de álcool, desde que comprovado 

(ônus da seguradora) que o estado de embriaguez foi o causador do 

acidente, o que ocorreu, na hipótese. 4. A configuração do risco agravado 

pelo condutor do veículo, a ensejar a aplicação da pena do artigo 768 do 

Código Civil de 2002, deve ser reconhecida quando comprovada a 

embriaguez do condutor e o nexo de causalidade entre o estado alcoólico 

e o acidente. 5. Com a reforma integral da sentença, o ônus sucumbencial 

deve ser invertido, recaindo sobre a parte Autora, a qual saiu 

integralmente vencida na demanda. 6. Devem ser majorados os honorários 

advocatícios, em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00825811720108090157, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 19/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 19/02/2019) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE SEGURO - EMBRIAGUEZ DO TERCEIRO-CONDUTOR - 

AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - RECONHECIMENTO - CULPA IN 

VIGILANDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA - RECURSO 

PROVIDO. 1. A embriaguez do condutor do veículo segurado, ainda que 

terceiro, constitui hipótese de agravamento intencional do risco, nos 

termos do artigo 768 do CC, decorrente da culpa in vigilando do segurado, 

em conformidade com os princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção 

da confiança, como deveres anexos aos contratos. 2. Outrossim, inexiste 

nos autos elementos capazes de evidenciar que o sinistro teria ocorrido 

independentemente à condição de embriaguez do condutor, cujo ônus 

deve ser suportado pelo segurado, para fins de cobertura securitária. 

Precedentes do STJ. 3. Dever de cobertura afastado. 4. Apelo que se dá 
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provimento.” (TJ-PE - APL: 4946683 PE, Relator: Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 06/02/2019) É do senso 

comum que o estado de embriaguez afeta os sentidos do indivíduo, 

agravando o risco de acidentes. Além disso, conduzir veículo sob a 

influência de álcool é considerada conduta reprovável pelo Código de 

Trânsito Brasileiro. Assim sendo, considerando a presunção do 

agravamento do risco decorrente do uso de bebida alcoólica, devidamente 

comprovado pela seguradora e admitida pela autora, competiria a esta 

fazer prova de que a ingestão de álcool não foi determinante para a 

ocorrência do sinistro, o que não se verifica na hipótese, visto que, ao que 

tudo indica o motorista perdeu o controle do veículo em face da indevida 

ingestão de álcool, onde é de conhecimento público que os reflexos são 

comprometidos quando do uso desta ‘droga lícita’, que tanto malefício tem 

trazido às pessoas, seja em que sentido for. De maneira que, tem-se como 

lícita a recusa da seguradora de pagar a indenização securitária 

pretendida pela autora. Já o pedido alternativo formulado pela autora, qual 

seja, a condenação da empresa ré – Cooperativa – no pagamento da 

importância de R$ 83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, 

noventa e oito centavos), conforme conhecimento de frete, 

reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do transportador, merece 

melhor sorte. A propósito, pelo documento de (fl.69), inequívoca a 

comprovação da relação negocial entre a autora e a cooperativa, onde 

esta contratou o senhor Flavio Ferreira de Souza como motorista do 

caminhão sinistrado. A responsabilidade do transportador perante o 

proprietário da carga transportada (contratual e objetiva), não é apenas de 

meio, mas de fim, de resultado, ou seja, o transportador tem o dever de 

entregar a mercadoria em seu destino, no mesmo estado e quantidade que 

a recebeu. Esta responsabilidade apenas pode ser afastada acaso reste 

configurada alguma excludente, assim entendida como caso fortuito ou 

força maior, nos termos do artigo 12, inciso V, da Lei nº 11.442/2007 (que 

regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e 

mediante remuneração), causas de rompimento do nexo de causalidade 

necessário à configuração do dever de indenizar, cujo ônus da prova 

competia à transportadora cooperativa, e do qual não se desincumbiu. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO COM REVISÃO - Ação 

condenatória – contrato de seguro – transporte de mercadoria – 

transporte terrestre realizado por empresa contratada pela autora – furto 

da carga – inobservância do disposto em contrato – ausência de veículo 

com rastreador e de escolta particular – agravamento do risco – cláusula 

contratual que reduz o valor da indenização a 75% - pedidos alternativos 

– procedência total da ação – sucumbência recíproca – inocorrência - 

sentença reformada – recurso da autora provido – recurso da ré não 

p r o v i d o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 5 8 3 9 1 6 8 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1058391-68.2013.8.26.0100, Relator: Claudia Sarmento Monteleone, Data 

de Julgamento: 08/03/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2017) “APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO 

POR MOTORISTA PREPOSTO. CULPA DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ. 

USO DE ¿ARREBITE¿. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SEGURO. PREPOSTO LONGA MANUS 

DO PATRÃO. EMPRESA QUE RESPONDE POR FATO PRÓPRIO E NÃO DE 

OUTREM. DOUTRINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) 

Considerando que o motorista preposto da empresa foi o causador do 

acidente, haja vista que invadiu a contramão por ter dormido ao volante em 

decorrência da ingestão de álcool e uso de ¿arrebite¿, deve a pessoa 

jurídica ser responsabilizada pelos danos causados aos veículos dos 

autores, que foram devidamente comprovados, atendendo, assim, todos 

os requisitos da responsabilidade subjetiva (art. 186 do CC), quais sejam a 

existência de culpa e nexo causal entre a conduta e o resultado danoso. 

2) Quanto à responsabilidade da seguradora, havendo cláusula de 

exclusão de cobertura por agravamento de risco, deve ser mantida a 

improcedência do pedido da lide secundária. 3) Não há que se falar que a 

jurisprudência admite o pagamento da indenização securitária em casos 

que tais, haja vista que foi o motorista da apelante foi quem causou o 

acidente por conta do confessado e admitido agravamento do risco. Isso 

porque, apesar de o motorista preposto não ser o representante legal da 

empresa, no exercício de sua atividade age como um longa manus deste, 

devendo ser afastado o entendimento que obriga as seguradoras a 

indenizarem o segurado se este não for o causador do dano. 4) Segundos 

as lições de Sérgio Cavalieri Filho, ¿O parágrafo único do art. 927 do 

Código de 2002 também estabeleceu responsabilidade objetiva direta para 

todos os que desenvolvem atividade de risco - vale dizer, 

responsabilidade direta, pelo fato do serviço, e não mais pelo fato do 

preposto. (...) Em todos esses casos a atuação do empregado ou 

preposto foi desconsiderada pela lei; ficou absorvida pela atividade da 

própria empresa ou empregador, de modo a não mais ser possível falar em 

fato de outrem¿. (in: Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007, p. 183) . 5) Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - APL: 

00061668120088080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO 

BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 23/10/2012, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2013) De forma que faz jus à pretensão. 

Dano moral. Cediço que ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato 

ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 

186 e 187 do Código Civil verbis: "Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito 

(art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Da lege lata, 

extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de 

ato ilícito, nexo causal e dano. Quanto à existência do dano moral, já está 

pacificado o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrê-lo, 

conforme já sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. "Súmula 

227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." Importante, contudo, 

destacar a necessidade de que a violação ao seu direito personalíssimo 

esteja diretamente ligada à honra objetiva da pessoa jurídica, haja vista 

não ser ela dotada de elemento psíquico. O dano moral da pessoa jurídica 

está associado ao abalo ou descrédito que afeta seu nome e a tradição de 

mercado, com repercussão econômica. Não se trata de dano "in re ipsa", 

como ocorre com o protesto irregular ou inscrição indevida nos cadastros 

de mau pagadores, razão pela qual caberia à autora, empresa do ramo de 

transporte, demonstrar as lesões decorrentes da conduta reprovável da 

ré. É dizer: para configuração dos danos morais à pessoa jurídica se faz 

necessária a demonstração da real ofensa suportada ou da mácula 

gerada na imagem da empresa, o que não ocorreu na espécie. No caso 

em apreço, resta demonstrado o atraso na entrega dos equipamentos 

adquiridos pela autora. Nada mais. Assim sendo, sem embargo da patente 

falha na prestação de serviços da ré, entendo que essa situação implica 

no reconhecimento de descumprimento contratual, em tese, mas não tem o 

condão de, por si só, ensejar a configuração de danos morais. Competia, 

pois, à empresa autora demonstrar a lesão à sua honra objetiva 

decorrente da conduta da ré (art.373, I do CPC), ônus do qual não se 

desincumbiu, limitando-se apenas a afirmar que teve abalos. “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

- COMISSÕES RELATIVAS A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SIMULAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ART. 373, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO 

CONSELHO PROFISSIONAL - FATO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO DE 

COBRANÇA - COMISSÃO CALCULADA SOBRE O VALOR DOS NEGÓCIOS 

EFETIVAMENTE CELEBRADOS - ART. 373, I, DO CPC - INDENIZAÇÃO DO 

ART. 27, "J", DA LEI 4.886/65 - NÃO CABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO 

REGIME JURÍDICO DA LEI 4.886/65 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Havendo contrato de 

representação comercial entre as partes, pelo qual é garantida à 

representante exclusividade em determinada zona de representação, 

despiciendo perquirir acerca de prova da efetiva prestação dos serviços, 

sobretudo, quando há vedação expressa de negociação direta pela 

representada ou por interposta pessoa, diversa da representante. Não se 

desincumbido o réu do ônus que lhe é atribuído por força do art. 373, II, do 

CPC, quanto à demonstração da existência do alegado fato extintivo do 

direito da Autora, qual seja, a simulação do negócio jurídico, reputa-se 

válido contrato. A ausência de registro ou sua efetivação tardia junto ao 

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas 

Gerais (CORE-MG) não enseja o reconhecimento da nulidade do contrato, 

tendo como efeito, apenas, o afastamento do regime jurídico ditado pela 

Lei 4.886/65. O representante faz jus ao recebimento de comissões 

relativamente aos negócios jurídicos comprovadamente celebrados. Diante 

da inaplicabilidade do regime jurídico instituído pela Lei 4886/65, deve ser 

afastada a pretensão indenizatória fundada em seu artigo 27, "J. O 

simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral 

indenizável. v.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - 

ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA. Regra geral, a prova de um fato 

compete a quem o alegar, sendo certo que ausente aquela, a parte que 
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deveria produzi-la também suportará as consequências de sua inércia. 

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.14.014335-9/001 -.JD. 

CONVOCADA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS. Julgado em 04 de 

dezembro de 2019). Desse modo que, ausente a prova da repercussão 

ofensiva que a conduta do réu lhe acarretou, revela-se indevida a 

indenização moral pleiteada. Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais' proposta por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, em desfavor de 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO, todos com qualificação 

nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 

83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, noventa e oito 

centavos), devendo corrigida com juros e correção monetária – 1% ao 

mês e INPC – a contar do fato danoso. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas. Por corolário comum JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

aforada por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA em desfavor de TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

ação, o qual deverá ser atualizado. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt.,09 de janeiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003410-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (AUTOR(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HEIDY ERIKA REINGRUBER (RÉU)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(RÉU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003410-33/2018 Ação: Anulação de Ato Jurídico Autores: Jose Corrêa 

Prates e Outra. Réus: Itaú Unibanco S/A e Outras. Vistos, etc. JOSE 

CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, com qualificação nos 

autos, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, TEREZA LURDES GARCIA 

XAVIER E HEIDY ERIKA REINGRUBER, com qualificação nos autos. 

Devidamente citadas, contestaram o pedido às (fls.157/176 – 

correspondência ID 15107724 a ID 15107757, fls.179/463 – 

correspondência ID 15146611 a ID 15173540, fls.465/535 – 

correspondência ID 15177781 a ID 15178299 e fls.537/600 – 

correspondência ID 15208246 a ID 15208333). Houve impugnação à 

defesa às (fls.607/624 – correspondência ID 18316052 a ID 18316084). 

Pugnara a ré (Heidy Erika Reingruber) pela extinção do feito, às 

(fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 22418868 e fls.724/732 

– correspondência ID 26600043 a ID 26600446). Foi determinada a 

especificação das provas (fls.690/692 – correspondência ID 22694456), 

manifestaram-se a parte autora e a parte ré (Hélio Cavalcanti Garcia – 

Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT) pugnando 

pelo julgamento antecipado do feito às (fls.693/694 – correspondência ID 

22981004 e fls.711/712 – correspondência ID 23806121), a ré (Itaú 

Unibanco S/A) pugnara pela instrução processual (fls.702/707 – 

correspondência ID 23767543). Finalmente, aportara aos autos a decisão 

do Agravo de Instrumento sob nº1009033-87.2018.8.11.0000, às 

(fls.714/722 – correspondência ID 25593109), vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Preliminarmente, determino que a Senhora Gestora 

que cadastre/habilite o advogado da parte ré (Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica 

da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso), Dr. Vanderlei 

Chilante, inscrito no OAB/MT sob nº3.533-A. No tocante ao pedido de 

extinção constante de (fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 

22418868 e fls.724/732 – correspondência ID 26600043 a ID 26600446), 

hei por bem acolhê-lo, eis que aportara aos autos às (fls.684/689 – 

correspondência ID 22418868) Escritura Pública de Rescisão de Compra e 

Venda firmada com o réu (Itaú Unibanco S/A) e às (fls.725/732 – 

correspondência ID 26600446) cópia atualizada da matrícula sob 

nº22.265. Assim sendo, não subsistindo liame processual a justificar a 

permanência da parte no polo passivo da demanda, mesmo porque a parte 

ré (Heidy Erika Reingruber) não mais possui posse ou propriedade do 

imóvel objeto dos autos. Igualmente, verificando-se a ausência de 

legitimidade da parte e ausência de interesse processual, não há outro 

caminho a ser trilhado, a não ser a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de HEIDY ERIKA REINGRUBER, e o faço com fulcro no inciso 

VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando a autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, 

art.85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgada, façam-se as anotações de estilo. No mesmo trilho, deixo de 

analisar as preliminares aventadas pela ré (Heidy Erika Reingruber), às 

(fls.179/188 – correspondência ID 15146611, fls.01/10), eis que o feito 

fora extinto em relação à esta demanda, sendo, portanto, inócua a análise 

de suas alegações. Aventa o réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de 

Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca 

de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso) preliminar de mérito às 

(fls.158/160 – correspondência ID 15107724, fls.02/04), arguindo que 

deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito, ante a inépcia 

da inicial, por falta de causa de pedir (atinente a este réu), mesmo porque 

atualmente a responsável pelo referido cartório é a Srª. Fabiana Albues 

Maciel (primeiro parágrafo de fl.158 – correspondência ID 15107724, 

fl.02). Ademais, destaque-se que à (fl.07 – correspondência ID 13100252, 

fl.02) a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier), descumprindo flagrantemente os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados 

(CNPJ e endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso). Pois bem, considerando que a parte autora propusera a 

presente demanda em desfavor de “Tereza Lurdes Garcia Xavier” e, não 

do peticionante “Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de 

Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – 

Estado de Mato Grosso”, em conformidade com o despacho inicial de 

(fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a 

preliminar de mérito de (fls.157/176 – correspondência ID 15107724 a ID 

15107757) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação 

ao réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo de 

‘Anulação de Ato Jurídico’ aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA 

MARIA CORRÊA PRATES, em desfavor de CARTÓRIO DO TERCEIRO 

TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 

PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE 

MATO GROSSO e TEREZA LURDES GARCIA XAVIER, e o faço com fulcro 

no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, ambos do Código 

de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de 

Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Noutra senda, argui o réu (Hélio Cavalcanti Garcia) 

preliminar de mérito às (fls.539/545 – correspondência ID 15208246, 

fls.02/09), arguindo que deve ser extinto o presente feito sem resolução 

de mérito, a ilegitimidade ad causam do réu (Primeiro Tabelionado e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ademais, destaque-se que à 

(fls.06/07 – correspondência ID 13100252, fls.01/02) a parte autora 

qualificara erroneamente a pretensa ré (Rosangêla Auxiliadora Garcia 

Peres), descumprindo flagrantemente os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados (CNPJ e 

endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ora, 

considerando que a parte autora propusera a presente demanda em 

desfavor de “Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres” e, não do peticionante 

“Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT”, em 

conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 

13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.539/545 – 

correspondência ID 15208246, fls.02/09) e, via de consequência, extinguir 

o presente feito, em relação ao réu (Primeiro Tabelionado e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis-MT e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), nos 

termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de PRIMEIRO TABELIONADO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

RONDONÓPOLIS-MT e ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, e o 

faço com fulcro no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, 

ambos do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do 

Código de Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Saliente-se que no concernente às rés (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), qualificadas 

erroneamente pela parte autora, não há que se falar em emenda a inicial 

para retificação da qualificação processual (CPF e endereço), nos termos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil e posterior citação, eis que 

totalmente incompatível com o momento processual, portanto, a demanda 

prosseguirá, apenas e tão somente, em desfavor do réu (Itaú Unibanco 

S/A). Destarte, determino a Senhora Gestora que proceda as devidas 

anotações/alterações junto ao Sistema PJe, após o trânsito em julgado 

desta decisão. Outrossim, determino que o réu (Itaú Unibanco S/A) carreie 

aos autos o processo administrativo de expropriação do imóvel objeto da 

lide, no prazo de 15 (quinze) dias, anteriores à audiência. Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 15 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova. 

Derradeiramente, oficie-se a Terceira Vara Cível desta Comarca (PJe 

nº1002213-43.2018.8.11.0003), a fim de encaminhar o teor da presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))
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KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico: 

1008872-05.2017 Ação: Restituição de Valores e Indenização por Dano 

Moral Autor: Francisco Eduardo de Lima Silva Réus: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários e Outra Vistos, etc. FRANCISCO EDUARDO 

DE LIMA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste juízo com a presente 'Ação de Resolução Contratual c/c 

Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VERGÍLIO 

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, adquiriu um lote de n° 12, quadra 30, conforme contrato 

701/2014, localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, com a área de 

250,00 (duzentos metros quadrados), no valor de R$ 86.595,20 (oitenta e 

seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais, vinte centavos), a ser pago 

em 180 parcelas sucessivas de R$ 456,87 (quatrocentos e cinquenta e 

seis reais, oitenta e sete centavos); que, efetuou o pagamento do valor de 

entrada no importe de R$ 2.055,94 e duas parcelas no valor de R$ 

1.177,02 e R$ 1.151,33 e iniciou o pagamento das parcelas; que, tempo 

depois, a obra foi embargada pela Justiça; que, entrou em contato com a 

ré a fim de resolver a questão, não obtendo êxito; que, não há mais 

qualquer possibilidade de manter o negócio entabulado entre as partes 

diante do total descumprimento dos prazos pela ré; que, os valores 

deverão ser restituídos, devidamente corrigidos; que, diante de todo 

transtorno enfrentado, a ré deverá ser condenada no pagamento de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação dos réus nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 29.041,33 

(vinte e nove mil, quarenta e um reais, trinta e três centavos), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”. Recebida a inicial, foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realuizo, 

não se obtendo êxito. Devidamente citadas, apresentaram contestação, 

onde procuram rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, 

dizendo: “Que, a ré não motivou o rompimento do pacto, mas evidente fica 

o desinteresse da autora em continuar o negócio realizado; que, concorda 

com o pedido de rescisão contratual, permanecendo a discussão somente 

em relação aos valores do reembolso; que, a ré não deu causa à 

rescisão; que, no caso de rescisão, há consequências, tal como multa 

contratual e indenização no importe de 20%; que, no caso em tela não há 

que se falar em indenização por danos morais; que, a empresa J. Vergilio 

Lançamentos de Imóveis Ltda é parte ilegítima a figurar no polo passivo, 

pois, não consta no contrato como responsável pelo objeto da 

contratação; que, foi contratada pela ré apenas para fins administrativos; 

que, não integra grupo econômico da primeira ré; Sobre a contestação, 

manifestara-se o autor. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Francisco Eduardo de Lima Silva ingressara com a presente ação de 

Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e 

J, Vergilio Lançamentos de Imóveis Ltda, pois, segundo alega na inicial, no 

dia 08 de setembro de 2014, firmaram contrato de compra e venda de 

imóvel junto à empresa ré, ocorrendo pagamento de várias parcelas, 

todavia, em face do não cumprimento do contrato por parte da ré, desejara 

rescindir o contrato de forma unilateral, não obtendo êxito, uma vez que a 

empresa exige, para tal, a cobrança das taxas constantes do contrato, 

referente ao do valor pago, bem como haja a restituição em uma única 

parcela. O pedido de ilegitimidade passiva da segunda ré não tem como 

vingar, uma vez que consta no instrumento de contrato, cláusula 4ª que a 

mesma participou de forma direta à realização do negócio jurídico que 

envolveu as partes, o que é o bastante para vinculá-la à demanda. “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ILEGITI-MIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 

CONSTRUTO-RA - INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRA-TO DE 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - DEVOLU-ÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - 

POSSIBILIDADE. A legitimidade do réu decorre do fato de ser o mesmo a 

pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos 

oriundos da sentença, sendo certo que a empresa que administra a 

construção de condomínio deve figurar no pólo passivo da ação ordinária 
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de cobrança a título de restituição, tendo em vista ser responsável pelo 

custo e execução da obra, assim como pela administração do capital. 

Consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, colocando o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com 

a boa-fé ou a eqüidade, não ha-vendo, assim, óbice jurídico a que o 

magistrado interfira na relação contratual, ajus-tando a avença e 

estipulando a devolução das parcelas pagas em virtude de pacto de 

construção de edifício, a fim de que preva-leça o equilíbrio da relação 

estabelecida en-tre as partes contratantes". (TJMG -AC 357 160 - 0/3ª 

CC/Relatora: Juíza Jurema Brasil Marins J. 13/03/2002). É sabido que, para 

que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, basta-lhe firmar 

impossibilidade de solver as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio, ou da família. Há que se salientar que a 

parte adversa pode e deve impugnar o deferimento da assistência 

judiciária, todavia, é impositivo que deve comprovar que o impugnado tem 

condições de arcar com as despesas processuais e, no caso em desate, 

a empresa ré apenas alegou, sem trazer aos autos elementos que 

pudessem derruir o deferimento. Por tais motivos, rejeito as preliminares. 

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, entendo 

que no caso posto à liça, o contrato que lastreia a pretensão não traz 

cláusula abusiva como querem fazer crer as autoras. Inicialmente, 

importante salientar que inexiste dúvida quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à hipótese em tela, extraindo-se de seu artigo 53 a 

impossibilidade de perda total das prestações pagas em benefício do 

credor: "Art. 53 - Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado". Ainda em decorrência do mesmo Estatuto, 

são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada: "Art. 51 - São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: (...). IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" Consta 

do contrato de compra e venda acostado aos autos o percentual da taxa 

de retenção, no caso de rescisão contratual é de 10% (dez por cento) e 

20% a título de indenização por lucros cessantes e despesas com 

administração, comercialização e marketing, perfeitamente aceitável 

consoante a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de 

Justiça. "AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO 

DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 10% A 25% 

SOBRE AS PARCELAS APORTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. 

AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO 

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo regimental 

que apenas repete as teses já apresentadas no recurso especial, sem 

impugnar o fundamento central da decisão agravada, encontra óbice na 

Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de 

atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Esta 

Corte Superior, à luz de precedentes firmados pela Segunda Seção, 

entende que "o compromissário comprador que deixa de cumprir o 

contrato em face da insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito 

de promover ação a fim de receber a restituição das importâncias pagas" 

(EREsp 59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. Porém, o percentual a 

ser retido pelo vendedor, bem como o valor da indenização a ser paga 

como contraprestação pelo uso do imóvel, são fixados à luz das 

particularidades do caso concreto, razão pela qual se mostra inviável a via 

do recurso especial ao desiderato de rever o quantum fixado nas 

instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07). 4. Tendo em vista que o 

valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas 

pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte 

Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o 

recurso especial não prospera. 5. Recurso não provido." (AgRg no REsp 

1110810/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013) "EMENTA: AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CONTRATO OU RESTITUIÇÃO. 

CONTRATO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

N Ã O  C O N F I G U R A Ç Ã O .  I N A D I M P L E M E N T O  D O 

PROMISSÁRIO-COMPRADOR, COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL MAIOR 

QUE O PRETENDIDO PELA PRÓPRIA PROMITENTE-VENDEDORA. NÃO 

CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL. DEDUÇÃO INCABÍVEL. ENCARGOS LEGAIS. FIXAÇÃO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. 

CABIMENTO. CORREÇÃO DA PARCELA PELO INCC. CABIMENTO NO 

CURSO DA OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO 

PROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS DE 

APELAÇÃO CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E ADESIVO 

NÃO PROVIDO. I - Não deve ser conhecido o agravo retido que não 

contou com pedido de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, 

conforme comando do art. 523, §1º, do CPC/73. II - Se o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta não foi ajustado com a 

construtora contratada para edificar a obra, mas com a empresa 

incorporadora, proprietária original do imóvel, ela não tem legitimidade ad 

causam para responder pela devolução das parcelas pagas pelo 

promissário comprador inadimplente, em face da rescisão contratual. III - 

Como já definido pelo STJ, o promitente-vendedor pode repassar ao 

promissário-comprador a obrigação de arcar com a comissão de 

corretagem, desde que devidamente informado no contrato de promessa 

de compra e venda. No caso, ausente cláusula que permita a cobrança, a 

retenção da parcela quando da rescisão contratual é indevida. IV- 

Havendo rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, o 

vendedor deve restituir, de imediato, as parcelas pagas (Súmula 543 do 

STJ), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios 

contados do trânsito em julgado, podendo reter parcela a título de multa 

moratória, no percentual variável entre 10 a 25% do valor pago, como já 

definido pelo STJ. Se a própria promitente-vendedora propõe retenção 

menor, não pode agora, em sede recursal, pretender majoração da verba, 

em franco venire contra factum proprium. V- Em se tratando de sentença 

condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser 

fixados com base no valor da condenação, se inaplicável a regra do art. 

85 §8º do CPC, mas devem ser pagos por ambas as partes se ocorrer 

sucumbência recíproca. VI - Durante o curso da obra é permitida a 

correção monetária da parcela do contrato pelo INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, não se tratando de cobrança abusiva. VI - 

Comprovado o inadimplemento, age em exercício regular de direito o 

promitente-vendedor que inscreve o nome do promissário-comprador nos 

cadastros de proteção ao crédito, excludente que afasta a 

responsabilidade civil de indenizar por dano moral. VII - Agravo retido 

inadmitido. Apelações conhecidas, principal provida em parte e adesiva 

não provida." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.184761-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018). De forma que, não há 

que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa 

ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, fazendo a devida 

dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, 

ou seja, 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC - a contar do desembolso. No que se refere ao pedido de 

condenação das empresas rés em danos morais, não vejo nenhum motivo 

plausível para acatá-lo, pois, a jurisprudência de nossos tribunais é 

uníssona em afirmar que o simples descumprimento do contrato não é 

motivo suficiente para causar dano moral. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - MERO DISSABOR - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONVENÇÃO. 1. Impor a condenação 

à imobiliária é desarrazoado, porque não agiu com qualquer imprudência 

ou imperícia, mas como mera intermediadora do negócio, realizando a 

aproximação das partes, devendo ser responsabilizado tão somente o 

réu, proprietário do imóvel, notadamente porque inexiste previsão 

contratual da alegada solidariedade, nem imposição legal neste sentido. 2. 

O mero descumprimento de obrigações contratuais não enseja 

indenização por dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, 

mágoa e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir 

o direito à percepção de seu ressarcimento. 3. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados de forma independente na ação principal e na 

reconvenção, por constituírem feitos autônomos. (TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0027.12.018536-1/005 REL. DES. MAURÍLIO GABRIEL, julgado 
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em 07 de novembro de 2019). Ademais, no caso posto à liça, quem deu 

causa à rescisão foi o próprio autor, uma vez que não há nos autos 

nenhum adminículo de prova demonstrando que as rés deram motivo a tal 

desiderato. É como sempre acontece em casos desse naipe: alegam e 

nada comprovam. Ao derradeiro, o pedido de condenação do autor como 

litigante de má fé, não tem como prevalecer, pois, no caso posto à liça, 

não se vislumbra dolo processual, posto que os atos praticados pelo autor 

enquadram-se no regular exercício do direito de defesa dos interesses, 

que considera legítimos, não estando evidenciado qualquer propósito de 

prejudicar, uma vez que para que se concretize o procedimento de má-fé, 

o ato perpetrado deve atingir a dignidade da Justiça, não se verificando 

quando as partes apenas se utilizam de argumentos que acreditam serem 

jurídicos para o resguardo de suas pretensões. Face ao exposto, o mais 

que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta 

por FRANCISCO EDUARDO DE LIMA SILVA, em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J, VERGÍLIO LANÇAMENTOS 

DE IMÓVEIS LTDAZ, com qualificação nos autos, para declarar rescindido 

o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 08 de 

setembro de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos 

pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas 

partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a 

contar do desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma 

vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para a autora e 

60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida à autora da ação e, no caso da autora, deverá ser 

observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, expeça-se o 

necessário, após arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 14/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico: 

1005820-98.2017 Ação: Restituição de Valores e Indenização por Dano 

Moral Autora: Amanda Alves Ribeiro Réus: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários e Outra Vistos, etc. AMANDA ALVES RIBEIRO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

juízo com a presente 'Ação de Restituição de Valores e Indenização por 

Danos Morais' em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA e J. VERGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, aduzindo: “Que, adquiriu um lote de n° 17, localizado no 

Residencial Parque Rosa Bororo, com a área de 200,00 (duzentos metros 

quadrados) matriculado no Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, 

sob n° 93.087, no valor de R$ 54.035,97 (cinquenta e quatro mil, trinta e 

cinco reais, noventa e sete centavos), a ser pago em 180 parcelas 

sucessivas de R$ 285,09 (duzentos e oitenta e cinco reais, nove 

centavos); que, efetuou o pagamento de 27 parcelas; que, o instrumento 

de contrato constou as diretrizes de obras e infraestruturas, bem como o 

início e termino das mesmas; que, já extrapolou o prazo em um ano e a 

obra não foi entregue, estando totalmente paralisadas; que, entrou em 

contato com a ré a fim de resolver a questão, não obtendo êxito; que, não 

há mais qualquer possibilidade de manter o negócio entabulado entre as 

partes diante do total descumprimento dos prazos pela ré; que, pagou à ré 

a importância de R$ 2.725,59 de entrada, bem como três parcelas nos 

valores de R$ 1.282,91, R$ 734,00 e R$ 748, 68, bem como outras 

parcelas, valores que deverão ser restituídos, devidamente corrigidos; 

que, diante de todo transtorno enfrentado, a ré deverá ser condenada no 

pagamento de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), a título de 

danos morais, assim, requer a procedência da ação, com a condenação 

dos réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa 

o valor de R$ 25.587,65 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete 

reais, sessenta e cinco centavos), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo designada audiência 

de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente 

citadas, apresentaram contestação, onde procuram rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, a ré não motivou o 

rompimento do pacto, mas evidente fica o desinteresse da autora em 

continuar o negócio realizado; que, concorda com o pedido de rescisão 

contratual, permanecendo a discussão somente em relação aos valores 

do reembolso; que, segundo cláusula do contrato o prazo para entrega 

das obras não restara findo conforme quer fazer crer a autora; que, a ré 

não deu causa à rescisão; que, no caso de rescisão, há consequências, 

tal como multa contratual e indenização no importe de 20%; que, no caso 

em tela não há que se falar em indenização por danos morais; que, a 

empresa J. Vergilio Lançamentos de Imóveis Ltda é parte ilegítima a figurar 

no polo passivo, pois, não consta no contrato como responsável pelo 

objeto da contratação; que, foi contratada pela ré apenas para fins 

administrativos; que, não integra grupo econômico da primeira ré; Sobre a 

contestação, manifestara-se a autora. Foi determinada a especificação 

das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Amanda Alves Ribeiro ingressara com a presente ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e J, 

Vergilio Lançamentos de Imóveis Ltda, pois, segundo alega na inicial, no 

dia 06 de setembro de 2014, firmaram contrato de compra e venda de 

imóvel junto à empresa ré, ocorrendo pagamento de várias parcelas, 

todavia, em face do não cumprimento do contrato por parte da ré, desejara 

rescindir o contrato de forma unilateral, não obtendo êxito, uma vez que a 

empresa exige, para tal, a cobrança das taxas constantes do contrato, 

referente ao do valor pago, bem como haja a restituição em uma única 

parcela. Depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, 

pois, entendo que no caso posto à liça, o contrato que lastreia a pretensão 

não traz cláusula abusiva como querem fazer crer as autoras. 

Inicialmente, importante salientar que inexiste dúvida quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, extraindo-se de seu 

artigo 53 a impossibilidade de perda total das prestações pagas em 

benefício do credor: "Art. 53 - Nos contratos de compra e venda de 

móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas 

alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito 

as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em 

benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução 

do contrato e a retomada do produto alienado". Ainda em decorrência do 

mesmo Estatuto, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada: "Art. 51 - São nulas 

de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: (...). IV - estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
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equidade;" Consta do contrato de compra e venda acostado aos autos o 

percentual da taxa de retenção, no caso de rescisão contratual é de 10% 

(dez por cento) e 20% a título de indenização por lucros cessantes e 

despesas com administração, comercialização e marketing, perfeitamente 

aceitável consoante a jurisprudência dominante, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça. "AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. 

RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 

10% A 25% SOBRE AS PARCELAS APORTADAS. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA 

DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo 

regimental que apenas repete as teses já apresentadas no recurso 

especial, sem impugnar o fundamento central da decisão agravada, 

encontra óbice na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do 

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 

agravada". 2. Esta Corte Superior, à luz de precedentes firmados pela 

Segunda Seção, entende que "o compromissário comprador que deixa de 

cumprir o contrato em face da insuportabilidade da obrigação assumida 

tem o direito de promover ação a fim de receber a restituição das 

importâncias pagas" (EREsp 59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. 

Porém, o percentual a ser retido pelo vendedor, bem como o valor da 

indenização a ser paga como contraprestação pelo uso do imóvel, são 

fixados à luz das particularidades do caso concreto, razão pela qual se 

mostra inviável a via do recurso especial ao desiderato de rever o 

quantum fixado nas instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07). 4. 

Tendo em vista que o valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo 

(10% das parcelas pagas) não se distancia do fixado em diversas 

ocasiões por esta Corte Superior (que entende possível o valor retido 

flutuar entre 10% a 25%), o recurso especial não prospera. 5. Recurso 

não provido." (AgRg no REsp 1110810/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013) 

"EMENTA: AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE 

CONTRATO OU RESTITUIÇÃO. CONTRATO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO 

DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR, COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL MAIOR 

QUE O PRETENDIDO PELA PRÓPRIA PROMITENTE-VENDEDORA. NÃO 

CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL. DEDUÇÃO INCABÍVEL. ENCARGOS LEGAIS. FIXAÇÃO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. 

CABIMENTO. CORREÇÃO DA PARCELA PELO INCC. CABIMENTO NO 

CURSO DA OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO 

PROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS DE 

APELAÇÃO CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E ADESIVO 

NÃO PROVIDO. I - Não deve ser conhecido o agravo retido que não 

contou com pedido de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, 

conforme comando do art. 523, §1º, do CPC/73. II - Se o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta não foi ajustado com a 

construtora contratada para edificar a obra, mas com a empresa 

incorporadora, proprietária original do imóvel, ela não tem legitimidade ad 

causam para responder pela devolução das parcelas pagas pelo 

promissário comprador inadimplente, em face da rescisão contratual. III - 

Como já definido pelo STJ, o promitente-vendedor pode repassar ao 

promissário-comprador a obrigação de arcar com a comissão de 

corretagem, desde que devidamente informado no contrato de promessa 

de compra e venda. No caso, ausente cláusula que permita a cobrança, a 

retenção da parcela quando da rescisão contratual é indevida. IV- 

Havendo rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, o 

vendedor deve restituir, de imediato, as parcelas pagas (Súmula 543 do 

STJ), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios 

contados do trânsito em julgado, podendo reter parcela a título de multa 

moratória, no percentual variável entre 10 a 25% do valor pago, como já 

definido pelo STJ. Se a própria promitente-vendedora propõe retenção 

menor, não pode agora, em sede recursal, pretender majoração da verba, 

em franco venire contra factum proprium. V- Em se tratando de sentença 

condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser 

fixados com base no valor da condenação, se inaplicável a regra do art. 

85 §8º do CPC, mas devem ser pagos por ambas as partes se ocorrer 

sucumbência recíproca. VI - Durante o curso da obra é permitida a 

correção monetária da parcela do contrato pelo INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, não se tratando de cobrança abusiva. VI - 

Comprovado o inadimplemento, age em exercício regular de direito o 

promitente-vendedor que inscreve o nome do promissário-comprador nos 

cadastros de proteção ao crédito, excludente que afasta a 

responsabilidade civil de indenizar por dano moral. VII - Agravo retido 

inadmitido. Apelações conhecidas, principal provida em parte e adesiva 

não provida." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.184761-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018). De forma que, não há 

que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa 

ré efetuar a devolução do valor pago pela autora, fazendo a devida 

dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, 

ou seja, 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC - a contar do desembolso. No que se refere ao pedido de 

condenação das empresas rés em danos morais, não vejo nenhum motivo 

plausível para acatá-lo, pois, a jurisprudência de nossos tribunais é 

uníssona em afirmar que o simples descumprimento do contrato não é 

motivo suficiente para causar dano moral. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - MERO DISSABOR - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONVENÇÃO. 1. Impor a condenação 

à imobiliária é desarrazoado, porque não agiu com qualquer imprudência 

ou imperícia, mas como mera intermediadora do negócio, realizando a 

aproximação das partes, devendo ser responsabilizado tão somente o 

réu, proprietário do imóvel, notadamente porque inexiste previsão 

contratual da alegada solidariedade, nem imposição legal neste sentido. 2. 

O mero descumprimento de obrigações contratuais não enseja 

indenização por dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, 

mágoa e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir 

o direito à percepção de seu ressarcimento. 3. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados de forma independente na ação principal e na 

reconvenção, por constituírem feitos autônomos. (TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0027.12.018536-1/005 REL. DES. MAURÍLIO GABRIEL, julgado 

em 07 de novembro de 2019). Ademais, no caso posto à liça, quem deu 

causa à rescisão foi a própria autora, uma vez que não há nos autos 

nenhum adminículo de prova demonstrando que as rés deram motivo a tal 

desiderato. É como sempre acontece em casos desse naipe: alegam e 

nada comprovam. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta por AMANDA ALVES 

RIBEIRO, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

e J, VERGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDAZ, com qualificação nos 

autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de 

compra e venda firmado em 06 de setembro de 2014, referente ao imóvel 

descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa 

ré a restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, com o 

decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento 

contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado parcialmente 

procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se 

distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na 

proporção de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta 

por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da 

Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas 

e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça 

concedida à autora da ação e, no caso da autora, deverá ser observado o 

disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a 

decisão (fl.72/75 – Id 9762862). Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, expeça-se o necessário, após arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001784-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. P. P. D. A. (REPRESENTADO)
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LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001784-13.2017 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: João Pedro 

Pereira de Abreu Ré: Tam Linhas Aéreas S/A Vistos, etc... JOÃO PEDRO 

PEREIRA DE ABREU, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Dano Moral' em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, no dia 02 de junho de 2016, com sua 

família, estavam com voo marcado de Fortaleza/Rondonópolis; que, ocorre 

que o voo atrasou na saída de Fortaleza, perdendo a conexão para 

Rondonópolis; que, por ocasião do ocorrido, foram realocados em hotel em 

Guarulhos, porém sem os pertences pessoais, sem malas, nada; que, a 

viagem só foi retomada no dia seguinte às 22:35 horas a 01:40 horas, 

portanto, foram 24 horas de atraso, sem trocar de roupas e sem ter 

acesso aos pertences pessoais; que, quando chegou em Rondonópolis, 

as malas estavam danificadas conforme fotos e formulário preenchido 

junto à Passaredo; que, a Passaredo até “concertou” as malas, porém, 

levaram vários meses para sanar os problemas; que, deseja ser 

indenizado por danos morais decorrente do atraso do voo, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. Recebida a inicial, foi designado dia e horário para audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Em preliminar, a extinção da ação, uma vez que é 

parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois, não é responsável pela 

danificação da bagagem. No mérito, assevera que as frágeis alegações 

de prejuízos trazidas pela parte autora, decorrente do atraso do voo não 

prospera, haja vista que não há nos autos nenhum elemento que impute à 

ré tal obrigação; que, sendo identificado a necessidade de readequação 

da malha aérea à ré não resta alternativa senão cancelar o voo e realocar 

os seus passageiros em voos próximos, caso não optem pela troca da 

passagem ou reembolso do valor pago; que, no caso não há como se 

responsabilizar a ré pela a readequação da malha aérea que culminou no 

cancelamento do voo originariamente contratado; que, não obrou com 

culpa e, em sendo assim, não há que se falar em dano moral, razão pela 

qual, deve a ação ser julgada improcedente, com a condenação do autor 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. Houve determinação no sentido de que as partes 

informassem as provas que pretendiam fazer, requerendo o julgamento 

antecipado da lide. Manifestou-se o Ministério Público, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Joao Pedro 

Pereira de Abreu aforou a presente ação em desfavor da empresa Tam 

Linhas Aéreas S/A, porque, segundo a inicial, no dia 02 de junho de 2016, 

estava com voo marcado de Fortaleza/Rondonópolis, com saída as 17:33 

horas e chegada 01:40 horas, com conexão em Guarulhos/SP. Acontece 

que o voo atrasou na saída de Fortaleza, perdendo a conexão, via de 

consequência, foram realocados em hotel em Guarulho/SP, sem os 

pertences pessoais, sendo que a viagem foi retomada no dia seguinte as 

22:35 horas, com chegada nesta cidade a 01:40 horas, ocorrendo um 

atraso de 24 (vinte e quatro) horas, experimentando transtorno e 

contratempo, passível de ser indenizado em face à má prestação do 

serviço. A preliminar levada a efeito pela empresa ré não tem como vingar, 

pois, como exposto na inicial, o autor busca ser indenizado pelo atraso do 

voo, e não pela danificação das malas. Analisando os argumentos de fato 

e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Lado outro, nos termos 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, dada 

a natureza consumerista da relação jurídica firmada entre as partes, a 

responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos casos de prestação de 

serviços defeituosa: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." Haverá, portanto, responsabilização do prestador 

de serviços quando provado o dano e o nexo de causalidade, 

afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa 

exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou 

de força maior. A despeito das alegações da ré, não se aplicam, ao caso, 

conforme exposto alhures, as disposições da Convenção de Montreal, 

pois, de acordo com o entendimento manifestado pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no bojo do RE 636.331, de Relatoria do Exmo. Ministro 

Gilmar Mendes, sua aplicabilidade estaria restrita aos danos de ordem 

material, prevalecendo as disposições da legislação consumerista no que 

concerne aos danos morais. Ainda que o atraso em um dos trechos da 

viagem, que gerou a perda da conexão para Rondonópolis, haja decorrido, 

de fato, de questões ligadas à reengenharia do tráfego aéreo, sendo tal 

providência indispensável à segurança dos passageiros, alegação não 

comprovada, tal como deveria, pela ré, nos termos do art. 373, II, do 

Código de Processo Civil, não há que se falar em caso fortuito ou força 

maior e em consequente exclusão da obrigação e responsabilidade da 

companhia aérea ré, uma vez que tal ocorrência é inerente à atividade e 

risco do negócio. Em caso análogo, eis a jurisprudência: “EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - VIAGEM AO 

EXTERIOR - COMPROMISSO - PALESTRA - PERDA DO VÔO - CONEXÃO - 

CANCELAMENTO DE OUTRO VÔO - RISCO ASSUMIDO PELA EMPRESA 

AÉREA - DEVER DE INDENIZAR. Em se tratando de responsabilidade 

objetiva, não há falar do comportamento culposo do ofensor, restando a 

análise do contexto fático unicamente quanto ao defeito do serviço, do 

evento danoso e da relação de causalidade entre o defeito do serviço e o 

dano, conforme disposto no art. 12 da Lei 8.078/90. É devida ao 

consumidor indenização por danos morais pela empresa aérea, que lhe 

vendeu bilhetes de passagem para o exterior, se houve perda do voo em 

conexão e cancelamento do outro substituto, quando mais se atribui a 

ocorrência de tais fatos à greve da Polícia Federal e à problemas técnicos 

na aeronave, circunstâncias que não a exime de cumprir com o contrato 

de transporte, e pelos riscos assumidos; e se não o faz como contratado, 

ocasiona frustração, constrangimento e decepção aos seus clientes em 

não realizarem a esperada viagem, causando-lhes indiscutível dano moral, 

passível de indenização." (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.309734-4/001 - 

REL. DES. DUARTE DE PAULA - 11ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 29.09.2007). 

Nessa toada, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as 

circunstâncias dos presentes autos não ensejam a configuração de caso 

fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua 

responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte 

autora. Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que 

podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela 

no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de 

aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o 

cancelamento ou atraso reiterado de voos. No caso em comento, tenho 

que os transtornos sofridos pelo autor e seus familiares em decorrência 

da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir 

os valores morais tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição da República, 

impondo-se a compensação pela lesão causada. Não se pode ignorar que, 

malgrado tenham chegado ao destino final, o autor e seus familiares, 

viram-se obrigados a suportar atraso de 24 (vinte e quatro) horas 

consoante descrito na inicial e não contrariado pela empresa ré. De forma 

que tais fatos geraram angústia e intranquilidade que ultrapassam os 

meros aborrecimentos e dissabores, representando verdadeira frustração 

de uma expectativa pelo serviço contratado, cuidando-se de 

consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do 

pagamento da respectiva indenização. O colendo Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, entendendo que o dano moral 

nas hipóteses de atraso/cancelamento de voo, como ocorre no caso em 

apreço, traduzem-se em dano "in re ipsa", ou seja, prescinde de 
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comprovação, "verbis": "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. 

PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA 

FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA 

RAZOABILIDADE. 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde 

de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re 

ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, 

da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 

299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A 

reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão 

hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade 

de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou 

ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste 

feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios 

fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag 

1410645 / BA - MIN. REL. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - 3ª TURMA - 

PUB. 07.11.2011). Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é 

cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se 

sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano 

moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de 

um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, 

Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 

1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano 

moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu 

sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor 

econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou 

psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano 

Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano 

Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege 

pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de 

extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando 

às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - 

DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, 

deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros 

aborrecimentos e desgastes normais advindos de qualquer relação 

comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com 

os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - 

Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª 

Câmara Cível - 19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo 

moral em casos como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, 

algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis 

facti, que decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri 

Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 

91/92). Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à 

pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do 

dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, 

pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na 

concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de 

início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, 

surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os 

pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 

- p. 202). Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem 

da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por JOÃO 

PEDRO PEREIRA DE ABREU, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

com qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no 

pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de 

danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% 

(um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14/janeiro/2.020.- Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010346-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010346-40.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil S/A 

Ré: Jaqueline Teixeira Vistos, etc... BANCO RCI BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

JAQUELINE TEIXEIRA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, requereu a desistência da ação (fl.94 – Id 27734274), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO RCI BRASIL S/A, desfavor de 

JAQUELINE TEIXEIRA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pelo autor. Uma vez que desistiu expressamente do 

prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

14/janeiro/2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011411-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1011411-70.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A 

Réu: Gilberto Rodrigues de Paula Vistos, etc... BANCO J. SAFRA S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

GILBERTO RODRIGUES DE PAULA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação (fl.62 – Id 

25661495), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que 

se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO J. SAFRA S/A, desfavor de 

GILBEERTO RODRIGUES DE PAULA, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário. Custas pelo autor. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 14/janeiro/2.020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009033-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CATELANI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1009033-44.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 
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Autor: José Luis Catelani Junior Ré: Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A Vistos, etc... JOSÉ LUIS CATELANI JUNIOR, com qualificação nos 

autos, ingressara com a presente ação em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação (fl.133 – Id 

25681502), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que 

se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por JOSÉ LUIS CATELANI JUNIOR, desfavor 

de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, com qualificação nos 

autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo autor. Transitada em julgado 

e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 14/janeiro/2.020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007829-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. IBRAHIN CHARANEK FILHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007829-62.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: M. Ibrahin Charanek Filho-ME Ré: Embratel TVSAT Vistos, etc... M. 

IBRAHIN CHARANEC FILHO-ME, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de EMBRATEL TVSAT, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado, requereu a 

desistência da ação (fl.54 – Id 26359809), vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por M. IBRAHIN CHARANEK FILHO-ME, desfavor de EMBRATEL TVSAT, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo 

autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

14/janeiro/2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006716-10.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Flávia Batista de Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... 

FLÁVIA BATISTA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, possui contrato de 

prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora 

n° 6/1592525-8; que, recebeu em sua residência uma notificação alegando 

débitos pretéritos no valor de R$ 3.374,70 (três mil, trezentos e setenta e 

quatro reais, setenta centavos), com vencimento para o dia 20 de 

fevereiro de 2018; que, houve suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua residência; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou 

a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não 
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acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos 

morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

18.374,70 (dezoito mil, trezentos e setenta e quatro reais, setenta 

centavos), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

dizendo: “Que, no dia 16 de outubro de 2017, prepostos da ré procederam 

vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel da autora, 

ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, ou seja, desvio de energia no ramal de entrada; que, todos 

os procedimentos realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos. Ingressou com pedido de reconvenção”. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a parte as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide. Não houve o recolhimento das custas da reconvenção 

(fl.139 – Id 27888451), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Flávia Batista de Oliveira aforou a presente 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual, no valor de R$ 3.374,70 

(três mil, trezentos e setenta e quatro reais, setenta centavos), bem como 

reparação de danos morais, por suposto consumo não faturado e 

suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais 

fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, 

devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se 

que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é 

perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no 

aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de 

receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 

456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, 

para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária 

deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário 

acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor 

devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de 

supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 

456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo 

administrativo. O ponto fundamental da presente demanda consiste em 

saber se a autora é responsável pelo débito no valor de R$ 3.374,70 (três 

mil, trezentos e setenta e quatro reais, seenta centavos), cobrados na 

fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no 

medidor de consumo da residência da autora. Pois bem, ao analisar os 

autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado no dia 16 de outubro de 2017, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se “desvio de energia no ramal de entrada”, 

sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela 

requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora da autora, verifico da análise do termo de ocorrência e 

inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica. Assim, não havendo informação de quando seria 

realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à 

autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. 

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da 

autora apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada 

no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 

procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não 

era corretamente medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 

comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº.615758 ID-16841511 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a 

autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. Quanto ao dano moral. Sobre a questão, podemos dizer que 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de 

que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. A suspensão 

injustificada do fornecimento de em energia elétrica constitui ofensa à 

honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos 

direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. “APELAÇÃO CÍVEL. 

DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS 

PRETÉRITOS NÃO RELATIVOS À CONTA REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. 

CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 

DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia elétrica em 

decorrência de débitos pretéritos, não relativos à conta regular mensal de 

consumos, gera dano moral e implica na responsabilização da 

concessionária do serviço público. Não merece reparo a indenização por 

dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide” (TJMT 

–Apelação Cível n° 1380/2009, rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 17 de 

junho de 2.009). De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve 

haver tal condenação. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor 

imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, 

indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, 

mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, 

definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da 

Silva, "como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico 

ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores 

exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade 

desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale 

dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, 

e face de dadas circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o 

“Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no 

corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente 

derivado de ato ilícito." ("Considerações sobre o dano moral e sua 

Reparação", RT 638/46). Como frisado anteriormente, o dever de indenizar 

encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a 
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presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que: "O 

essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; 

é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A 

palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu 

significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se 

afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com 

fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova 

teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros 

juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 

15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da 

conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano 

resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o 

segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova 

efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato 

ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Além da cobrança indevida, por si só, já 

ser um ato causador de ofensa moral, pois afronta a dignidade da pessoa 

ser taxada de inadimplente quando não é, a ameaça e/ou consumação do 

corte indevido do fornecimento de energia elétrica reforçam ainda mais o 

ato causador de dano moral. No caso dos autos, o que se indeniza são os 

transtornos decorrentes da má prestação dos serviços, vale dizer, o dano 

moral causado a autora advém dessa má prestação. A situação não se 

equipara aos simples incômodos e dissabores que se sentem em razão de 

descumprimento de contrato. No tocante ao quantum da indenização, em 

se tratando de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas 

forças: uma, de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, 

pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que 

proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. 

Oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diz: "A fixação do quantum 

competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado 

legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento 

(CC,art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial 

tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, 

muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, 

baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação 

econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na 

reparação do dano moral o juiz determina, por eqüidade, levando em conta 

as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal 

equivalência". (Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 7, Saraiva, 5ª ed. p. 

78/79). Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em 

ameaçar em efetuar o corte de energia, resta fixar o quantum indenizável. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46). Assim, provado nos autos que houve a emissão da fatura 

eventual e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato esse de 

exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. O pedido de 

reconvenção. Pelo que se constata da certidão de (fl.139 – ID 27888451), 

a empresa ré não efetuou o recolhimento das custas referente ao pedido 

de reconvenção. A despeito de a ré não ter efetuado o pagamento das 

custas da reconvenção, tenho que tal falta não implica em extinção pura e 

simples do pedido, e nem impede o prosseguimento normal do feito, pois, 

tal qual qualquer despesa processual, pode ser paga ao final do 

processo, pela parte sucumbente. Nesse sentido a jurisprudência: 

“RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DE CUSTAS - REJEIÇÃO. MÉRITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDA - As custas processuais quando do 

ingresso da ação não se confunde com o preparo do recurso, que deverá 

ser realizado com a interposição do apelo, sob pena de deserção. Já o 

pagamento das custas processuais poderá ser realizado no final do 

processo, com a respectiva cobrança das despesas processuais às 

partes. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/04/2016, publicação da súmula em 29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA 

NO CADASTRO DE DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE 

ERROR IN PROCEDENDO - REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 

condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 
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MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 3.374,70 (três mil, trezentos e setenta e quatro 

reais, setenta centavos), todavia, há que se deixar consignado que os 

elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência Débito c/c Indenização por Dano Moral" promovida por 

FLAVIA BATISTA DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MAT O 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual 

emitida no valor de R$ 3.374,70 (três mil, trezentos e setenta e quatro 

reais, setenta centavos), com vencimento para o dia 20 de fevereiro de 

2018, ratificando a decisão de (fls.28/30 – ID 14813526); condenar a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), a título de danos morais, a qual deverá ser acrescida de 

juros – 1% ao mês – e correção monetária INPC, a contar desta decisão, 

bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Por corolário 

natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face da autora-reconvinda, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 14 de janeiro de 2.020.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002683-74.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Vilmar Batista de Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... 

VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, possui contrato de 

prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora 

n° 6/107654-6; que, foi surpreendido com o recebimento de uma 

notificação, onde a empresa ré alega haver feito uma inspeção na UC e 

constatado irregularidade, havendo um débito no importe de R$ 3.189,86 

(três mil, cento e oitenta e nove reais, oitenta e seis centavos), referente 

aos meses de junho/2015 a novembro/2017; que, há ameaça de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência; que, o 

débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para solucionar a 

questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a fiscalização, por 

isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da ré por danos morais, bem 

como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, em data de 11 de 

dezembro de 2017, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de 

medição de energia elétrica do imóvel da autora, ocasião em que 

detectaram a existência de irregularidade na unidade consumidora, ou 

seja, medidor com borne queimado; que, todos os procedimentos 

realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a 

cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que 

ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi 

determinada a especificação das provas, não havendo manifestação das 

partes, consoante certidão de (fl.168), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria afeta à 

produção de provas, embora as partes tenham requerido, na petição inicial 

e na contestação, não reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando 

instados a fazê-lo no momento próprio, ou seja, na fase de especificação, 

acarretando, por certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. 

Sobre o tema, já decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM 

INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 

1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 

83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. 

PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não 

ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, 

uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada 

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O 

mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão 

não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É sabido que "esta 

Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, 

intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção 

de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de 

especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 
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Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Portanto, a 

inércia das partes em especificar e justificar as provas que pretendem 

produzir, quando intimadas para tanto, implica em reconhecer que 

desistiram da produção daquelas provas que indicaram na inicial e na 

peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, conclui-se 

pela preclusão na produção da aludida prova, considerando que a parte 

não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para tanto, de modo 

que não há falar em cerceamento de defesa. Vilmar Batista de Oliveira 

aforou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual 

no valor de R$ 3.189,86 (três mil, cento e oitenta e nove reais, oitenta e 

seis centavos), bem como reparação de danos morais, por suposto 

consumo não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento de 

energia elétrica, experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem moral. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à 

empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré 

de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente 

a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo 

débito no valor de R$ 3.189,86 (três mil, cento e oitenta e nove reais, 

oitenta e seis centavos), cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção 

técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do 

autor. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da 

unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 11 de dezembro de 

2017, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se “bobina 

de potencial aberta”, sendo que posteriormente o equipamento foi 

submetido à análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha 

efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, verifico da análise do 

termo de ocorrência e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não 

houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme 

determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito 

o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a 

data em que seria realizada a análise técnica. Assim, não havendo 

informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, 

evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do 

procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito 

pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo 

se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito. 

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da autora foi 

realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que 

não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, 

em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente 

desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. A ré insiste em que os procedimentos por ela adotados para 

a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança 

questionada foram regulares, obedecendo às disposições da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção local à unidade 

consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez que ausente, 

tendo ele recebido as informações necessárias sobre os procedimentos, 

de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. Reafirma que foi 

comprovado que existia irregularidade no equipamento de medição 

instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve significativo 

prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do 

consumo não registrado. E que o equipamento estava com desvio de 

energia no ramal de entrada, indicando evidente interferência no medidor e 

prejuízo no registro da energia consumida, daí porque a cobrança 

discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período 

em que a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente 

medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao fato de que 

a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia 

que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste 

nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o 

consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos 

local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus 

esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas 

procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação 

prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o 

entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas 

unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, 

mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, 

agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas 

eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do 

consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações 

declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças. Sobre o 

tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a jurisprudência desta 

Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de 

débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada 

unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 

999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 

03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 
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DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 668272 ID-14329668 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a 

autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 

que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 
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saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, 

no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nessa 

linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de 

efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus 

atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.50/52 Id 12745844). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito" promovida por VILMAR 

BATISTA DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para 

declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida 

no valor de R$ 3.189,86 (três mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e 

seis centavos), com vencimento para o dia 30 de março de 2018, 

ratificando a decisão de (fls.74/79 – ID10538844). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma 

vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o 

percentual fixado; e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 15 de janeiro de 2.020.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013727-90.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Marcelo Medina Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... MARCELO 

MEDINA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: 

“Que, possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré 

através da unidade consumidora n° 6/186841-6; que, recebeu em sua 

residência uma notificação alegando débitos pretéritos no valor de R$ 

2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete 

centavos), referente aos meses de abril/2018 a novembro/2017; que, 

houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência; 

que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para solucionar 

a questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a fiscalização, 

por isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da ré em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais no importe, bem como nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

12.326,67 (doze mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete 

centavos), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito, pois, o autor não compareceu e 

nem justificou a sua ausência. Devidamente citada, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, no dia 03 de maio de 2018, prepostos da ré procederam vistoria no 

sistema de medição de energia elétrica do imóvel da autora, ocasião em 

que detectaram a existência de irregularidade na unidade consumidora, ou 

seja, medidor com borne cerrado; que, todos os procedimentos realizados 

pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança 

efetuada é regular; que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito 

atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos. 

Ingressou com pedido de reconvenção”. Sobre a contestação, não houve 

manifestação do autor. Foi determinada a especificação das provas, onde 

a empresa ré informou ‘que entende suficiente, para a demonstração da 

legalidade do débito’ (fl.189), os documentos acostados com a 

contestação; e, o autor, nada requereu, conforme demonstra a certidão de 

(fl.191). Não houve o recolhimento das custas da reconvenção (fl.191 – Id 

27889820), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 
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D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto à matéria afeta à produção de provas, embora as 

partes tenham requerido, na petição inicial e na contestação, não 

reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo no 

momento próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por 

certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já 

decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. O autor não 

compareceu à audiência de conciliação e nem justificou a sua ausência, 

conforme se pode constatar pelo termo de audiência de (fl.128). Pois bem. 

O art. 334, § 8º do CPC estabelece que "o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado". No caso, o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não apresentou 

qualquer justificativa para tal. A doutrina explica que "Comparecer à 

audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das partes. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na 

Justiça Estadual (art. 334, § 8º, CPC). Não há dever de fazer acordo; mas 

há o dever de atender ao chamado do Poder Judiciário, caso não haja 

acordo para dispensar a audiência. É, em certo sentido, um dever de 

respeito ao Judiciário e à parte adversária. Como a solução por 

autocomposição é vista como prioritária (art. 3º, § 2º, CPC), o dever de 

comparecimento é, também, um corolário do princípio da cooperação (art. 

6º, CPC). A multa decorrente do dever de comparecimento" (in Fredie 

Didier Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. - Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. p. 634). O que se vê, no caso, é que a autora incorreu 

na hipótese do § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, de forma 

que deve ser condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça. Marcelo Medida aforou a presente ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor 

da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

caracterizado pela fatura eventual, no valor de R$ 2.326,67 (dois mil, 

trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), bem como 

reparação de danos morais, por suposto consumo não faturado e ameaça 

de suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com 

tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados 

na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, 

verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica 

consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo. O ponto fundamental da presente demanda 

consiste em saber se a autora é responsável pelo débito no valor de R$ 

2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete 

centavos), cobrados na fatura eventual, a partir de inspeção técnica 

realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do autor. 

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de 

consumo em questão foi vistoriado no dia 03 de maio de 2018, no qual 

consta que o referido equipamento encontrava-se “medidor com borne 

cerrado”, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise 

pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na 

unidade consumidora da autora, verifico da análise do termo de ocorrência 

e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica. Assim, não havendo informação de quando seria 

realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à 

autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. 

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da 

autora apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada 

no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 

procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não 

era corretamente medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 
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comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 615929 Id 26129799 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a 

autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. Quanto ao dano moral. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 
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patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.55/58 Id 18515238). O pedido de reconvenção. Pelo que 

se constata da certidão de (fl.191 – Id 27889820), a empresa ré não 

efetuou o recolhimento das custas referente ao pedido de reconvenção. A 

despeito de a ré não ter efetuado o pagamento das custas da 

reconvenção, tenho que tal falta não implica em extinção pura e simples do 

pedido, e nem impede o prosseguimento normal do feito, pois, tal qual 

qualquer despesa processual, pode ser paga ao final do processo, pela 

parte sucumbente. Nesse sentido a jurisprudência: “RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO 

DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS - 

REJEIÇÃO. MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONSTANTE DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL 

MANTIDA - As custas processuais quando do ingresso da ação não se 

confunde com o preparo do recurso, que deverá ser realizado com a 

interposição do apelo, sob pena de deserção. Já o pagamento das custas 

processuais poderá ser realizado no final do processo, com a respectiva 

cobrança das despesas processuais às partes. (...) (TJMG - Apelação 

Cível 1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira 

Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2016, publicação da 

súmula em 29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE 

DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO 

- REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 
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POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 

condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, 

sessenta e sete centavos), todavia, há que se deixar consignado que os 

elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Dano Moral" 

promovida por MARCELO MEDINA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual 

emitida no valor de R$ 2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, 

sessenta e sete centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 

2018, ratificando a decisão de (fls.55/58 – ID 18515238). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta 

por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da 

Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas 

e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça 

concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão 

sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o 

disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Condeno, 

outrossim, o autor no pagamento da multa no importe de 2% (dois por 

cento), sobre o valor dado à causa, e o faço com fulcro no § 8°, do artigo 

334 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em 

face da autora-reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, 

condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

reconvenção. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt. 15 de janeiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013414-32.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Flodomira Severiano Coelho Arevalo Ré: Energisa Mato Grosso 

Vistos, etc... FLODOMIRA SEVERIANO COELHO AREVALO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, possui 

contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade 

consumidora n° 6/853111-3; que, foi surpreendida com o recebimento de 

uma fatura no valor de R$ 1.048,64 (um mil, quarenta e oito reais, 

sessenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 30 de novembro 
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de 2018; que, há ameaça de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua residência; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou 

a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não 

acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos 

morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré 

em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: 

“Que, em data de 31 de julho de 2018, prepostos da ré procederam 

vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel da autora, 

ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, ou seja, uma ligação direta no borne do medidor; que, todos 

os procedimentos realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a 

autora. Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte autora 

requerido o julgamento antecipado da lide; e, a empresa ré, ‘manifesta-se 

pela apreciação dos documentos anexos’, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Flodomira Severiano Coelho 

Arevalo aforou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual 

no importe de R$ 1.048,64 (um mil, quarenta e oito reais, sessenta e quatro 

centavos), bem como reparação de danos morais, por suposto consumo 

não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica, 

experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à 

empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré 

de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente 

a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo 

débito no valor de R$ 1.048,64 (um mil, quarenta e oito reais, sessenta e 

quatro centavos), cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção técnica 

realizada pela requerida no medidor de consumo da residência da autora. 

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de 

consumo em questão foi vistoriado no dia 14 de março de 2017, no qual 

consta que o referido equipamento encontrava-se “ligação direta no borne 

do medidor”, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à 

análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na 

unidade consumidora da autora, verifico da análise do termo de ocorrência 

e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica. Assim, não havendo informação de quando seria 

realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado 

ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. 

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da 

autora apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada 

no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 

procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não 

era corretamente medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 

comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 610543 Id 25730523 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a 

autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 

que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 
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seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, 

no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nessa 

linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de 

efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus 

atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.28/32 Id -17072798). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito" promovida por 

FLODOMIRA SEVERIANO COELHO AREVALO, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos 

autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura 

eventual emitida no valor de R$ 1.048,64 (um mil, quarenta e oito reais, 

sessenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 30 de novembro 

de 2017, ratificando a decisão de (fls.28/31 – Id 17072798). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta 

por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da 

Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas 

e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça 

concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão 

sobre o percentual fixado; e, no caso da autora, deverá ser observado o 

disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 15 de janeiro de 

2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013383-12.2018.8.11.0003
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CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013383-12.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Ronicley de Arruda Cardoso Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, 

etc... RONICLEY DE ARRUDA CARDOSO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, possui contrato de 

prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora 

n° 6/1872371-8; que, foi surpreendido com o recebimento de uma 

notificação, onde a empresa ré alega haver feito uma inspeção na UC e 

constatado irregularidade, havendo um débito no importe de R$ 3.745,05 

(três mil, setecentos e quarenta e cinco reais, cinco centavos), referente 

aos meses de dezembro/2015 a março/2018; que, há ameaça de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência; que, o 

débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para solucionar a 

questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a fiscalização, por 

isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da ré por danos morais, bem 

como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 13.745,05 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais, 
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cinco centavos), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, em data de 07 de março de 2018, prepostos da ré 

procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel 

do autor, ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na 

unidade consumidora, ou seja, conduite de entrada e saída estão com a 

parte cortada; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão de 

acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; 

que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; 

que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Houve pedido de reconvenção. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor, requerendo a decretação da 

revelia. Foi determinada a especificação das provas, não havendo 

manifestação da parte autora; e, a empresa ré, a produção de provas, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ronicley de Arruda Cardoso aforou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da 

empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 3.745,05 (três mil, 

setecentos e quarenta e cinco reais, cinco centavos), com vencimento 

para o dia 30 de maio de 2018, bem como reparação de danos morais, por 

suposto consumo não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento 

de energia elétrica, experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem 

moral. Não há nenhuma dúvida que a empresa ré restara revel, aliás, fato 

confessado quando da oferta de sua defesa. Registre-se que os efeitos 

gerados pelo reconhecido da revelia não se aplicam automaticamente, 

gerando apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados 

na inicial, logo, não importa necessariamente em êxito do autor em sua 

pretensão. Nesse sentido, esclarece Fredie Didier Júnior: “A revelia não 

significa automática vitória do autor na causa, pois os fatos podem não se 

subsumir à regra de direito invocada. Ao réu revel é permitido, sem 

impugnar os fatos, tratar, apenas, do direito. A confissão ficta, principal 

efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do 

pedido. Como qualquer confissão, incide apenas sobre os fatos afirmados 

pelo demandante. (Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito 

Processo Civil e Processo de Conhecimento. Editora Juspdivm. Edição 

2007. página 465) A jurisprudência não discrepa: REPARAÇÃO CIVIL - 

AGRESSÃO FÍSICA - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. A 

decretação de revelia do réu não acarreta, necessariamente, no julgado 

do feito no estado em que se encontra, pois a presunção de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial é relativa, podendo ceder a outros 

elementos constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento do 

julgador. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0699.12.011349-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

12/03/2015, publicação da súmula em 24/03/2015) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA - EFEITOS 

RELATIVOS - ATRASO NA ENTREGA - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. - Tendo sido apresentada a contestação fora do prazo 

previsto no art. 297 c/c art. 241, I, do CPC, impõe-se a decretação da 

revelia. - presunção de veracidade dos fatos diante da revelia é relativa, 

devendo o magistrado formar seu livre convencimento com base nas 

provas e demais elementos presentes no caso concreto, não podendo ser 

afastado o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, I, do CPC. - O 

inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação a título de dano 

moral se somente resultar ao lesado situação incômoda, por não ensejar 

dor ou sofrimento profundo. (TJMG. AP nº 1.0145.12.051.702-7/001. Des.

(a) Valdez Leite Machado. Publicado em 24/03/2015) ALONGAMENTO DE 

DÍVIDA - INTEMPESTIVIDADE - REVELIA - CRÉDITO RURAL - REQUISITOS - 

RELAÇÃO CONSUMO - INEXISTÊNCIA. Não há intempestividade na 

interposição de apelação antes da decisão dos embargos de declaração, 

mas renúncia da parte ao direito de recorrer contra aquilo que for decidido 

nos declaratórios. A presunção da veracidade dos fatos resultante da 

aplicação dos efeitos da revelia não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, sendo necessário verificar se o contexto 

probatório dos autos conduz à mesma conclusão. (...) (TJMG. AP nº 

1.0694.10.002.992-5/001. Des.(a) Evangelina Castilho Duarte. Publicado 

em 13/03/2015). É o caso dos autos. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados 

na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, 

verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica 

consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo. O ponto fundamental da presente demanda 

consiste em saber se a autora é responsável pelo débito no valor de R$ 

3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais, cinco centavos), 

cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela 

requerida no medidor de consumo da residência do autor. Pois bem, ao 

analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado no dia 07 de março de 2018, no qual consta que o 

referido equipamento encontrava-se “conduite de entrada e saída estão 

com parte cortada”, sendo que posteriormente o equipamento foi 

submetido à análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha 

efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, verifico da análise do 

termo de ocorrência e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não 

houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme 

determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito 

o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a 

data em que seria realizada a análise técnica. Assim, não havendo 

informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, 

evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do 

procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito 

pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo 

se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito. 

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da autora foi 

realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que 

não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, 

em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente 

desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. A ré insiste em que os procedimentos por ela adotados para 

a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança 

questionada foram regulares, obedecendo às disposições da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção local à unidade 

consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez que ausente, 

tendo ele recebido as informações necessárias sobre os procedimentos, 

de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. Reafirma que foi 

comprovado que existia irregularidade no equipamento de medição 

instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve significativo 

prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do 

consumo não registrado. E que o equipamento estava com desvio de 

energia no ramal de entrada, indicando evidente interferência no medidor e 

prejuízo no registro da energia consumida, daí porque a cobrança 

discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período 

em que a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente 

medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao fato de que 
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a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia 

que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste 

nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o 

consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos 

local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus 

esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas 

procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação 

prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o 

entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas 

unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, 

mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, 

agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas 

eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do 

consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações 

declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças. Sobre o 

tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a jurisprudência desta 

Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de 

débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada 

unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 

999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 

03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 668677 ID-21393697 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a 

autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 
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sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 

que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, 

no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nessa 

linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de 

efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus 

atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão do autor em ser 

indenizado por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.52/55 Id 17072238). O pedido de reconvenção. Pelo que 

se constata da certidão de (fl.175 – Id 27892547), a empresa ré não 

efetuou o recolhimento das custas referente ao pedido de reconvenção. A 

despeito de a ré não ter efetuado o pagamento das custas da 

reconvenção, tenho que tal falta não implica em extinção pura e simples do 

pedido, e nem impede o prosseguimento normal do feito, pois, tal qual 

qualquer despesa processual, pode ser paga ao final do processo, pela 

parte sucumbente. Nesse sentido a jurisprudência: “RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO 

DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS - 

REJEIÇÃO. MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONSTANTE DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL 

MANTIDA - As custas processuais quando do ingresso da ação não se 

confunde com o preparo do recurso, que deverá ser realizado com a 

interposição do apelo, sob pena de deserção. Já o pagamento das custas 

processuais poderá ser realizado no final do processo, com a respectiva 

cobrança das despesas processuais às partes. (...) (TJMG - Apelação 

Cível 1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira 

Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2016, publicação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 146 de 3112



súmula em 29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE 

DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO 

- REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 

condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco 

reais, cinco centavos), todavia, há que se deixar consignado que os 

elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito" promovida por RONICLEY DE ARRUDA 

CARDOSO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência 

do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 

3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais, cinco centavos), 

com vencimento para o dia 30 de maio de 2018, ratificando a decisão de 

(fls.52/55 – ID 17072328). Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o 

percentual fixado; e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 16 de janeiro de 2.020.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013772-94.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

GTL Transportes Ltda Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A Vistos, etc... GTL TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, no 

dia 27 de setembro de 2018, sofreu várias quedas de energia, fato 
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ocorrido por volta das 08:30 horas, em razão da total falha da prestação 

de serviço ofertado pela ré; que, em decorrência das quedas de energia, 

equipamentos de alto valor e indispensáveis para o pleno funcionamento 

da autora foram ‘queimados’, quais sejam: uma central telefônica; um 

notebook, um micro-ondas e um roteador wireless; que, não houve 

possibilidade de conserto; que, procurou solucionar a questão de forma 

administrativa, não obtendo êxito; que, o valor dos objetos restou em R$ 

5.397,79 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais, setenta e nove 

centavos), mais a instalação no importe de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais); que, faz jus à indenização por danos morais, uma vez 

que teve a sua imagem e credibilidade abalada perante o mercado 

consumidor ante a ausência de uma central telefônica por 15 dias, 

devendo ser responsabilizada ao pagamento da importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), assim, requer o procedimento da ação, com a 

condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$ 20.401,29 (vinte mil, quatrocentos e um reais, vinte 

e nove centavos)”. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelo autor, dizendo: “Que, o pedido deve ser julgado improcedente, uma 

vez que não existem documentos que acompanham a inicial, eficientes à 

comprovação de que o evento tenha ocorrido em face da prestação do 

serviço público, ou mesmo que a alegada interrupção de energia tenha tido 

o condão de danificar aparelhos elétricos da unidade consumidora de 

responsabilidade da parte autora, não há como se imputar a esta o dever 

de indenizar; que, a autora não solicitou junto à ré a abertura do devido 

processo de ressarcimento de danos; que, conforme relatório de 

interrupções não houve nenhum registro de perturbações no sistema 

elétrico da parte autora, no período alegado, que poderiam afetar os 

equipamentos narrados; que, não comprova os prejuízos experimentados, 

assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide (fl.158-Ré e 

162-Autora), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Também, quanto à matéria afeta à produção de provas, 

embora as partes tenham requerido, na petição inicial e na contestação, 

não reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo 

no momento próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por 

certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já 

decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. GTL 

Transportes Ltda aforou a presente ação de ressarcimento de danos 

materiais em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, porque, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 

08:30 horas, houvera oscilações na rede de energia elétrica que abastece 

a unidade consumidora instalada na empresa autora. Acontece que, em 

decorrência de sobrecarga de energia elétrica por oscilação da corrente 

que se dera ocorrera avarias nos seguintes bens: uma central telefônica 

‘Central Analógica Modulare + 2/4; um notebook 15 4GB/1TB/15.6/DELL 

115-3567-A; um micoondas LG MH7053R; e, um roteador wireless 

450MBPS – TP LINK, causando-lhes prejuízos de ordem material e moral. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, 

entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. Em sua peça defensiva, procura a empresa ré fugar da 

responsabilidade, dizendo, num primeiro momento não há qualquer 

responsabilidade a ela atribuível, uma vez que o fornecimento de energia 

restara regular, entretanto, nada carreia aos autos no sentido de minorar a 

situação incômoda em que se encontra: é certo que procurou provar os 

argumentos expendidos na peça de bloqueio, todavia, não trouxera, 

apenas alegara. Pois bem. O artigo 37, § 6° da Constituição Federal, 

esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Pela leitura 

do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade do Estado objetiva, 

ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos 

elementos subjetivos – dolo ou culpa. Dessa forma, a vítima, para ser 

indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de 

causalidade entre esse e a conduta do agente. No caso posto à liça, 

entendo demonstrada a ação direta do agente estatal, no caso, a empresa 

ré, o dano e o nexo causal, pois, não há nenhuma dúvida que no dia 27 de 

setembro de 2018, houve oscilação na região em que está situada a 

empresa ré, bem como o dano, conforme se pode constatar pelos 

documentos centrados no processo, sendo que tais fatos vêm 

devidamente comprovados pelos documentos firmados pelas empresas 

que vistoriaram os aparelhos avariados. Ora, na responsabilidade objetiva 

não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo 

admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa 

concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da 

responsabilidade que lhe é atribuída. Assim, deve restar claro o nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta do agente. É curial que a empresa 

ré presta serviços de distribuição de energia elétrica e é responsável pela 

qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não 

pode ser interrompido sem causa justa sob pena de se gerar 

responsabilidade pelos eventuais danos que os consumidores vierem a 

suportar. No caso em pauta, não restou configurada culpa concorrente do 

segurado no evento danoso. Como frisado anteriormente, o segurado teve 

os seguintes bens avariados: uma central telefônica ‘Central Analógica 

Modulare + 2/4; um notebook 15 4GB/1TB/15.6/DELL 115-3567-A; um 

micoondas LG MH7053R; e, um roteador wireless 450MBPS – TP LINK, 

devido a oscilação da corrente elétrica. Insurge-se a ré com o pedido do 

autor sob a alegação de que não houve qualquer oscilação de energia 

capaz de lesionar bens do consumidor e que nenhum usuário da mesma 

rede efetuou reclamação. Ora, a empresa ré busca isentar-se de sua 

responsabilidade sob alegação de que não houve qualquer oscilação, mas 

não traz aos autos nenhum elemento plausível que possa sedimentar seu 

argumento. É relevante deixar consignado que, apesar de ser 

perfeitamente normal e previsível tal ocorrência, à empresa ré cabe prover 

seus sistemas com dispositivos necessários, de forma a suportar tais 

ocorrências, exceto algo de extraordinário, que não restou demonstrado 

ter ocorrido no caso em apreço. Analisando-se os autos, verifica-se os 

orçamentos firmados por empresas especializadas desta cidade, onde 

informam os valores dos bens, não havendo nenhuma prova em contrário, 

aliás, pode-se dizer que não chegou a contestar o pedido, apenas 

fazendo menção de que o dano não se presume. De maneira, mesmo 

diante da esquivança da empresa ré em querer assumir a 

responsabilidade pelo fato, não conseguiu desconstituir os fatos narrados 

na inicial e nem macular a prova documental, por isso, deve responder 

pelo dano material experimentado pelo autor. Destarte, não há que se falar 

em causa excludente de responsabilidade, no caso dos autos, face à 

flagrante negligência da empresa ré, razão pela qual, deve a ação ser 
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julgada procedente. Dano moral. No tocante à configuração da lesão, já se 

manifestou o Superior Tribunal de Justiça, através do Enunciado n.º 227 

que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Em se tratando de 

pessoas jurídicas, todavia, o aspecto subjetivo da honra inexiste, pois 

estas não possuem esfera psíquica. Sobre o tema, vale trazer a lição de 

Yussef Said Cahali: "Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa 

à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa 

física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos 

que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc., 

causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao 

sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os 

outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à 

honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à 

reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa 

jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e 

dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. 

Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de um 

reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam 

o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode 

ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio 

da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu 

patrimônio." (Cahali, Yussef Said. Dano Moral, 3ª edição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 385). Logo o dano moral indenizável, no caso 

das pessoas jurídicas, notadamente as empresárias, é aquele que decorre 

do abalo de sua honra objetiva, isto é, aquilo que as pessoas de uma 

forma geral dela pensam com relação à reputação, credibilidade, 

confiabilidade e expectativa de eficiência no produto/serviço prestado. No 

caso em tela, assevera a autora que sofreu abalo moral em sua imagem 

jurídica, maculando sua reputação e seu bom nome, perante seus 

contratantes, todavia, não carreia uma única prova no sentido de alicerçar 

a pretensão. “EMENTA: APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - 

PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA 

PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A inversão do ônus 

probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, não é 

automática nem obrigatória, dependendo da demonstração, nos autos, de 

uma das situações - previstas no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor - que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança 

das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, entendida 

esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas 

necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua 

pretensão. 2. "A pessoa jurídica, por não ter capacidade de sofrer 

emoção, é desprovida de honra subjetiva, podendo ser indenizada por 

dano moral apenas se for, por ato ilícito, afrontada em sua honra objetiva, 

que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem". 3. Os lucros 

cessantes não se presumem, logo, não havendo prova dos prejuízos, o 

pedido de indenização por danos materiais na modalidade de lucros 

cessantes devem ser julgados improcedentes. 4. Os honorários 

advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância nos 

critérios legais e de modo não aviltar o trabalho do advogado. (TJ-MG - 

AC: 10407090221174001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019) “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA 

MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. 

PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada 

com compensação de danos morais, devido à transferência, por 

portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, 

independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2. Recurso 

especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 

02/07/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em 

determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais 

cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) 

configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da 

pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial. 4. Como o 

processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é 

preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer 

segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de 

outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada 

pela razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a 

razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da 

instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu 

parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da fungibilidade 

pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso 

inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja 

possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais 

do recurso apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de 

interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é 

suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os 

pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie. 

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede 

o conhecimento do recurso especial. 9. Os danos morais dizem respeito à 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam 

sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua 

personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão 

de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes. 12. Na 

hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de 

que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento 

da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que 

atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da 

recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é 

inadmissível. 14. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1822640 SC 

2019/0181962-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais" promovida por GTL TRANSPORTES LTDA, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no 

pagamento da importância de R$ 5.401,29 (cinco mil, quatrocentos e um 

reais, vinte e nove centavos), devendo ser corrigida – juros de 1% ao mês 

e correção monetária INPC – a contar do desembolso. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta 

por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da 

Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas 

e custas apuradas. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 16 de janeiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-
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Imobiliários e Outra Vistos, etc. KLAYSTON LIMA PEREIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente 'Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de 

Valores e Indenização por Danos Morais' em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VERGÍLIO LANÇAMENTOS 

DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em 

data de 10 de setembro de 2017, adquiriu um lote de n° 04, quadra 24, 

conforme contrato 701/2014, localizado no Residencial Parque Rosa 

Bororo, com a área de 250,00 (duzentos metros quadrados), no valor de 

R$ 56.963,81 (cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais, 

oitenta e um centavos), a ser pago em 180 parcelas sucessivas de R$ 

299,06 (duzentos e noventa e nove reais, seis centavos); que, efetuou o 

pagamento do valor de entrada no importe de R$ 1.345,79 e duas parcelas 

no valor de R$ 893,61 e R$ 1.151,33 e iniciou o pagamento das parcelas 

até o mês de julho/2017, totalizando o montante de R$ 9.310,12 (nove mil, 

trezentos e dez reais, doze centavos); que, tempo depois, a obra foi 

embargada pela Justiça; que, entrou em contato com a ré a fim de resolver 

a questão, não obtendo êxito; que, não há mais qualquer possibilidade de 

manter o negócio entabulado entre as partes diante do total 

descumprimento dos prazos pela ré; que, os valores deverão ser 

restituídos, devidamente corrigidos; que, diante de todo transtorno 

enfrentado, a ré deverá ser condenada no pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 86.970,31 (oitenta e seis mil, 

novecentos e setenta reais, trinta e um centavos), postulando a ação sob 

o manto da assistência judiciária”. Recebida a inicial, foi designado dia e 

horário para audiência de conciliação, a qual se realuizo, não se obtendo 

êxito. Devidamente citadas, apresentaram contestação, onde procuram 

rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, a ré não 

motivou o rompimento do pacto, mas evidente fica o desinteresse da 

autora em continuar o negócio realizado; que, concorda com o pedido de 

rescisão contratual, permanecendo a discussão somente em relação aos 

valores do reembolso; que, a ré não deu causa à rescisão; que, no caso 

de rescisão, há consequências, tal como multa contratual e indenização 

no importe de 20%; que, no caso em tela não há que se falar em 

indenização por danos morais; que, a empresa J. Vergilio Lançamentos de 

Imóveis Ltda é parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois, não consta no 

contrato como responsável pelo objeto da contratação; que, foi contratada 

pela ré apenas para fins administrativos; que, não integra grupo 

econômico da primeira ré; Sobre a contestação, manifestara-se o autor. 

Foi determinada a especificação das provas, tendo as rés requerido o 

julgamento antecipado da lide; e, o autor num primeiro momento a produção 

de provas e noutro o julgamento antecipado (fl.224), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Klayston Lima 

Pereira ingressara com a presente ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e J, Vergilio 

Lançamentos de Imóveis Ltda, pois, segundo alega na inicial, no dia 10 de 

setembro de 2015, firmara contrato de compra e venda de imóvel junto à 

empresa ré, ocorrendo pagamento de várias parcelas, todavia, em face do 

não cumprimento do contrato por parte da ré, desejara rescindir o contrato 

de forma unilateral, não obtendo êxito, uma vez que a empresa exige, para 

tal, a cobrança das taxas constantes do contrato, referente ao do valor 

pago, bem como haja a restituição em uma única parcela. O pedido de 

ilegitimidade passiva da segunda ré não tem como vingar, uma vez que 

consta no instrumento de contrato, cláusula 4ª que a mesma participou de 

forma direta à realização do negócio jurídico que envolveu as partes, o 

que é o bastante para vinculá-la à demanda. “AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - ILEGITI-MIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTO-RA 

- INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRA-TO DE CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO - DEVOLU-ÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - POSSIBILIDADE. A 

legitimidade do réu decorre do fato de ser o mesmo a pessoa indicada, em 

sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença, 

sendo certo que a empresa que administra a construção de condomínio 

deve figurar no pólo passivo da ação ordinária de cobrança a título de 

restituição, tendo em vista ser responsável pelo custo e execução da 

obra, assim como pela administração do capital. Consideram-se nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, colocando o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade, não ha-vendo, assim, óbice jurídico a que o magistrado interfira 

na relação contratual, ajus-tando a avença e estipulando a devolução das 

parcelas pagas em virtude de pacto de construção de edifício, a fim de 

que preva-leça o equilíbrio da relação estabelecida en-tre as partes 

contratantes". (TJMG -AC 357 160 - 0/3ª CC/Relatora: Juíza Jurema Brasil 

Marins J. 13/03/2002). É sabido que, para que a parte goze dos benefícios 

da justiça gratuita, basta-lhe firmar impossibilidade de solver as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio, ou da 

família. Há que se salientar que a parte adversa pode e deve impugnar o 

deferimento da assistência judiciária, todavia, é impositivo que deve 

comprovar que o impugnado tem condições de arcar com as despesas 

processuais e, no caso em desate, a empresa ré apenas alegou, sem 

trazer aos autos elementos que pudessem derruir o deferimento. Por tais 

motivos, rejeito as preliminares. Depois de acurada análise das razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na 

forma proposta, pois, entendo que no caso posto à liça, o contrato que 

lastreia a pretensão não traz cláusula abusiva como quer fazer crer o 

autor. Inicialmente, importante salientar que inexiste dúvida quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, 

extraindo-se de seu artigo 53 a impossibilidade de perda total das 

prestações pagas em benefício do credor: "Art. 53 - Nos contratos de 

compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em 

prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão 

do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado". Ainda em decorrência do mesmo Estatuto, são nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada: "Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...). IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" Consta do contrato de 

compra e venda acostado aos autos o percentual da taxa de retenção, no 

caso de rescisão contratual é de 10% (dez por cento) e 20% a título de 

indenização por lucros cessantes e despesas com administração, 

comercialização e marketing, perfeitamente aceitável consoante a 

jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. 

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE PARTE DO 

VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 10% A 25% SOBRE AS 

PARCELAS APORTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. AGRAVO QUE NÃO 

IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo regimental que apenas 

repete as teses já apresentadas no recurso especial, sem impugnar o 

fundamento central da decisão agravada, encontra óbice na Súmula n. 

182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Esta Corte 

Superior, à luz de precedentes firmados pela Segunda Seção, entende 

que "o compromissário comprador que deixa de cumprir o contrato em 

face da insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito de promover 

ação a fim de receber a restituição das importâncias pagas" (EREsp 

59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. Porém, o percentual a ser retido 

pelo vendedor, bem como o valor da indenização a ser paga como 

contraprestação pelo uso do imóvel, são fixados à luz das 

particularidades do caso concreto, razão pela qual se mostra inviável a via 

do recurso especial ao desiderato de rever o quantum fixado nas 

instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07). 4. Tendo em vista que o 

valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas 

pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte 

Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o 

recurso especial não prospera. 5. Recurso não provido." (AgRg no REsp 

1110810/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013) "EMENTA: AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CONTRATO OU RESTITUIÇÃO. 

CONTRATO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 
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N Ã O  C O N F I G U R A Ç Ã O .  I N A D I M P L E M E N T O  D O 

PROMISSÁRIO-COMPRADOR, COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL MAIOR 

QUE O PRETENDIDO PELA PRÓPRIA PROMITENTE-VENDEDORA. NÃO 

CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL. DEDUÇÃO INCABÍVEL. ENCARGOS LEGAIS. FIXAÇÃO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. 

CABIMENTO. CORREÇÃO DA PARCELA PELO INCC. CABIMENTO NO 

CURSO DA OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO 

PROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS DE 

APELAÇÃO CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E ADESIVO 

NÃO PROVIDO. I - Não deve ser conhecido o agravo retido que não 

contou com pedido de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, 

conforme comando do art. 523, §1º, do CPC/73. II - Se o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta não foi ajustado com a 

construtora contratada para edificar a obra, mas com a empresa 

incorporadora, proprietária original do imóvel, ela não tem legitimidade ad 

causam para responder pela devolução das parcelas pagas pelo 

promissário comprador inadimplente, em face da rescisão contratual. III - 

Como já definido pelo STJ, o promitente-vendedor pode repassar ao 

promissário-comprador a obrigação de arcar com a comissão de 

corretagem, desde que devidamente informado no contrato de promessa 

de compra e venda. No caso, ausente cláusula que permita a cobrança, a 

retenção da parcela quando da rescisão contratual é indevida. IV- 

Havendo rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, o 

vendedor deve restituir, de imediato, as parcelas pagas (Súmula 543 do 

STJ), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios 

contados do trânsito em julgado, podendo reter parcela a título de multa 

moratória, no percentual variável entre 10 a 25% do valor pago, como já 

definido pelo STJ. Se a própria promitente-vendedora propõe retenção 

menor, não pode agora, em sede recursal, pretender majoração da verba, 

em franco venire contra factum proprium. V- Em se tratando de sentença 

condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser 

fixados com base no valor da condenação, se inaplicável a regra do art. 

85 §8º do CPC, mas devem ser pagos por ambas as partes se ocorrer 

sucumbência recíproca. VI - Durante o curso da obra é permitida a 

correção monetária da parcela do contrato pelo INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, não se tratando de cobrança abusiva. VI - 

Comprovado o inadimplemento, age em exercício regular de direito o 

promitente-vendedor que inscreve o nome do promissário-comprador nos 

cadastros de proteção ao crédito, excludente que afasta a 

responsabilidade civil de indenizar por dano moral. VII - Agravo retido 

inadmitido. Apelações conhecidas, principal provida em parte e adesiva 

não provida." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.184761-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018). De forma que, não há 

que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa 

ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, fazendo a devida 

dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, 

ou seja, 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC - a contar do desembolso. No que se refere ao pedido de 

condenação das empresas rés em danos morais, não vejo nenhum motivo 

plausível para acatá-lo, pois, a jurisprudência de nossos tribunais é 

uníssona em afirmar que o simples descumprimento do contrato não é 

motivo suficiente para causar dano moral. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - MERO DISSABOR - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONVENÇÃO. 1. Impor a condenação 

à imobiliária é desarrazoado, porque não agiu com qualquer imprudência 

ou imperícia, mas como mera intermediadora do negócio, realizando a 

aproximação das partes, devendo ser responsabilizado tão somente o 

réu, proprietário do imóvel, notadamente porque inexiste previsão 

contratual da alegada solidariedade, nem imposição legal neste sentido. 2. 

O mero descumprimento de obrigações contratuais não enseja 

indenização por dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, 

mágoa e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir 

o direito à percepção de seu ressarcimento. 3. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados de forma independente na ação principal e na 

reconvenção, por constituírem feitos autônomos. (TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0027.12.018536-1/005 REL. DES. MAURÍLIO GABRIEL, julgado 

em 07 de novembro de 2019). Ademais, no caso posto à liça, quem deu 

causa à rescisão foi o próprio autor, uma vez que não há nos autos 

nenhum adminículo de prova demonstrando que as rés deram motivo a tal 

desiderato. É como sempre acontece em casos desse naipe: alegam e 

nada comprovam. Ao derradeiro, o pedido de condenação do autor como 

litigante de má fé, não tem como prevalecer, pois, no caso posto à liça, 

não se vislumbra dolo processual, posto que os atos praticados pelo autor 

enquadram-se no regular exercício do direito de defesa dos interesses, 

que considera legítimos, não estando evidenciado qualquer propósito de 

prejudicar, uma vez que para que se concretize o procedimento de má-fé, 

o ato perpetrado deve atingir a dignidade da Justiça, não se verificando 

quando as partes apenas se utilizam de argumentos que acreditam serem 

jurídicos para o resguardo de suas pretensões. Face ao exposto, o mais 

que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta 

por KLAYSTON LIMA PEREIRA, em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J, VERGÍLIO LANÇAMENTOS 

DE IMÓVEIS LTDAZ, com qualificação nos autos, para declarar rescindido 

o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 10 de 

setembro de 2015, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos 

pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas 

partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a 

contar do desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma 

vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 

60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida à autora da ação e, no caso da autora, deverá ser 

observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, expeça-se o 

necessário, após arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1008760-02/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral Autora: Elizabeth Helena Sottero Bello Goulart. Ré: Unimed 

Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. 

ELIZABETH HELENA SOTTERO BELLO GOULART, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

‘Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral’ em desfavor de 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, contratou com a ré 

através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares 

UNIPLUS 1 Empresarial Municipal Nº359777 que tem como contratada – 

Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e como 

contratante – Eloi Vitorio Marchett, CEI: 1007600045/81; que, a autora tem 

contrato empresarial da ré, Cartão Nº01393789001322017, de 

abrangência municipal, sob o regime de mensalidade pré-fixada, em que a 

contratada, ora ré, se obriga a prestar a assistência à saúde direcionados 

à prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilitação da 
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saúde; que, após ser encaminhada para um especialista na cidade de 

Cuiabá-MT, a autora fora diagnosticada com Lombalgia Intensa e Hérnia 

Discal com Alteração Facetária Degenerativa e Processo Inflamatório; que, 

em razão do quadro, em 18.09.2018, através de pedido médico, fora 

solicitado o tratamento de ‘Rizotomia Percutânea por Radiofrequência’, 

conforme guia nº73394354, o qual fora encaminhado em 25.09.2018 para 

Unimed Rondonópolis, o ré; que, o plano da autora engloba internação; 

que, não obstante ao inquestionável estado de dor crômica da autora e, a 

manifesta necessidade contínua e ininterrupta de tratamento, a ré se nega 

autorizar o tratamento solicitado e recomendado pelo médico especialista 

em ortopedia, sob a alegação de que o tratamento solicitado não é 

abrangido pelo contrato de prestação de serviços médicos e hospitalar, 

assim, requer a antecipação da tutela e, ao final, a procedência do pedido, 

com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Os pedidos de 

assistência judiciária e tutela provisória de urgência restaram deferidos 

(fls.104/108 – correspondência ID 15935309), não sobrevindo recurso. A 

audiência de conciliação resultara inexitosa, conforme documento de 

(fl.117/120 – correspondência ID 17519877 a ID 17519879). Devidamente 

citada, oferecera contestação (fls.124/214 – correspondência ID 

17527436 a ID 17528605), onde procura rechaçar as assertivas levadas a 

efeito pela autora, assim: “Que, a autora é beneficiária de plano de saúde 

junto à ré, não havendo o que contestar; que, o procedimento de 

‘Rizotomia’ percutânea em discussão, preliminarmente a requerida tem a 

dizer que é regulada pela Agência Nacional de Saúde e todos os 

procedimentos que tem obrigatoriedade de cobertura contratual são 

editados por esta agência; que, a ora ré recebera a solicitação médica do 

procedimento e, após minuciosa análise, verificou-se que não havia 

obrigatoriedade de cobertura, posto que a indicação clínica da beneficiária 

não se enquadrava nos requisitos de cobertura obrigatória editados pela 

ANS; que, a guia recepcionada pela requerida continha a seguinte 

indicação clínica ‘LOMBALGIA INTENSA COM LIMITACAO DOS 

MOVIMENTOS SEM MELHORA CLINICA DOR FACETARIALOMBAR E 

TRAVA NA EXTENSAO LOMBAR EDE’; que, diante da prévia análise de 

laudos médicos e indicação clínica apresentada, constatou-se que a 

autora ainda não se enquadrava nos requisitos definidos na ‘Diretriz de 

utilização (DUT) – item 62 do Rol de procedimentos da ANS –RN 428/2017’, 

sendo-lhe negado o procedimento; que, apesar da negativa apresentada, 

a ré deixara ‘em aberto’ que caso houvesse laudos médicos que 

comprovassem que o procedimento solicitado estivesse dentro dos 

parâmetros incorporados na DUT pela Agência Nacional de Saúde, para 

fins de cobertura obrigatória pela OPS, a autoria poderia estar enviando e 

a negativa seria reanalisada pelo setor de ouvidoria, o que não ocorrera; 

que, cumpre iniciar dizendo que as garantias de coberturas de serviços e 

eventos em saúde estão em consonância com a Lei Especial nº9.656/98, 

que regulamenta os planos privados de assistência à saúde e de acordo 

com os parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, e de 

acordo com a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde; que, 

conforme se depreende da RN 428/2017 – vigente, na Diretriz de utilização 

(DUT) – item 62, a obrigação de cobertura para o procedimento de 

Rizotomia se dará se, primeiro, Cobertura obrigatória para pacientes com 

dor facetária (lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia), quando forem 

preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo 

II, segundo, Cobertura obrigatória para pacientes com espasticidade focal, 

intensa e com sintomas incapacitantes, mesmo após a realização de 

tratamento medicamentoso e fisioterápico e, terceiro, Pacientes portadores 

de nevralgia de nervo trigêmio, glossofaríngeo, occipital ou intermédio, 

refratários ou intolerantes ao tratamento clínico contínuo por no mínimo 3 

meses; que, considera-se Grupo I a limitação das Atividades da Vida 

Diária (AVDs) por pelo menos seis semanas, a redução de >50% (mais de 

cinquenta por cento) da dor referida medida pela VAS após infiltração 

facetária utilizando anestésico local e, falha no tratamento conservador 

adequado, que, denomina-se Grupo II a cirurgia espinhal prévia no 

segmento analisado, a hérnia discal e, os sinais de estenose ou 

instabilidade potencialmente cirúrgicas; que, contrapondo a diretriz de 

utilização supra e os laudos médicos apresentados, constatara-se que 

não haveria obrigação de cobertura contratual por parte da OPS, motivo 

pelo qual o procedimento foi negado, pelo que requer seja revogada a 

decisão liminar, condenando a autora a arcar com os custos do tratamento 

despendidos pela ré, assim, requer a improcedência do pedido, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora (fls.218/227 – 

correspondência ID 17818473). Oportunizada a especificação das provas 

que pretendiam produzir (fls.232/234 – correspondência ID 22125015), as 

partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava 

(fl.235 – correspondência ID 22655363 e fls.237/238 – correspondência ID 

22811402), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por 

isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade 

com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - 

AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento, DJU 

3.2.92, p. 472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder” (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513) No caso em tela, 

a pretensão levada a efeito pela parte autora é a obrigação de fazer, bem 

como, a reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, o plano de 

saúde réu recusara-se a fornecer o procedimento “Rizotomia Percutânea 

por Radiofrequência”, todavia, alega ter direito ao procedimento, uma vez 

que prescrito por funcionário (médico) credenciado à ré. Analisando as 

razões de fato e de direito trazidas nas peças de ingresso e defensiva, 

entendo que a presente ação merece acolhimento, uma vez que 

preenchidos os requisitos atinentes à espécie, senão vejamos: Decerto 

demonstram-se cristalinos os pressupostos caracterizadores da tutela 

provisória de urgência, quais sejam, a verossimilhança com o direito 

afirmado e o perigo que da demora possa advir o direito da autora, aquele 

bem representada pelo instrumento do contrato que estabelece um liame 

entre ela e a demandada (fls.43/94 – correspondência ID 15844234) e 

carteira de identificação do usuário (fl.26 – correspondência ID 

15709684), esse pela documentação juntada esclarecendo, às 

escâncaras, a urgência da situação (Guia de Solicitação de Internação 

para Procedimento Hospitalar de fls.29/30 – correspondência ID 15710094, 

Laudo Médico de fl.32 – correspondência ID 15710115, 

Receita/Justificativa de fls.33/34 – correspondência ID 15710116 e ID 

15710117, Encaminhamento de fl.35 – correspondência ID 15710118), a 

qual fora apreciada e deferida às (fls.104/108 – correspondência ID 

15935309). Destaque-se que na peça defensiva a parte ré alegara 

“apesar da negativa apresentada, a requerida deixou em aberto que caso 

houvesse laudos médicos que comprovassem que o procedimento 

solicitado estivesse dentro dos parâmetros incorporados na DUT pela 

Agência Nacional de Saúde, para fins de cobertura obrigatória pela OPS, a 

autoria poderia estar enviando e a negativa seria reanalisada pelo setor de 

ouvidoria, o que não ocorreu” (último parágrafo do item ‘II’ de fls.125/126 – 

correspondência ID 7527463, fls.02/03), o sugere a eventual cobertura do 

procedimento ora requerido (Rizotomia Percutânea por Radiofrequência), 

leia-se não é expressamente vedado pelo contrato de (fls.43/94 – 

correspondência ID 15844234). No mesmo sentido, cláusula que limita 

tratamento prescrito pelo médico [credenciado da rede cooperativa ré] que 

acompanha o paciente fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria 

finalidade do contrato, que é fornecer efetiva e integral cobertura de 

despesas médicas. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a 

negativa de cobertura e custeio de tratamento, sob o argumento de 

natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos 

da ANS (Agência Nacional de Saúde), portanto, se a doença tem 

cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina 

também a terão. Ora, uma vez tendo a ré reconhecido a possível 

abrangência da cobertura dos serviços contratados sobre a patologia 

apresentada pela autora, a negativa em autorizar e fornecer os materiais 

necessários à realização do procedimento e especificamente apropriados 

para o seu sucesso, implica, a meu sentir, esvaziar o conteúdo mesmo 

dessa cobertura, fazendo-a esvair-se em sua essência e finalidade. 

Outrossim, analisando detidamente o contrato e não se vislumbra situação 

que excepcionasse, de qualquer modo e em qualquer caso, a obrigação 

da requerida (art.373, I, CPC). Isso denota bem a abusividade da conduta 

da Cooperativa, ora ré, pois a par de tornar inócua a parte que lhe cabe na 

avença, lança mão de argumento que causa inegável surpresa ao 

contratante, impedindo-o do saudável exercício de seu direito – não 

bastasse o que já vem sofrendo, como relatado pela equipe médica nos 

documentos de (Guia de Solicitação de Internação para Procedimento 

Hospitalar de fls.29/30 – correspondência ID 15710094, Laudo Médico de 
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fl.32 – correspondência ID 15710115, Receita/Justificativa de fls.33/34 – 

correspondência ID 15710116 e ID 15710117, Encaminhamento de fl.35 – 

correspondência ID 15710118). Destarte, a parte autora comprovara nos 

autos que buscara a ré na tentativa de solucionar administrativamente a 

questão, em conformidade com os documentos de (fl.36 – 

correspondência ID 15710119), documento este não desconstituído pela 

ré (art.373, CPC). Partindo do conceito de que “obrigação é a relação 

jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica 

vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva ou 

negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele 

para a satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria 

geral das obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (fornecimento do procedimento “Rizotomia Percutânea 

por Radiofrequência”) pretendida nos autos, existe, eis que a parte ré não 

comprovara nos autos que o referido procedimento encontra-se 

expressamente elencado no rol de excludentes contratuais, assim, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Acerca do tema, eis a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ROL DE 

PROCEDIMENTO DA ANS. TAXATIVIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1. A lista de procedimento da ANS não é taxativa, 

porquanto contém apenas a referência para a cobertura assistencial 

mínima obrigatória nos planos de saúde contratadosno território nacional. 

Assim sendo, se houver expressa orientação e indicação médica, é 

abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o 

argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 2. Não 

pode a operadora de plano de saúde excluir ou limitar tratamento médico 

sem expressa previsão legal, não sendo razoável a recusa da cobertura, 

impedindo o acesso de beneficiários de plano de saúde a tratamentos 

obtidos com os avanços da medicina e recomendados por médicos 

especialistas. 3. À luz da Carta Magna e do Código Civil, o contrato tem 

uma concepção social, e o princípio da boa-fé objetiva que o norteia deve 

buscar a proteção da pessoa, da sua dignidade, bem como o justo 

equilíbrio entre direitos e obrigações das partes, não podendo a Apelante 

esquivar-se de sua responsabilidade, sob o pálio de que o procedimento 

não se encontra previsto no rol de procedimentos da Resolução Normativa 

nº 338/2013. 4. Inconteste que os fatos noticiados nos autos revelam 

ofensa de natureza extrapatrimonial, pois em momento delicado, em que o 

usuário estava acometido de sequelas decorrentes de cirurgia para 

retirada de tumores cerebrais, teve negada a cobertura de novo 

procedimento médico necessário para seu restabelecimento, oque se 

revela suficiente para caracterizar o dever de indenizar, nos termos dos 

arts. 186 e 927 do CC. 5. No tocante ao quantumindenizatório, 

considerando a necessidade de que indenizações desta espécie devem 

ter a dúplice finalidade pedagógica-punitiva, devendo servir para 

desestimular atos como o praticado no caso em exame, servindo-lhe de 

firme reprimenda, bem como para compensar os danos ocasionados ao 

Apelado, sem que ocasione enriquecimento sem justa causa, entendo que 

o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apresenta-se razoável e 

adequado, diante das especificidades do caso. 6. Apelação Cível 

conhecida e improvida. 7. Unanimidade.” (TJ-MA - AC: 

00159094120148100001 MA 0009722019, Relator: RICARDO TADEU 

BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 08/04/2019, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2019 00:00:00) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PLANO DE SAÚDE. AMIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO DENOMINADO RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR 

RADIOFREQUÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 

7.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS 

PARTES. 1. Aplicação do CDC ao caso, uma vez que autor e réu se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 

2º e 3º da Lei 8.078/90. Incidência do verbete 469 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Obrigações assumidas pelas operadoras de planos 

de saúde, às quais os consumidores aderem por força da própria 

natureza (adesão), que devem ser interpretadas e aplicadas à luz dos 

princípios da boa-fé objetiva e da equidade (art. 4º, 7º e 51 do CDC). As 

cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor (art. 47 do CDC). 3. Negativa de autorização sob o 

fundamento de que o procedimento solicitado não está de acordo com o 

Rol de Procedimentos Médicos da ANS. 4. Autor portador de lombalgia 

mecânica crônica (CID10:M54.5), de cerca de 13 meses de evolução, 

refratário ao tratamento conservador, apresentando alterações articulares 

em região lombar (facetas), dor intensa e importante limitação funcional. 5. 

Existência nos autos de relatório médico atestando a necessidade de 

realização do procedimento descrito na inicial, bem como a comprovação 

da negativa de autorização. 6. Necessidade da adoção de tratamento que 

só pode ser avaliada por profissionais especializados, considerando-se 

as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que a resolução da ANS 

estabelece mera orientação sem caráter obrigatório, não constituindo, 

portanto, fato impeditivo para a operadora de plano de saúde custear o 

procedimento solicitado. Aplicação das Súmula 211 e 340 do TJ/RJ. 7. 

Restou configurada a falha na prestação do serviço da ré, diante da 

negativa de cobertura que se mostrou abusiva, de modo a comprometer o 

tratamento do autor. 8. Ilicitude da conduta ensejadora de danos morais. 

Incidência da Súmula 339 deste E. Tribunal de Justiça. Verba 

compensatória, que deve cumprir sua função punitivo-pedagógica, 

arbitrada com razoabilidade e moderação. 9. Reembolso dos gastos com 

médico não credenciado que se dará na forma da tabela da empresa ré, 

eis que o Autor, não por indisponibilidade de médico do plano, mas por 

preferência sua, optou por ser auxiliado por médico que não está na rede 

credenciada. 10. Danos materiais inexistentes. Os custos decorrentes da 

contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não 

constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. 11. 

Precedentes do STJ e do TJRJ. Ônus sucumbenciais devidamente 

delineados. Sentença mantida. Matéria sumulada na jurisprudência de 

nosso E. Tribunal e do E. STJ. Recursos a que se nega provimento, nos 

termos do artigo 932, IV, ¿a¿, do CPC. Deixo de condenar as partes na 

majoração dos honorários em fase recursal, previstos no artigo 85, § 11, 

do CPC, tendo em vista que ambas as partes recorreram.” (TJ-RJ - APL: 

00530220620168190002, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE 

MELO, Data de Julgamento: 02/08/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIADO DE PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR 

RADIOFREQUÊNCIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. PRESSUPOSTOS PARA 

REALIZAÇÃO. ATENDIMENTO. SOLICITAÇÃO NEGADA. ILEGALIDADE DA 

NEGATIVA DE COBERTURA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E DA BOA-FÉ. NÃO OBSERVÂNCIA. [...] SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. I - A atividade das operadoras de plano de 

saúde, além da Lei nº 9.656/98, deve se pautar pelos princípios e normas 

do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição da República. II - 

Esgotados os meios convencionais de tratamento dispensado ao 

associado de plano de saúde e diante da persistência de dor facetária 

progressiva há vários anos a acometê-lo, a qual é de cunho incapacitante, 

faz-se necessária autorização de cobertura do procedimento de rizotomia 

percutânea por radiofrequência, indicado como necessário à preservação 

da saúde do consumidor. III - As restrições estabelecidas nos normativos 

publicados pela ANS - Agência Nacional de Saúde - devem ser 

interpretados levando-se em linha de conta os princípios constitucionais e 

consumeristas também aplicáveis à relação contratual derivada de 

contrato coletivo de plano de saúde [...]” (TJ-MG - AC: 

10105140367944001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 08/04/0018, Data de Publicação: 20/04/2018) [suprimi] 

“APELAÇÃO – Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - Plano de Saúde - 

Cobertura de tratamento de rizotomia percutânea por radiofrequência 

pulsada dos gânglios dorsais (L3+L4+L5 bilateral) - Indicação por médico 

credenciado - Sentença de procedência - Inconformismo da ré não 

acolhido - Cobertura de vida - Não se pode colocar em risco o próprio 

objeto do contrato, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada - 

Danos morais configurados e arbitrados com razoabilidade em R$ 

5.000,00 - Precedentes da Câmara. DECISÃO MANTIDA (RITJSP, art. 252). 

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - 

APL: 00036757120138260274 SP 0003675-71.2013.8.26.0274, Relator: 

Egidio Giacoia, Data de Julgamento: 28/07/2016, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/07/2016) A responsabilidade civil exige a 

prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado à ré e os 

danos efetivamente suportados pela autora. Demonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a procedência da demanda. A lesão, o abalo, o incômodo e 

o dissabor sofridos pela autora, no caso dos autos, não caracterizam 

meros aborrecimentos naturais da vida, não fazendo parte do cotidiano, 

ensejando indenização por danos morais. O dano moral é instituto sério, 
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que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito 

subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já disciplina o doutrinador 

Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral: “Dano moral é o 

que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão 

de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 

1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). 

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral 

é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física 

quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. 

(MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da 

lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said 

Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, portanto, é a dor resultante da 

violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida 

de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa 

imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta 

espécie de definição, em suas palavras: “O dano moral é o efeito não 

patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente 

considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, 

assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos 

não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 

1987, p.852). É sabido que as empresas (planos de saúde) podem negar 

procedimentos a seus clientes quando expressamente excluídos do 

contrato (cláusulas claras e destacadas para melhor compreensão do 

consumidor), sendo esta conduta denominada de exercício regular de 

direito, mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não 

serão responsabilizadas, uma vez que acobertadas pelo disposto no 

artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo 

do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para 

transformar-se em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se 

ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do 

Código Civil, acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o 

prejuízo imposto ao ofendido. Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser 

mais cautelosa, o que não ocorrera no caso dos autos. Há, assim, prova 

da desídia com que agira a ré de modo que sua ação e omissão se 

colocam em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pelo 

autor. Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, assim, devem ser 

responsabilizada uma vez que o dano moral ressai evidente. Eis a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. Autora portadora de 'lombalgia de caráter 

incapacitante', sendo-lhe indicado procedimento de 'Rizotomia Percutânea 

de Facetas Lombares por radiofrequência'. Recurso interposto pela autora 

em face de sentença de parcial procedência. Injusta recusa de cobertura 

que caracteriza dano moral indenizável. Arbitramento da indenização em 

R$ 10.000,00. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. 

RECURSO PROVIDO” (TJ-SP - AC: 10052039720178260011 SP 

1005203-97.2017.8.26.0011, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 

29/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019) 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré (não 

fornecer o procedimento de Rizotomia Percutânea por Radiofrequência) e, 

no caso em espécie verificar-se o dano in ree ipsa, resta fixar o quantum 

indenizável. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Assim, provado nos autos que houve recusa injusta da 

parte ré, logo, havendo o dano moral, impõe-se a ratificação dos termos 

da decisão de (fls.104/108 – correspondência ID 15935309), indenização 

esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o 

potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a 

repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial da 

ofendida, para que lhe seja proporcionada; desta feita, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em 

R$7.000,00 (sete mil reais), por entender a importância como o quantum 

mais adequado ao caso concreto. É o caso dos autos e, em sendo assim, 

só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral’ promovida por ELIZABETH HELENA SOTTERO BELLO GOULART, em 

desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, com qualificação nos autos, para: a) ratificar os termos da 

decisão de (fls.104/108 – correspondência ID 15935309); b) condenar a 

empresa ré – plano de saúde –, na obrigação de fazer pretendida nos 

autos, entenda-se fornecimento integral dos serviços médicos 

hospitalares necessários à realização da Rizotomia Percutânea por 

Radiofrequência, prescrita às (fls.29/30 – correspondência ID 15710094) 

e, via de consequência, indefiro o pedido do réu constante do item ‘a.1’ de 

(fl.193 – correspondência ID 17527463, fl.70); c) condenar a empresa ré – 

plano de saúde – ao pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a 

título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se 

trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, 

CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor); d) 

condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2º, CPC). Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002599-73/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rodorápido Transportes Ltda. Ré: Claro S/A (Embratel). Vistos, etc. 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de CLARO S/A (EMBRATEL), com 

qualificado nos autos, aduzindo: “Que, a autora contratara os serviços de 

internet da ré, no ano de 2012; que, inicialmente, fora contratada a 

velocidade de 10Mbps, pelo valor de R$3.384,67 (três mil trezentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); que, em setembro de 

2017, especificamente em 29/09/2017, o preposto da empresa solicitou 

junto a Requerida a redução da velocidade para 8Mbps e 

consequentemente a redução do valor para R$1.181,74 (um mil cento e 

oitenta e um reais e setenta e quatro centavos); que, extrai-se do termo 

aditivo que o mesmo fora assinado na data de 10/10/2017, 

consequentemente, a fatura do próximo ciclo já deveria atender a 

alteração no contrato de prestação de serviço; que, para a surpresa e 

total perplexidade da autora em novembro de 2017, por ocasião do 

recebimento da fatura, com o ciclo de 26/10/2017 a 25/11/2017, ou seja, 

em data já posterior a aditivo contratual, fora cobrado o montante de 

R$3.384,67 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos); que, indignada com a referida cobrança indevida e em 

desacordo com o contratado, a autora entrara em contato com a ré na 

data de 21/11/2017, protocolo nº2017638538096, contestando os valores 

cobrado, oportunidade em que fora informada do prazo de 20 (vinte) dias 

para a solução; que, antes de escoar o prazo solicitado pela ré, chegara 

uma nova fatura no montante de R$3.384,67 (três mil trezentos e oitenta e 

quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao ciclo de 

26/11/2017 a 25/11/2017, momento em que a autora, novamente, entrara 

em contato com a ré, protocolo nº2017645074143, sendo pleiteado o 
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mesmo prazo de 20 (vinte) dias para solução do conflito; que, no início do 

mês de janeiro de 2018 a autora recebera uma ligação da ré cobrando as 

referidas faturas ameaçando a suspensão da prestação dos serviços de 

fornecimento de rede de dados caso não fosse efetuado o pagamento; 

que, desde o mês de janeiro de 2018, houve a redução conforme 

pactuado e a readequação do valor, consoante se extrai da fatura, sendo 

que a autora realizara o adimplemento de tais valores, conforme se 

observa do comprovante de pagamento; que, o único débito que a 

Requerente possui junto a Requerida, são as faturas dos meses de 

11/2017 e 12/2017, em razão da contestação da fatura; que, em razão de 

tais fatos a ré suspendera o fornecimento dos serviços de internet 

deixando a autora sem acesso a rede de dados; que, não foi possível a 

resolução do conflito de forma amigável junto a Requerida, pois conforme 

detalhadamente narrado acima desde seu descumprimento contratual, 

esta vem se eximindo de dar uma resposta satisfatória a autora com a 

readequação dos valores nos termos do aditivo realizado; que, 

suspendera o fornecimento dos serviços de internet em razão das duas 

faturas; que, pugna pela declaração parcial de inexistência do débito, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da mesma nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$2.363,48 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito 

centavos)”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora deferido 

(fls.55/57 – correspondência ID 13006081), sobrevindo recurso de 

embargos de declaração (fls.59/67 – correspondência ID 13349179), o 

qual fora analisado às (fls.69/70 – correspondência ID 13391254). A 

audiência de conciliação resultara inexitosa, conforme documento de (fl.96 

– correspondência ID 14360076). Devidamente citada, contestara o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelos 

autores, dizendo: “Que, preliminarmente, requer a alteração do polo 

passivo, em virtude da incorporação da sociedade empresarial 

denominada ‘Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A – Embratel’, 

pela empresa ‘Claro S/A’, devendo, portanto, constar apenas ‘Claro S/A’; 

que, no mérito, pretende a empresa autora obter uma sentença que 

condene a ré a indenizá-la pelos supostos danos morais suportados, 

alegando que a empresa requerida realizara cobranças indevidas nas 

faturas de novembro e dezembro de 2017; que, as faturas de novembro e 

dezembro de 2017 questionadas pela autora, referem-se a prestação de 

serviço de internet oferecido pela empresa Embratel, referente a conta nº 

00013800691-0000; que, inicialmente, fora contratada a velocidade de 

10Mbps, pelo valor de R$3.384,67 (três mil trezentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), contudo, no dia 29/09/2017; que, o 

preposto da empresa autora solicitara junto a ré a redução da velocidade 

para 8Mbps e, consequentemente, a redução do valor para R$1.181,74 

(um mil cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), com termo 

aditivo assinado em 10/10/2017; que, em contrapartida, sustenta que nas 

faturas de novembro e dezembro de 2017 foi cobrado o valor do plano 

anterior, mesmo após a solicitação da redução da velocidade da internet; 

que, em contrapartida, sustenta que nas faturas de novembro e dezembro 

de 2017 foi cobrado o valor do plano anterior, mesmo após a solicitação 

da redução da velocidade da internet; que, relata que desde o mês de 

janeiro de 2018 houvera a redução conforme pactuado e a readequação 

do valor, sendo que realizara o adimplemento de tais valores, deixando em 

aberto as faturas de novembro e dezembro de 2017; que, por mais que a 

autora discorde de parte das cobranças realizadas, no período reclamado 

houvera a regular disponibilização dos serviços fazendo com que os 

valores cobrados nas faturas de novembro de dezembro de 2017, sejam 

devidas; que, considerando a hipótese de não concordância com os 

valores cobrados, a parte autora deveria ao menos demonstrar a boa-fé, 

pagando os valores que entendem serem devidos, porém nem isso fez; 

que, pelo contrário, na primeira oportunidade procurara o Poder Judiciário 

para obter uma indenização indevida; que, não pode postular a 

condenação da ré na indenização por danos morais, já que a ninguém é 

dado beneficiar-se de sua própria torpeza, segundo o princípio ‘nemo 

auditur propriam turpitudinem’; que, a empresa requerida não localizara, em 

seu sistema, registro de atendimento referente as cobranças 

questionadas pela autora, logo, não sendo encontrado os números de 

protocolo nº2017638538096 e nº2017645074143, informados pela autora 

em sua inicial; que, a solicitação realizada pelo autor, para que a empresa 

requerida reduza a velocidade da internet contratada para 8Mbps e 

consequentemente a redução do valor para 1.181,74 (um mil cento e 

oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), foi atendida no dia 

27.12.2017; que, próprio autor declara em sua petição inicial que desde o 

mês de janeiro de 2018, houve a redução conforme pactuado e a 

readequação do valor; que, em que pese a empresa requerida fornecesse 

os serviços contratados regularmente, como será demonstrado adiante, a 

parte autora não efetuou o pagamento regular das faturas enviadas; que, 

a ausência do pagamento das faturas pertencentes aos meses de 

novembro/2017 e dezembro/2017, deu ensejo à somatória de tais débitos, 

que originaram os valores aventados nos presentes autos; que, por 

permanecer inerte quanto ao pagamento regular das faturas, a autora 

tivera seu contrato suspenso por inadimplência; que, fica evidente que 

desde o primeiro momento a parte vem agindo com total má-fé, e assim faz 

até os dias atuais, tentado usar o poder judiciário para se esquivar de 

suas obrigações e conseguir vantagem ilícita; que, evidente que a 

empresa ré agira no exercício regular de direito do credor em cobrar pelo 

serviço devidamente prestado, inexistindo danos morais; que, a autora 

deixara de comprovar os danos sofridos a título de danos morais; que, 

resta claro a inexistência de abalo de ordem moral; que, inexiste conduta 

ilícita praticada pela ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestara-se o autor (fls.160/174 – 

correspondência ID 15139220). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.181/182 – 

correspondência ID 15788484), oportunidade onde a ré pugnara pelo 

julgamento antecipado do feito às (fls.184/185 – correspondência ID 

20399270), em contrapartida, a parte autora permanecera inerte, em 

conformidade com a certidão de (fl.186 – correspondência ID 23221413), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Preambularmente, determino a Senhora Gestora que cadastre 

corretamente os patronos da parte autora, nos termos do petitório de 

documentos de (fls.179/180 – correspondência ID 15866703 e ID 

15866703); determino, ainda, que a Senhora Gestora proceda com as 

devidas anotações junto ao Sistema PJe, a fim de alterar o polo passivo da 

demanda, devendo constar, apenas e tão somente, Claro S/A, em 

conformidade com o requerido no item ‘I’ de (fl.108 – correspondência ID 

14759961, fl.02). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora 

é a declaração de inexistência do débito, bem como, concessão de tutela 

provisória de urgência para determinar o restabelecimento dos serviços 

de internet e abstenção de inscrição do nome e CNPJ da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, porque, segundo a inicial, a ré emitira 

fatura no importe de R$3.384,67 (três mil, trezentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), entenda-se em valor superior ao 

contratado, eis que a franquia de internet fora reduzida contratualmente. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa 

ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. Há que se ressaltar que a autora assevera que os 

débitos que originaram a fatura no importe de R$3.384,67 (três mil, 

trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) referente 

ao mês de novembro/2017, com vencimento para 25.12.2017 de (fls.39/40 

– correspondência ID 12673384) eram parcialmente devidos, entenda-se, 

que a autora devia a importância de R$2.363,48 (dois mil, trezentos e 

sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), correspondente aos 

meses novembro/2017 e dezembro/2017, em consonância com o aditivo 

contratual de (fl.34 – correspondência ID 12673378). Ora, pela análise do 

conjunto probatório existente nos autos, é possível verificar que a 

prestação do serviço fora reduzida em 20% (vinte por cento), passando a 

ré a fornecer a velocidade de 8Mbps de velocidade pela importância 

mensal de R$1.181,74 (um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e 

quatro centavos), aditivo firmado em 10.10.2017, em conformidade com o 

aditivo contratual de (fl.34 – correspondência ID 12673378), o qual não 

fora desconstituído pela parte ré (art.373, II, CPC). Ademais, fora deferido 

liminarmente às (fls.55/57 – correspondência ID 13006081) o 

restabelecimento do serviço contratado (internet com velocidade de 

08Mbps), bem como, a abstenção de inscrição dos nome e CNPJ da autora 

nos órgãos de restrição de crédito, no tocante aos débitos objeto da lide 

(faturas dos meses novembro/2017 e dezembro/2017) de (fls.35/42 – 

correspondência ID 12673382 a ID 12673384), condicionada a 

consignação da importância de R$2.363,48 (dois mil, trezentos e sessenta 

e três reais e quarenta e oito centavos), em conformidade com a decisão 

de (fls.69/70 – correspondência ID 13391254), a qual fora cumprida às 
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(fls.72/73 – correspondência ID 13603934 a ID 13603957). Nesta toada, 

restou suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do 

serviço ofertado pela empresa ré, eis que, muito embora, o débito fosse 

parcialmente devido, a ré emitira cobrança em valor superior ao 

contratado, ou seja, o valor contratado pela velocidade de internet de 

08Mbps fora ajustado em R$1.181,74 (um mil, cento e oitenta e um reais e 

setenta e quatro centavos), negociações via e-mail de (fls.31/33 – 

correspondência ID 12673376) e aditivo firmado em 10.10.2017, em 

conformidade com o aditivo contratual de (fl.34 – correspondência ID 

12673378) e, mais, suspendera a prestação do serviço contratado, 

mesmo tendo a autora contestado administrativamente das faturas, em 

conformidade com os protocolos sob nº2017638538096 e 

nº2017645074143, não subsistindo, no caso concreto, o caráter de 

exercício regular de direito. Destaque-se que as únicas provas que a 

parte ré carreara aos autos foram printcreen de suas telas (fl.110 e fl.112 

– correspondência ID 14759961, fl.04 e fl.06), as quais são flagrantemente 

não se ao fim colimado, mesmo porque unilateralmente produzidos 

(art.373, II, CPC). Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇO DE 

TELEFONIA - ÔNUS DA PROVA - DEMANDADA - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA 

RECONVENÇÃO. - O ônus da prova na ação declaratória de inexistência 

de débito é do réu que afirma a licitude dos lançamentos decorrente da 

utilização de serviço telefônico - Não havendo condenação e inexistindo 

proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, 

segundo o valor da reconvenção (CPC, art. 85, § 2º).” (TJ-MG - AC: 

10000190567834001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 07/08/2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Caso 

em que a autora não possuía inscrições anteriores àquela impugnada, 

sendo, portanto, inaplicável ao presente caso a Súmula 385 do STJ. Dano 

Moral: A cobrança reiterada de serviço de telefonia não contratado, 

configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. 

Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados causadores de ofensa moral à pessoa são evidentes em face 

inscrição indevida. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros usualmente adotados pela Câmara em casos similares e as 

peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 

70079977294 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

27/02/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/03/2019) “APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR - EMPRESA DE TELEFONIA - AMEAÇA DE INSCRIÇÃO 

NOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZACÃO 

- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMPRESA TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - LANÇAMENTOS DE DÉBITOS RELATIVOS A 

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

\"QUANTUM\" INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Conduta adotada 

pela concessionária mostrou-se abusiva, em face das cobranças de 

débitos referentes a serviços não solicitados pela parte autora. 2.Está 

configurado o desrespeito à pessoa da consumidora em razão da conduta 

da apelante, que agiu em franca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 

Assim, imperativo o acolhimento do pedido indenizatório dos danos 

morais,, aplicando-se a responsabilidade civil com o intento de evitar a 

reiteração da prática abusiva. 3. A simples cobrança indevida de serviços 

prestados indevidamente, com ameaça de inscrição do nome do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, caracteriza prática de 

ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais. 4. No que diz respeito 

ao quantum indenizatório e considerando que a indenização por danos 

morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a 

concessionária ré e nem de fonte de enriquecimento para o autor, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. 5. Sentença 

mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-PI - AC: 

00000186620098180054 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de 

Julgamento: 25/09/2018, 2ª Câmara Especializada Cível) Noutro norte, 

cabe destacar que a peça defensiva em nada observou os termos do 

artigo 341 do Código de Processo Civil, uma vez que combatera os 

pretensos danos morais – item ‘IV’ de (fls.114/118 – correspondência ID 

14759961, fls.08/12), os quais sequer foram pugnados pela parte autora. 

Por conseguinte, o valor correspondente às faturas de novembro/2017 e 

dezembro/2017, nos respectivos valores de R$3.308,58 (três mil, 

trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) e R$3.384,67 (três mil, 

trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) de 

(fls.35/42 – correspondência ID 12673382 e ID 12673384), devem ser 

declaradas inexistente, mesmo que a importância seja parcialmente devida 

nos termos do aditivo de (fl.34 – correspondência ID 12673378) e haja nos 

autos comprovação de depósito de correspondente ao valor 

incontroverso às (fls.72/73 – correspondência ID 13603934 e ID 

13603957). Assim, provado nos autos, que não há débito imputável à 

autora – nos moldes de (fls.35/42 – correspondência ID 12673382 e ID 

12673384), impondo-se, por conseguinte, a declaração de inexistência 

das faturas de novembro/2017 e dezembro/2017, nos respectivos valores 

de R$3.308,58 (três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) 

e R$3.384,67 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito’ promovida por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, em desfavor 

de CLARO S/A (EMBRATEL), com qualificação nos autos, para: a) 

declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor no importe de 

R$3.308,58 (três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) e 

R$3.384,67 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos), correspondente às faturas de novembro/2017 e 

dezembro/2017 de (fls.35/42 – correspondência ID 12673382 e ID 

12673384) (art.14, CDC; art.373, II, CPC); b) ratificar os termos da decisão 

de (fls.55/57 – correspondência ID 13006081) e embargos de declaração 

de (fls.69/70 – correspondência ID 13391254); c) autorizar o levantamento 

da importância depositada às (fls.72/73 – correspondência ID 13603934 e 

ID 13603957), com as suas devidas correções, em favor da ré, eis que 

devido à esta, em que em consonância com aditivo de (fl.34 – 

correspondência ID 12673378); d) condenar a ré, também, no pagamento 

das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002266-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002266-24.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Luciano 

Luiz Martins. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat. 

Vistos, etc. LUCIANO LUIZ MARTINS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, com qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

não cumprira com o determinado no (ID 12973078), conforme certidão de 

(ID 27897506). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (ID 

12973078). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
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1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de 

emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por LUCIANO LUIZ MARTINS, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora, 

observando-se o art.98 do Código de Processo Civil. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011497-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011497-41.2019 Ação: Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais 

Autora: Josilene Sales da Silva. Réus: MTCRED – Assessoria de Crédito e 

Outro. Vistos, etc. JOSILENE SALES DA SILVA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

“Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de MTCRED – ASSESSORIA DE CRÉDITO e BANCO PAN S/A, 

pessoas jurídicas de direito privado. Outrossim, a parte autora fora 

intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não 

cumprira integralmente com o determinado no (ID 24653533), conforme 

certidão de (ID 27841477). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (ID 24653533). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por JOSILENE SALES DA SILVA, em desfavor de MTCRED – 

ASSESSORIA DE CRÉDITO e BANCO PAN S/A, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora, 

observando-se o art.98 do Código de Processo Civil. Sem honorários, haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005239-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY TEREZINHA FERREIRA OAB - MT7985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005239-15.2019 Ação: Cobrança Autora: Sonia Alves de Lima. Réu: 

Miguel Farias dos Santos. Vistos, etc. SONIA ALVES DE LIMA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de MIGUEL 

FARIAS DOS SANTOS, com qualificação nos autos. Compulsando os 

autos verifica-se que a parte deixara de proceder ao recolhimento das 

custas iniciais, conforme determinado no (ID 22381744) e certificado no 

(ID 23892971 e ID 27849973), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil: 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a petição inicial não pode ser 

despachada sem o recolhimento das custas inicial, consoante o disposto 

nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e não sendo o processo 

preparado no prazo de quinze dias a contar da data em que a parte foi 

intimada do cálculo, deve a distribuição ser cancelada e o processo 

extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do Estatuto Processual, 

devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal pelo Juiz, consoante 

o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“A falta de oportuno preparo do feito provoca o cancelamento da 

respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. Min. Fontes 

Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa oficial, não 

efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o cancelamento 

da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal da parte” (TRF 

da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado em 14.04.93). É 

o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, 

qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro” promovida por SONIA ALVES DE 

LIMA, com qualificação nos autos, em desfavor de MIGUEL FARIAS DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, 

do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de consequência, 

determino o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do 

mesmo Código. Custas pela parte autora. Sem honorários, haja vista que 

não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013340-41.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013340-41.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Seguros S/A. 

Ré: Jaqueline Santana da Silva. Vistos, etc. ITAÚ SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

JAQUELINE SANTANA DA SILVA, com qualificação nos autos. Outrossim, 

a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o determinado 

no (ID 25532543), conforme certidão de (ID 27961341). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não adotou todas as medidas indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado no (ID 25532543). Como 

se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por ITAÚ SEGUROS S/A, em desfavor de JAQUELINE SANTANA 

DA SILVA, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, ambos 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. 

Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve a 

citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004080-71/2018 Ação: Ordinária Condenatória Autor: Banco Bradesco 

S/A. Réu: Osni Ferreira de Sousa. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

neste Juízo com a presente ‘Ação Ordinária Condenatória’ em desfavor de 

OSNI FERREIRA DE SOUSA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, 

o autor é credor do réu da importância de R$62.905,97 (sessenta e dois 

mil, novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos), representadas 

pelas parcelas pendentes dos Financiamentos sob nº313654877 e 

nº313654918, celebrados pela ‘Proposta de Abertura de Conta Corrente e 

Termo de Opção – Pessoa Física’; que, o réu através dos canais de 

autoatendimento contraiu (02) dois financiamentos [nº313654877 e 

nº313654918]; que, em 27 de janeiro de 2015, o réu contraíra o 

financiamento HSBC nº313654877 (Consulta situação Atual de Contrato 

Financeiro), no valor de R$31.385,00 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e 

cinco reais), o qual fora creditado em sua conta corrente sob nº01039-18, 

agência nº0466 HSBC, atualmente sendo conta corrente nº3666-8, 

agência 5578, AV AMAZONAS-URONDONÓPOLIS, devendo ser pago em 

(24) vinte e quatro parcelas mensais e consecutivas, no valor de 

R$2.371,69 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove 

centavos) cada, vencendo-se a primeira parcela em 10 de abril de 2015, 

com taxa de juros no importe de 4,40% (quatro vírgula quarenta por cento) 

ao mês, a serem debitadas na própria conta corrente para pagamento 

mensal (Consulta Situação Atual Contrato Financeiro, Cartões de 

Assinatura e da Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de 

Opção – Pessoa Física); que, réu utilizara-se do crédito colocado à sua 

disposição, porém, deixara de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

a partir de 10 de dezembro de 2015, sendo que o valor total da dívida 

eleva-se até a data de 01 de junho de 2018, a R$48.229,73 (quarenta oito 

mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), devido ao 

vencimento das parcelas de 10 de dezembro de 2015 a 10 de março de 

2017; que, em 14 de abril de 2015, o réu contraíra financiamento HSBC 

sob nº313654918 (Consulta Situação Atual de Contrato Financeiro), no 

valor de R$8.576,00 (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais), sendo 

creditado em sua conta corrente sob nº01039-18, agência 0466 HSBC, 

atualmente sendo conta corrente nº3666-8, agência nº5578 AV 

AMAZONAS-URONDONÓPOLIS, devendo ser pago em (24) vinte e quatro 

parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$644,95 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) cada, cada, 

vencendo-se a primeira parcela em 08 de junho de 2015, com taxa de 

juros no importe de 4,60% (quatro vírgula sessenta por cento) ao mês, a 

serem debitadas na própria conta corrente para pagamento mensal 

(Extrato, Consulta Situação Atual Contrato Financeiro, Cartões de 

Assinatura e da Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de 

Opção – Pessoa Física); que, o réu utilizara-se do cartão de crédito 

colocado à sua disposição, porém, deixara de efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas a partir de 08 de dezembro de 2015, sendo o valor total 

da dívida até 01 de junho de 2018, correspondente ao importe de 

R$14.676,24 (quatorze mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos), devido ao vencimento das parcelas de 08 de dezembro 

de 2015 a 08 de maio de 2017; que, em 01 de junho de 2018, a dívida 

referente aos contratos nº313654877 e nº313654918 somaram a 

importância de R$62.905,97 (sessenta e dois mil, novecentos e cinco reais 

e noventa e sete centavos), assim, busca a procedência da ação, com a 

condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$62.905,97 (sessenta e dois mil, novecentos e 

cinco reais e noventa e sete centavos).” Devidamente citado, contestara o 

pedido, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, 

aduzindo: “Que o réu peticionara conjuntamente com sua esposa e Osni 

Ferreira de Sousa – EPP (em recuperação judicial), aventando existir, no 

caso dos autos, litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 113 do 

Código de Processo Civil; que, trata-se de ação ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A, nova denominação do HSBC Bank Brasil S/A – Banco 

Multiplo, em desfavor do ré, visando a condenação junto a título vencido 

firmado, no importe de R$62.905,97 (sessenta e dois mil, novecentos e 

cinco reais e noventa e sete centavos), não merecendo prosperar o 

presente feito, eis que a dívida perseguida não se encontra exigível, pois, 

objeto de novação nos autos de Recuperação Judicial da devedora 

principal; que, o débito contraído em favor do devedor Sr. Osni Ferreira de 

Souza, ora réu, entretanto, tal débito fora tomado com um único propósito, 

qual seja, fomentar as atividades da empresa pertencente ao réu, sendo a 

devedora real do presente débito a empresa Osni Ferreira de Sousa – 

EPP, em Recuperação Judicial; que, por se encontrar acometida por grave 

crise econômica financeira, necessário se fez socorrer ao Poder 
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Judiciário, a fim de que fizesse jus aos benefícios da Lei nº11.101/2005 

(Lei de Recuperação Judicial e Falência); que, distribuíra seu pedido de 

Recuperação Judicial, em 29 de maio de 2016, Processo Judicial Eletrônico 

sob nº1000400-49.2016.8.11.0003, em trâmite na 4º Vara Cível desta 

Comarca; que, a credora HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, fora 

devidamente arrolada em sua lista de credores, na classe de credores, 

uma vez que o crédito objeto da presente ação apresentada é anterior ao 

pedido de recuperação judicial, consequentemente, incluiu o crédito objeto 

da ação de execução em comento aos efeitos da Recuperação Judicial, 

nos termos do art. 49 da Lei de Recuperação e Falência; que, o crédito 

discutido nos presentes autos, fora mantido pelo administrador judicial na 

oportunidade da apresentação de sua lista na forma do Art. 7º, § 2º da Lei 

11.101/2005; que, o plano de recuperação judicial fora homologado pelo 

juízo responsável pela recuperação judicial do réu; que, o autor 

apresentara intempestivamente objeção ao plano de recuperação judicial; 

que, a decisão do aludido processo recuperacional determina que os 

credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações contra os proprietários 

da empresa em Recuperação Judicial, o que acontece no presente caso; 

que, o crédito em questão pertence exclusivamente à empresa em 

Recuperação Judicial, devidamente homologado; que, a presente dívida 

restara novada; que, a ação executiva, bem como, a garantia fidejussória 

e aval assumido pelo sócio proprietário, inclusive, sendo parte do PRJ, 

deve ser extinta, conforme previsto nas disposições do plano 

devidamente homologado; que, deve a ação ser extinta nos termos do 

artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor (fls.140/144 – correspondência ID 18315077). Foi determinada a 

especificação das provas (fls.145/146 – correspondência ID 22694453), 

pugnara a parte autora pelo julgamento antecipado da lide (fl.148 – 

correspondência ID 23806934), em contrapartida, a parte ré permanecera 

silente, em consonância com a certidão de (fl.149 – correspondência ID 

23977967), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por 

isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade 

com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - 

AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento, DJU 

3.2.92, p. 472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder” (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513) Depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão apresentada pelo réu, 

em sua peça defensiva, verifico que a mesma não tem respaldo nos 

elementos de prova carreados ao ventre dos autos. A parte autora 

alicerça a sua pretensão nos documentos centrados no ventre dos autos, 

quais sejam: o contrato nº313654918 de (fls.20/21 – correspondência ID 

13511641) e contrato nº313654877 de (fl.26 – correspondência ID 

13511644) e demais documentos correlatos de (fls.22/25 – 

correspondência ID 13511641 e fls.27/30 – correspondência ID 

13511644). Segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, 

a cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do 

autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de Luiz 

Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Afirma-se que a regra do 

ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9ª ed. revista e atualizada, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266). Desta forma, os 

documentos centrados ao processo, dão conta da veracidade das 

alegações tecidas na peça madrugadora. A respeito do fato constitutivo 

do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: “Fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar 

vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou 

menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A 

conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido” (Código de Processo Civil 

Interpretado, Saraiva, 3ª ed., 1997, p. 339). Noutro trilho, argui o réu que o 

crédito em questão encontra-se abarcado pela Recuperação Judicial sob 

nº1000400-49.2016.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível, desta 

Comarca, o que não ficara evidenciado na planilha de (fls.84/87 – 

correspondência ID 15742951), nem mesmo comprovara que o aludido 

feito, ainda, encontra-se acobertado pelo prazo de blindagem, o qual 

segundo a Lei nº11.101/2005, artigo 6º, é de 180 (cento e oitenta) dias, 

mesmo porque a decisão de (fls.90/100 – correspondência ID 15742954) 

fora proferida em 12 de abril de 2018 (art. 373, II, CPC). Ademais, no item 

‘III’ da decisão proferida no feito de nº1000400-49.2016.8.11.0003 de 

(fls.96/97 – correspondência ID15742954, fls.07/08) fora determinada a 

suspensão do prazo prescricional de todas as ações ou execuções 

contra o devedor “inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos 

autos permanecer no juízo onde se processam”, no parágrafo seguinte da 

mesma decisão colhe-se “Excetuam-se da aludida suspensão as ações 

que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º)”, o que é flagrantemente 

divergente do que alega o réu no excerto constante do item ‘9’ de (fl.68 – 

correspondência ID 15742946, fl.04), leia-se “Os Credores não poderão 

ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra a empresa e os 

proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do 

Plano e até o seu final cumprimento. Todas as ações e execuções 

judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, 

relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão 

extintas”, mesmo porque o trecho destacado pelo réu seria flagrantemente 

inconstitucional, indo de encontro com o disposto no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Carta Magna, in verbis “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nessa senda, o réu não se 

desincumbira do ônus de comprovar que o plano recuperacional fora 

homologado pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis-MT, eis que os documentos de (fls.127/132 – 

correspondência ID 15742956) encontram-se parcialmente 

ilegíveis/cortados à direita, bem como, não possuem a assinatura do 

magistrado em todas as laudas; nem sequer que este fora 

apresentado/carreado naqueles autos (art.373, II, CPC). Lado outro, o réu 

se equivoca ao tratar a presente demanda como “execução”, pugnando 

pela sua extinção nos moldes do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, nos termos do item ‘22’ de (fl.74 – correspondência ID 

15742946, fl.10), eis que a presente demanda fora distribuída pelo rito 

ordinário, em conformidade com o pleiteado nos itens ‘a’ (fl.06 – 

correspondência ID 13511618, fl.03), ‘b’ e ‘c’ (fl.07 – correspondência ID 

13511618, fl.04) e recebida como processo de conhecimento pelo rito 

comum à (fl.46 – correspondência ID 13573083). Frise-se, outrossim, que 

o réu não impugnara os documentos trazidos à baila pelo autor (fls.20/39 – 

correspondência ID 13511641 a ID 13511647), especialmente, os de 

(fls.31/37 – correspondência ID 13511647), os quais possuem sua 

assinatura, nem sequer aventaram a sua inexistência, nem mesmo 

trouxera quaisquer documentos que comprovassem o adimplemento do 

débito (art.373, II, CPC). Desta forma, como frisado anteriormente, ao autor 

incumbia o ônus de comprovar de forma inequívoca as afirmações feitas 

na inicial, o que o fez – trazendo os documentos de (fls.20/39 – 

correspondência ID 13511641 a ID 13511647); a parte ré, por sua vez, 

nada carreou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em 

que se encontra, razão pela qual, deve a ação ser julgada procedente. 

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. CONFISSÃO DA DÍVIDA EM PROPOSTA DE 

ACORDO. INSTRUMENTO DE CONTRATO E EXTRATOS. DOCUMENTOS 

NÃO IMPUGNADOS. COMPROVAÇÃO DO PACTUADO. MATÉRIA 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de cobrança 

lastreada em instrumento de contrato e extratos com evolução da dívida. 

2. Réu que não impugnou os documentos juntados pelo autor, não 

demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC. 3. 
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Proposta de acordo entabulada pelas partes na qual o réu firma confissão 

de dívida, embora alegue não reconhecer a operação bancária, 

comportamento este contraditório e que, combinado às provas 

documentais trazidas aos autos, autoriza reconhecer a procedência da 

postulação autoral. 4. Manutenção integral da sentença. 5. Desprovimento 

do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00186498020118190209, Relator: Des(a). 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 18/09/2019, 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA 

DE QUITAÇÃO. ART. 322, CÓDIGO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS 

MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS NÃO DEMONSTRADOS 

PELO RÉU (ART. 373, II, CPC). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

CARACTERIZADO. 1. À medida do grau de interesse das partes em 

comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o 

ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem 

descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de 

julgamento, quando do sopesamento das provas. 2. Havendo provas nos 

autos de que o consumidor recebeu a quantia relativa ao contrato de 

empréstimo celebrado, e não havendo provas da alegada quitação do 

empréstimo, nem mesmo da última parcela contratual avençada junto a 

instituição financeira contratada, deve ser julgada procedente a ação de 

cobrança. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO 

- Apelação (CPC): 00779374820168090051, Relator: ELIZABETH MARIA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 18/03/2019) Quanto aos juros e correção monetária, 

aqueles têm incidência a partir da citação inicial e a correção monetária a 

partir do vencimento e, nesse sentido a jurisprudência, respectivamente: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. TÍTULO 

JUDICIAL CONSTITUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR 

DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA 

APRESENTAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO 

CPC/2015. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70080230436 RS, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 25/04/2019, 

Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/04/2019) “[...] CONTRATO BANCÁRIO - Relação contratual, em que 

intervém a parte ré empresária, não está subordinada ao CDC. CONTRATO 

DE MÚTULO Reconhecimento da existência de um contrato de mútuo entre 

as partes, que resultou na liberação da quantia de R$90.232,83, em 

28.01.2010, na conta corrente, da parte cliente que ré, contrato este que a 

parte autora banco nomina de "GIROCOMP MESA DE RENEGOCIAÇÃO 

COM GARANTIA DE AVAL Nº 30911-330638990" [...] Como r. sentença 

permaneceu irrecorrida, quanto às deliberações de incidência, apenas e 

tão-somente, de correção monetária e juros a partir dos termos iniciais ali 

estabelecidos, sobre o montante do débito constituído, de pleno direito 

(CPC, arts. 512, 514 e 515), estabelece-se que: (a) o recálculo do 

montante do valor da dívida deverá ser efetivado para a data da 

propositura da ação; e (b) sobre o valor apurado no recálculo para a data 

base em questão e a partir dela, incidirão, apenas e tão-somente, de 

correção monetária segundo a tabela prática deste Eg. TJSP a partir daí e 

de juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação. Recurso 

conhecido, em parte, e provido, em parte.” (TJ-SP - APL: 

01257043420118260100 SP 0125704-34.2011.8.26.0100, Relator: Rebello 

Pinho, Data de Julgamento: 13/04/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 15/04/2015) [suprimi] Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação 

Ordinária Condenatória”, promovida por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de OSNI FERREIRA DE SOUSA, pessoas jurídicas de direito 

privado, para condenar o réu ao pagamento da importância de 

R$62.905,97 (sessenta e dois mil, novecentos e cinco reais e noventa e 

sete centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária (INPC/IBGE) quando do vencimento; 

condeno-o, também, no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2º, CPC).. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010476-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010476-30.2019 Ação: Tutela de Urgência em Caráter Antecedente 

Autora: Jaqueline Mota dos Santos. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. 

Vistos, etc. JAQUELINE MOTA DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente” em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “”Que, ingressa no curso de “Direito” em 01/07/2016, no período 

noturno; que, celebrar acordo com a ré, visando o pagamento dos débitos 

existentes; que, não cumprira o acordo celebrado; que, sua matricula fora 

cancelada.” De outro norte, a parte autora fora intimada, via seu patrono, 

para emendar a inicial, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis 

conforme certidão de (ID. 27823938). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

emendou a inicial com a formulação do pedido principal (art. 303, §6°, e 

330, III, ambos do CPC), condição esta indispensável para a existência da 

demanda, conforme determinado no (ID 24512704). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EMENDA À PETIÇÃO 

INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - ART. 303, § 6º 

C/C 310 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos moldes do § 6º do art. 303 

do CPC/15, "Caso entenda que não há elementos para a concessão de 

tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição 

inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo 

ser extinto sem resolução de mérito.". 3. O não atendimento do comando 

judicial de emenda à petição inicial enseja no indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Apelo conhecido e 

não provido.” (TJ-MG - AC: 10000170838221001 MG, Relator: José 

Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/11/0017, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017) Assim, 

considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a 

inicial assim não procedeu, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

com a extinção do processo sem resolução do mérito. Face ao exposto, 

JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o 

processo aforado por JAQUELINE MOTA DOS SANTOS, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com fulcro no art. 485, I, do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora, observando-se o art.98 do Código de Processo Civil. 

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002940-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002940-02.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Laercio 

Apareido Leite. Ré: Oi Móvel S/A Vistos, etc... LAÉRCIO APARECIDO 

LEITE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação de Danos Material e Mora' em desfavor de OI MÓVEL S/A, 

aduzindo: “Que, em data de 05 de outubro de 2017, contratou com a 

empresa ré um pacote de serviços no valor de R$ 379,70 (trezentos e 

setenta e nove reais, setenta centavos), onde inclui Oi Play+ fixo + 2 

dependentes; que, desde o primeiro mês de contratação do serviço a ré 

nunca enviou uma conta com o valor do plano correto, sem com valores 

acima do contratado; que, vem tendo sérios transtornos com a ré, pois, 

todos os meses tem que ligar para eu regularizem a conta; que, tem 

recebido ligações diárias cobrando valores que não contratou; que, todas 

as faturas vem com valores muito acima do contratado; que, no período de 

21 de novembro de 2017 a 26 de janeiro de 2018, teve inúmeros 

protocolos (fl.04), sem resolver a questão; que, se não bastasse os 

transtornos, no dia 13 de abril de 2018, a ré bloqueou a linha telefônica 

sem qualquer motivo cabível; que, manteve vários contados, não logrando 

êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré em 

danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, a autora contratou, fez uso dos serviços junto à ré e, 

posteriormente, não se sabe o por qual razão, deixou de honrar o 

pagamento; que, inexiste danos a serem reparados; que, em caso de 

condenação, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação do autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, a pretensão levada a efeito 

pelo autor é a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, pois, segundo a inicial, havia relacionamento comercial, eis 

que proprietário do terminal telefônico n° 66-3423.3871, bem como Oi Play, 

conforme contrato contendo o valor mensal de R$ 379,70 (trezentos e 

setenta e nove reais, setenta centavos), todavia, as faturas chegavam às 

mãos do autor sempre com valores outros, bem além do contratado. 

Houvera inúmeras reclamações, sem êxito, culminando com a suspensão 

dos serviços de telefonia, fato ocorrido em 13 de janeiro de 2018, razão 

pela qual, busca ser indenizado. Analisando os argumentos de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese 

a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias 

que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não 

sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o 

fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços de telefonia, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo 

diapasão, há a afirmativa do autor que a ré não vem honrando com o 

contrato, uma vez que apresenta faturas com valores além do contratado, 

sem que informasse ao autor o motivo de tais acréscimos. A empresa ré, 

por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação 

incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que prestou 

de forma plena e em consonância com as regras estabelecidas em lei, 

regulamentos e demais disposições normativas, todos os serviços 

contratados, razão pela qual, não praticou nenhum ato ilícito. É certo que a 

empresa ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, 

não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da 

empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e/ou 

outro serviço, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que 

somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do 

consumidor, o que não é o caso. Do cotejo dos autos, restou evidenciada 

a má prestação de serviço e o descaso da operadora de telefonia com o 

consumidor. Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço 

que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente 

atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos 

dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem 

juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. 

Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). 

Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é 

aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o 

decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 
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e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da 

autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 

preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por LAERCIO APARECIDO LEITE, em desfavor 

de OI MÓVEL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condená-la 

no pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de 

danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% 

(um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.27/29 – 

ID13967867). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DA SILVA SASAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1004947-64.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Michele da Silva Sasai Ré: Iuni Educacional – Unic 

Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda Vistos, etc... MICHELE DA SILVA 

SASAI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Obrigação de Dazer c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que, cursou junto à ré curso de pós graduação em 

engenharia de segurança do trabalho, tendo início em 07 de março de 

2015, com término em 04 de junho de 2016; que, após conclusão do curso 

pleiteou a emissão do certificado de conclusão, não obtendo êxito; que, 

buscou solucionar a questão por diversas vezes, mas a ré não resolveu a 

questão; que, necessita do certificado para trabalhar; que, a demora 

injustificável na entrega do certificado constitui ilícito, assim, busca ser 

indenizada em danos morais, via de consequência, requer a procedência 

da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais e nos 

demais encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designado dia e 

horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procurou rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, asseverando; que, no caso em 

pauta a autora já está de posse da declaração de conclusão do curso; 

que, não obrou com culpa na demora da entrega do certificado, eis que o 

atraso ocorreu em face da não entrega pela autora à ré dos documentos 

necessários, razão pela qual, não há que se falar em dano moral e, em 

sendo assim, a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação 

da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide; e, 
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a ré não se manifestou sobre a questão, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Michele da Silva Sasai aforou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

em desfavor da empresa Iuni Educacional – Unic Rondonópolis Arnaldo 

Estevão Ltda, porque, segundo a inicial, no período compreendido de 07 

de março de 2015 a 04 de junho de 2015, cursou junto à empresa ré curso 

de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e, uma vez 

concluído não obteve êxito em receber o certificado, mesmo após várias 

tentativas, o que vem trazendo diversos transtornos na sua vida 

profissional, bem como efetivos prejuízos. Analisando os argumentos de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto 

que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é 

objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo 

diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos à prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que entre as partes houvera um relacionamento 

comercial, onde a autora cursou curso de pós-graduação de engenharia 

de segurança do trabalho. Concluído o curso, não obteve êxito quanto ao 

recebimento do certificado, aliás, fato não contrariado pela empresa ré, 

apenas alegando que se houve demora na entrega do certificado de 

conclusão do curso, esse se deu em face da não apresentada dos 

documentos exigidos à espécie, razão pela qual, não há que se falar em 

dano moral. A propósito, em sua peça de bloqueio a empresa ré não se 

insurge quanto ao fato que alicerça a pretensão, asseverando apenas e 

tão somente que a autora não faz jus à indenização, mesmo porque, o 

certificado já foi entrega à autora, num perfeito reconhecimento da 

péssima prestação de serviço. Apesar de o mero descumprimento 

contratual não ensejar, em regra, reparação por danos morais, o 

exagerado atraso na entrega do diploma de conclusão de curso causou à 

autora angústia, ansiedade e transtornos geradores de prejuízos 

indenizáveis. É evidente que a concessão do diploma após o término do 

curso envolve expectativas do aluno. Todavia, o atraso na entrega do 

documento, por si só, não pode ser, presumidamente, caracterizador de 

danos morais, sendo necessária a ocorrência de violação dos direitos da 

personalidade. Sobre o tema, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: 

"Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de 

que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não 

configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade 

humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo 

dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua 

natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente 

decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da 

dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. [...] O 

importante, destarte, para configuração do dano moral não é o ilícito em si 

mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão 

pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano 

material e moral. Não é preciso para a configuração deste último que a 

agressão tenha repercussão externa, sendo apenas indispensável que 

ela atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima." 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. 2. 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 80/81.) No caso dos autos, a autora 

aguardou por vários meses pela entrega do diploma de conclusão de 

curso, mesmo tendo cumprido todos os requisitos para sua concessão, 

prazo absolutamente inadmissível e que, por certo, causou-lhe grande 

frustração. É de bom alvitre deixar consignado que a autora somente 

obteve o certificado de conclusão após o deferimento da tutela. Desse 

modo, verifica-se que a autora faz jus à indenização por danos morais, eis 

que configurada a circunstância excepcional, que supera os meros 

aborrecimentos. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE LICENCIATURA - 

DEMORA NÃO JUSTIFICADA PARA ENTREGA DO DIPLOMA - ATO ILÍCITO 

- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. - O atraso não justificado para a 

entrega de Diploma caracteriza ato ilícito. - Além da assimilação de 

conhecimentos especializados, a obtenção do título de conclusão 

representa objetivo primordial do aluno, por lhe propiciar diversificados 

bônus, dentre os quais a maior visibilidade profissional. - A longa espera 

para o recebimento do título representa causa de frustração e angústia do 

discente, por acarretar, no período respectivo, a impossibilidade de fruição 

das prerrogativas e benefícios profissionais buscados com a matrícula e 

frequência ao Curso, sendo devida a reparação por dano moral. - No 

arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser 

observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade 

em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões. (TJMG - Apelação Cível 

1.0251.11.003249-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 

28/03/2017). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PEDIDO IMPLICITO. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO 

MORAL EXISTENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Havendo relação 

de consumo, prevalece o dever de indenizar do fornecedor de serviços, 

se presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, 

a conduta do agente, independentemente da existência de culpa, o dano e 

o nexo causal. - O atraso na entrega de diploma configura dano moral. - 

Para fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não 

represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir 

a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0064.12.000544-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da 

súmula em 21/02/2017). Frisa-se que a demora para a solução da questão 

não foi de poucos dias, mas de vários meses, como bem demonstrado nos 

autos. A meu ver, a demora injustificada para a entrega do certificado de 

conclusão do curso, como o caso dos autos, caracteriza o danum in re 

ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo 

concreto. Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por 

se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser 

feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 

material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 
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ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. 

- Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de 

providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do 

débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação 

do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação 

ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que 

importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de 

reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, 

publicação da súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO 

AO DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da empresa com o consumidor. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 
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de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por MICHELE DA SILVA SASAI, com qualificação nos autos em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO 

ESTEVÃO LTDA, para o fim de condena a empresa ré no pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual 

deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao 

mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da condenação, ratificando a decisão de (fls.24/26 – Id 13972326). 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

20 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016791-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (RÉU)

JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016791-74.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO RÉU: JUSCILENE PEREIRA DE 

QUEIROZ, EDINEIA VENANCIO DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16 de ABRIL de 

2020, às 08h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). A expedição do mandado está 

condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016860-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOAO COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA NAVAS OAB - SP269949 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016860-09.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ESTEVAO JOAO COUTINHO RÉU: ANA CLAUDIA DE BARROS 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016827-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PINHEIRO DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016827-19.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR PINHEIRO DE MACEDO RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Defiro a AJG postulada na inicial. Compulsando os autos, 

verifico que não foi acostado ao feito cópia do requerimento administrativo 

do Seguro DPVAT. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017016-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GONCALVES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017016-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDELICE GONCALVES DAS NEVES REQUERIDO: JUPIA 

DE OLIVEIRA MESTRE Vistos etc. VALDELICE GONÇALVES DAS NEVES 

ingressou neste juízo com a presente Ação de Usucapião Especial Urbana 

em desfavor de JÚPIA DE OLIVEIRA MESTRE, ambas com qualificação nos 

autos, vindo-me os autos conclusos. Defiro a AJG postulada na inicial, 

bem como a prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da 

Lei 10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. Todavia, visando à segura 

apreciação do pedido, intime-se a parte autora, através de seu bastante 
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procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

certidão negativa de distribuição de eventuais ações reivindicatórias e 

possessórias em face da requerente, documento este comprobatório da 

posse mansa e pacífica. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDEMIR XAVIER RUSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000072-80.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA FERNANDA DA SILVA, CLAUDEMIR XAVIER RUSI 

REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

Intime-se o segundo autor, CLAUDEMIR XAVIER RUSI, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016878-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016878-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DE SOUZA SILVA Vistos etc. Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000176-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000176-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP RECONVINDO: VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA. Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 27 de 

maio de 2020, às 14h. Comunique-se ao juízo deprecante. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017043-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017043-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAULO NUNES RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Defiro 

a AJG postulada na inicial. Compulsando os autos, verifico que não foi 

acostado ao feito cópia do requerimento administrativo do Seguro DPVAT. 

Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando o prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

LUCINEIDE SANTANA BARBOSA (EXECUTADO)

LEANDRO SANTANA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000127-31.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: LEANDRO 

SANTANA BARBOSA, LUCINEIDE SANTANA BARBOSA, SINESIO 

BARBOSA LIMA Vistos etc. Citem-se os executados, na forma requerida 

na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem o débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. 

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017115-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017115-64.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: 

ANDERSON ROBERTO SCHERER Vistos etc. Cite-se o executado, na 

forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 

290, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017118-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO FERREIRA SOJO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017118-19.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: GIVALDO FERREIRA 

SOJO Vistos, etc. Verifico que a petição inicial atende os requisitos do art. 

700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de 

pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, 

do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do 

pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido no prazo 

estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 

290, do CPC) sob pena de cancelamento da distribuição, bem como, caso 

necessário, a comprovação do pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, em igual prazo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016903-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BARBOSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016903-43.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANDERLEI BARBOSA MACHADO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016935-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CRISTINA MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016935-48.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TERESA CRISTINA MARQUES DE SOUZA RÉU: VIVO S.A. 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011439-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca das correspondências devolvidas IDS 26007460 e 

26441894.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007350-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAGALHAES PINHEIRO (AUTOR(A))

INEZ MAGALHAES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO RABUSKE OAB - RS0037838A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007350-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL MAGALHAES PINHEIRO, INEZ MAGALHAES 

PINHEIRO RÉU: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA, LOPES & 

OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017042-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL AMARAL CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017042-92.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE FERREIRA DE MOURA, J. MOURA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME RÉU: RAUL AMARAL CAMPOS 

Vistos etc. Intime-se o autor para recolhimento das custas processuais 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON ZANDONADI COUTO (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DO COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000216-54.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WANDERSON 

ZANDONADI COUTO, PAULO CEZAR DO COUTO Vistos etc. Citem-se os 

executados, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagarem o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGILBERTO FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

VALDICE VIEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000094-41.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

RÉU: ANGILBERTO FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA, VALDICE VIEIRA 

SANTOS Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 de ABRIL de 2020, às 09h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000262-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000262-43.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RECONVINDO: 

OI S.A. Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os 

elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso, tendo em 

vista o endereçamento dado a presente ação, DETERMINO que a parte 

autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo 

de 15 (quinze) dias, assim como proceder com a juntada de documento 

pessoal e comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial. Inobstante, para, no mesmo prazo, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004847-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NEME RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA RONDON DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004847-75.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVANA NEME RIBEIRO DOS REIS RÉU: BEATRIZ MARIA 

RONDON DA COSTA Vistos, etc. Custas recolhidas. Nos termos do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de ABRIL de 

2020, às 10h, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 
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do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002458-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERNANDES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT26193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON JÚNIOR DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002458-20.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): OSCAR FERNANDES CORREIA RÉU: DENILSON JÚNIOR DE 

ALMEIDA Vistos, etc. DEFIRO a AJG postulada, bem como a prioridade de 

tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 

1048, I, do CPC. Acolho a emenda de ID. 19671359 e, por verificar que a 

petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, recebo-a. 

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002748-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002748-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Previamente à análise do petitório 

de ID. 20435548, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos cópia legível da documentação de ID. 

12752935 – Pág. 1, ID. 12752957 – Pág. 1 e, especialmente, ID. 12752947 

– Pág. 1, vez que primordiais ao regular deslinde da demanda. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006236-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSTA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006236-95.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEIR DA SILVA MORAIS RÉU: MAURICIO COSTA NOGUEIRA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a certidão carreada no 

ID. 21884035 – Pág. 1, (ID. 25579098 e ss.) não guarda relação com o polo 

ativo da presente demanda. Isto posto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial a fim de colacionar aos 

autos documentação idônea a comprovar ausência de distribuição de 

eventuais ações reivindicatórias e possessórias em face da requerente. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002312-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVONE RODRIGUES FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando evitar 

futuras e eventuais alegações de cerceamento de defesa e nulidade, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000280-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO EMILIANO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000280-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: ELITO EMILIANO NEVES Vistos etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando 

as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005811-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO(A))

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005811-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA RÉU: SAO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, 

manifeste-se a parte contrária, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

petitório de ID. 22876385. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008870-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008870-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI RÉU: J. VIRGILIO 

LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Vistos etc. Visando evitar futuras e 

eventuais alegações de cerceamento de defesa e nulidade, intime-se a 

parte autora e a requerida J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA. 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006654-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERLETE ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006654-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVANA FERLETE ARANTES RÉU: BIG-MASTER 

SUPERMERCADO LTDA - ME, OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Primeiramente, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, sob pena de 

extinção (artigo 485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000311-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA 

(AUTOR(A))

PASSION COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (AUTOR(A))

AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. (AUTOR(A))

BEAUTYSTAR COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SARAIVA APOCALYPSE OAB - SP42293 (ADVOGADO(A))

ESTHER LILIAN BOTECCHIA RAGUSA KODAMA OAB - SP285628 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WW COMERCIO E PERFUMARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000311-84.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., PASSION 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, BEAUTYSTAR 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS S/A, BEAUTY FRANCHISING 

ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA RÉU: WW COMERCIO E 

PERFUMARIA LTDA - ME Vistos, etc. Verifico que a petição inicial atende 

os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. 

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como, caso necessário, a comprovação do pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006643-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORCALINO DOS SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação ID 27316951, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007379-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007379-22.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009820-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR NASCIMENTO JACYNTHO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

JOAQUIM JOSE MARTINS (AUTOR(A))

GRAZIELA DE SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

ELIZETE APARECIDA SOARES DE FARIA (AUTOR(A))

JERONIMA MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSA DELGADO (AUTOR(A))

JARBAS SANTOS ROSA (AUTOR(A))

ROSIMERI GUALTIERI DE MELO (AUTOR(A))

CELSO TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO CORREA CADIDE (AUTOR(A))

ALEXANDRE MAGNO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

IRENE QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE DE FARIA (AUTOR(A))

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA MANHANI (AUTOR(A))

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR(A))

RODRIGO RICHTER (AUTOR(A))

IRANI ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

OSVALDO PEREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009820-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER, RODRIGO RICHTER, 

OSVALDO PEREIRA GUIMARAES, IRANI ALVES GUIMARAES, MARIA 

APARECIDA NUNES, ELENIR NASCIMENTO JACYNTHO, JARBAS SANTOS 

ROSA, ROSA DELGADO, GRAZIELA DE SOUSA ARAUJO, JOAQUIM JOSE 

MARTINS, JERONIMA MACHADO DA SILVA, ELIZETE APARECIDA 

SOARES DE FARIA, PEDRO HENRIQUE DE FARIA, IRENE QUEIROZ DE 

SOUZA, RITA DE CASSIA MANHANI, CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, 

CELSO TAVARES DE OLIVEIRA, ROSIMERI GUALTIERI DE MELO, 

ALEXANDRE MAGNO VIEIRA DE MELO, ANTONIO CORREA CADIDE, IVA 

PEREIRA CADIDE RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Recebo a 

emenda de ID. 20096820 e defiro a AJG pugnada na exordial, bem como a 

prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 

10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004097-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alcebcebiades França Dourado (RÉU)

Outros Interessados:

VUNIBALDO FRANCA DOURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

CECILIA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JUSSARA DE ALMEIDA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

MARIA ROSA DE JESUS GALDINO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004097-44.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): NATALICIA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS RÉU: 

ALCEBCEBIADES FRANÇA DOURADO Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, sob pena de 

extinção (artigo 485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. E. (AUTOR(A))

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONARDO PANIAGO ESPINDOLA, ALLINE PANIAGO 

MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA RÉU: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001715-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 171 de 3112



CARLOS ALBERTO BENICIO (RÉU)

Outros Interessados:

DURVALINO PEREIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS (TESTEMUNHA)

DEUZELIA CLARA MELLO MACIEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001715-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS RÉU: CARLOS ALBERTO 

BENICIO Vistos etc. Indefiro o pedido de citação por edital do requerido, 

uma vez que não foram esgotados os meios para sua localização. 

Intime-se o exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

documento de ID. 22066177 – Pág. 1, o qual informa endereço não 

diligenciado, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005270-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005270-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALBERTO LUZ FILHO RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Vistos etc. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à 

apresentação de Contestação pela requerida. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000556-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIRE VALVERDE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000556-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSINEIRE VALVERDE ROCHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC[1], intime-se a parte autora para que, caso 

queira, manifeste acerca dos documentos novos juntados no ID. 23715883 

e ss., no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 437. O réu 

manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, 

e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à 

contestação. § 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de 

documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que 

disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas 

indicadas no art. 436 .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA JANDELLE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CUETO GAZANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009617-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGRICOLA JANDELLE S/A REQUERIDO: EMANOEL 

OLIVEIRA Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 05 

de FEVEREIRO de 2019, às 16h. Comunique-se ao juízo deprecante. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA JANDELLE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CUETO GAZANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009617-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGRICOLA JANDELLE S/A REQUERIDO: EMANOEL 

OLIVEIRA Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 05 

de FEVEREIRO de 2019, às 16h. Comunique-se ao juízo deprecante. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA JANDELLE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CUETO GAZANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, PARA OITIVA 

DA TESTEMUNHA ARROLADA. O pagamento deverá ser realizado pela 

CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no site 

do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR VALERIO DEL SANTORO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAGORY HENRIQUE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000333-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): THAGORY HENRIQUE AMARAL RÉU: AYMORE Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos declaração de hipossuficiência e documentação atualizadas, a fim 

de comprovar sua atual condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001669-55.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RÉU: 

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

DEFIRO o petitório de ID. 26542971. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na 

contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011178-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE BARROS SUZUKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011178-73.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUELI DE BARROS SUZUKI RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de FEVEREIRO de 2020, às 

10h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SIQUEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSUE SIQUEIRA CAMPOS OAB - 593.442.101-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000514-80.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIO SIQUEIRA CAMPOS REPRESENTANTE: JOSUE 

SIQUEIRA CAMPOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006921-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO OAB - MT10693/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006921-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACIR PAULO BOSA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 Vistos 

etc. DEFIRO os petitórios de IDs. 25719632 e 25833702. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005050-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ARRUDA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005050-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALTAIR ARRUDA CHAGAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008626-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (AUTOR(A))

EVERTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008626-38.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EVERTON FERREIRA DA SILVA, P. C. D. S. REU: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. Sobre as 

contestações apresentadas e documentos que as acompanham, intime-se 

a parte autora para, querendo, impugna-los, no prazo legal. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009328-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO PIRAMIDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009328-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILMA BRAGA REU: CONDOMINIO EDIFICIO PIRAMIDE Vistos 

etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001836-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001836-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002010-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002010-47.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES REU: BANCO DO 

BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009941-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURICELI FELIZ TORRES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009941-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE REU: AURICELI FELIZ 

TORRES Vistos etc. Tendo em vista o documento de ID. 22756488 – Pág. 

16 e ss (Contrarrazões ao Agravo), aguarde-se o deslinde do Agravo de 

Instrumento informado, ficando a cargo das partes informar sobre o 

julgamento do recurso. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1013550-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEX ROECE ONASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOESTE LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013550-29.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEX ROECE ONASSIS, ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME 

REQUERIDO: TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, PONTE DE PEDRA 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007237-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MALICE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007237-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANI MALICE FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Tendo em vista as 

informações prestadas pelo autor no ID. 21524854 – Pág. 1, remeta-se a 

presente missiva ao Juízo deprecante, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO ZUZARTE DE MENDONCA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILOMENA MARIA ANDRADE ZUZARTE DE MENDONCA OAB - 

655.050.771-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000431-98.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SOMED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS 

E HOSPITALARES LTDA - ME REQUERIDO: JOSE JULIO ZUZARTE DE 

MENDONCA NETO REPRESENTANTE: FILOMENA MARIA ANDRADE 

ZUZARTE DE MENDONCA Vistos, etc. DESIGNO nova data para realização 

da audiência de conciliação, dia 28 de ABRIL de 2020, às 08h. Para tanto, 

defiro o petitório de ID. 24007896 a fim de ser renovado o procedimento 

citatório por Oficial de Justiça, conforme prevê o art. 249 do CPC, 

condicionada a citação por hora certa à constatação, pelo Sr. Meirinho, 

acerca da presença dos requisitos necessários, devendo atentar-se para 

o disposto no artigo 252 e ss., do CPC. Intime-se. Cumpra-se conforme já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002290-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA OAB - 754.965.509-04 

(REPRESENTANTE)

TAMIRES VALENTIN DOS SANTOS OAB - PR92288 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002290-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): G. S. S. B. REPRESENTANTE: FABIANE DE FATIMA DOS 

SANTOS SILVA REU: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB 

MEDICO LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013651-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. VELOSO DE ARAUJO & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CASTELO BRANCO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013651-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): A. F. VELOSO DE ARAUJO & CIA LTDA REU: COMERCIAL 

CASTELO BRANCO EIRELI Vistos, etc. DESIGNO nova data para 

realização da audiência de conciliação, dia 28 de ABRIL de 2020, às 

8h30min. Para tanto, defiro o petitório retro a fim de ser renovado o 

procedimento citatório, observando-se o endereço informado no ID. 

22144072. Intime-se. Cumpra-se conforme já determinado. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RODRIGUES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

SISSY HELENA ZANCANARO CARNIEL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000377-64.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSANA RODRIGUES BUENO REU: STA CASA DE 

MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, SISSY HELENA 

ZANCANARO CARNIEL, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada, a fim de 

comprovar sua atual condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014559-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ROVERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SOUZA AMARAL (REU)

EXPEDITO DEFENSOR AMARAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014559-89.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS ROVERI REU: EXPEDITO DEFENSOR AMARAL, 

MARIA DE FATIMA SOUZA AMARAL Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos do art. 

321, do CPC, informando nos autos o endereço completo dos 

mencionados requeridos, incluindo o Código de Endereçamento Postal, sob 

pena de extinção. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORA AMARAL CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000389-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JESSICA FERNANDA DA CONCEICAO REU: DORA AMARAL 

CAMPOS Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 

do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 

for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência 

de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE a 

requerida para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007840-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MANOEL CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007840-62.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RAIMUNDO MANOEL CARDOSO EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Tendo em vista a certidão retro, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do processo, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007089-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007089-07.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000549-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO XAVIER ORMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000549-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIO XAVIER ORMOND REU: POR DO SOL URBANIZACOES 

LTDA Vistos etc. Por ora, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, 

manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os 

petitórios de ID. 17105571 e 17536340. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º 

Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO KERN (EXECUTADO)

ELENIR VANDA COPETTI KERN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000226-69.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: ALBERTO KERN, ELENIR VANDA COPETTI KERN Vistos etc. 

Tendo em vista os termos do acordo celebrado entre as partes (ID. 

22906823), homologado por Sentença (ID. 23471423), DEFIRO o postulado 

pelo exequente no ID. 25735087 e DETERMINO, a teor das cláusulas 5 e 

5.3 do mencionado pacto, o levantamento em favor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT do valor de R$ 35.202,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos e dois reais), bloqueado judicialmente, para a conta bancária 

indicada, qual seja: Banco 748, Agência 0809, Conta Corrente nº 

46.745-6, CNPJ 26.549.311/0001-06. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007056-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATTHAN RAPHAEL INACIO VALENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007056-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JONATTHAN RAPHAEL INACIO VALENTE 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

JONATTHAN RAPHAEL INÁCIO VALENTE, ambos qualificados. Procedida 

a busca e apreensão do veículo (ID. 23320560), pugnou o requerido pela 

remessa dos autos a fim de se atualizar os valores pleiteados pelo autor 

para que, só aí, purgue a mora, requerendo, ao fim, a devolução do 

veículo (ID. 24647171). Vieram-me conclusos os autos. Era o que tinha a 

relatar. DECIDO. De início, urge a necessidade de sobrelevar os seguintes 

preceitos formalizados pelo Decreto de Lei 911/1969, e suas hodiernas 

alterações: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição. (Sublinhamos). Nesse sentido, o 

egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 

14/05/2014). Ou seja, o devedor, para ver-lhe restituído o veículo 

apreendido, deve pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, em 05 (cinco) dias, 

contados a partir do cumprimento da liminar. In casu, além de o autor não 

ter procedido com a purga da mora no prazo legal, ainda pretende 

contender acerca do montante informado pelo autor na peça inaugural, 

distanciando-se do que reza o comando legal. Por essa razão e, em 

havendo discordância quanto à integralidade do valor a ser pago, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo, assim como o pleito 

de remessa dos autos à Contadoria. Intime-se. Expeça-se o necessário 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOUZA ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006705-44.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDO SOUZA ARAGAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001854-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BRILHANTE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001854-30.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JACKSON BRILHANTE DE MORAES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, sob pena de 

extinção (artigo 485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001393-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLINE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO ELIAS LOPES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001393-87.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SHARLINE FERREIRA DE SOUZA REU: ESTEVAO ELIAS 

LOPES Vistos, etc. Diante do termo de audiência ID. 20328339, e a não 

efetivação da citação do Requerido (correspondência devolvida – ID. 

18495195) DESIGNO nova data para realização da audiência de 

conciliação, dia 28 de ABRIL de 2020, às 9h. Para tanto, defiro o petitório 

retro a fim de ser renovado o procedimento citatório, observando-se o 

endereço informado no ID. 22169766. Intime-se. Cumpra-se conforme já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002941-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

DORVALINA ALVES DA SILVA (REU)

CARMELINA LIMA DOS SANTOS (REU)

LUZIA SIQUEIRA ALVES (REU)

MARIA ZILDA DA SILVA (REU)

IRENI ALVES DE LIMA (REU)

LAUSMINDO ALVES DE LIMA (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, materializar a Carta de Adjudicação ID 27527624 e demais 

documentos necessários e adotar as providências ao seu cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004013-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

NEIDE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO OAB - MT24957/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

MARCELO DOS REIS MAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004013-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL FRANCISCO DA SILVA, NEIDE DE OLIVEIRA SILVA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 

ME, MARCELO DOS REIS MAIA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 1º de AGOSTO de 2019 (quinta-feira), às 09h, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004013-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

NEIDE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO OAB - MT24957/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

MARCELO DOS REIS MAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004013-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL FRANCISCO DA SILVA, NEIDE DE OLIVEIRA SILVA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 

ME, MARCELO DOS REIS MAIA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 1º de AGOSTO de 2019 (quinta-feira), às 09h, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003776-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA GOMES LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (REU)

DEVANIL MONARO PIOVESAN (REU)

Outros Interessados:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003776-09.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CINTIA GOMES LINS REU: DEVANIL MONARO PIOVESAN, 

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN Vistos etc. Dispõe o art. 297 do CPC, que 

“O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória.” (negritamos) Deste modo, o magistrado 

está legitimado a ordenar as providências assecuratórias que sejam 

necessárias à proteção do direito da parte, ainda que não estejam elas 

especificadas normativamente. Trata-se, de poder-dever do juiz, o qual 

deve se dotar de instrumentos para a garantia do direito posto em causa, 

enquanto não definitivamente julgado e satisfeito. In casu, verifico que 

parte a pretensão vindicada é revestida de razoabilidade, eis que a 

averbação da existência da presente ação na margem da matricula do 

imóvel litigioso não configura qualquer restrição ao direito de propriedade 
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do requerido, tampouco inviabiliza outras averbações, mas, meramente, 

presta-se para alertar terceiros quanto à lide em questão. Acrescente-se 

que a averbação da existência desta contenda, somente dá ciência da 

existência da presente ação a terceiros. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VIABILIDADE. MEDIDA 

ASSECURATÓRIA. CIÊNCIA A TERCEIROS ACERCA DO LITÍGIO. 

PROVIDÊNCIA QUE NÃO RESTRINGE O DIREITO DE PROPRIEDADE, 

TAMPOUCO INVIABILIZA OUTRAS AVERBAÇÕES. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 297 DO NCPC. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70069579381, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 25/08/2016). (ressaltamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. A averbação realizada 

na matrícula do imóvel, noticiando a existência da demanda, tem como 

escopo proteger terceiro, inclusive as partes, o que se mostra 

conveniente. A anotação não impede a venda do bem, ou afasta a 

consolidação da propriedade porquanto sequer houve qualquer menção 

sobre o tema na decisão agravada. Litigância de má-fé afastada, pois 

ausente ofensa aos artigos 80 e 81, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069242147, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/08/2016). 

(destacamos) Ressalto, ainda, que a medida resguarda principalmente o 

direito de terceiros e não impõe gravame significativo aos réus. Logo, não 

visa à restrição de qualquer ato de alienação dos imóveis. Posto isso, 

DEFIRO o petitório retro e determino a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, a fim de que seja 

averbada, na Matrícula nº 21.387, a existência da ação enfocada 

envolvendo as partes, tão somente. Por ora, certifique-se a Secretaria 

acerca do escoamento prazal da citação editalícia. Após, conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000421-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO PRADO REU: PROJETO RIO 

VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentação atualizadas, a fim de comprovar sua atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008460-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado-Sicredi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelino de Souza Lopes (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000432-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

EDEZIO DE FRANCA E SILVA OAB - 668.564.936-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000432-15.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: EDEZIO DE FRANCA E SILVA RECONVINDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes da condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Ademais, no mesmo prazo, para EMENDAR a inicial carreando 

documentação necessária a embasar o pleito de urgência na forma 

requerida, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1015976-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LONARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015976-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSWALDO LONARDONI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos etc. OSWALDO LONARDONI ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A 

a presente LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos 

da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara 

Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a promover a devolução 

e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a 

ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 

1990. Aduz o liquidante, a despeito de apresentar algumas Cédulas Rurais 

Pignoratícias, evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente 

execução, que é necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou 

extratos de evolução dos débitos onde conste todo o lançamento desde a 

liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das 

Cédulas questionadas. Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 

27338852). Acerca da liquidação de sentença coletiva, diga-se que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em 

ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, 

possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 
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caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000444-29.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS REU: VIA VAREJO S/A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentação atualizada que comprove a atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA SILVA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000449-51.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA TEREZA SILVA DE LIMA REU: COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE Vistos etc. Requer a parte 

autora a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência econômica. Dos autos, além de a documentação 

(CTPS), em tese, comprobatória de sua situação de penúria financeira 

datar de 2012 (ID. 28006977 – Pág. 3), evidencia-se certa incongruência, 

ao passo que, alegando auferir rendimento mensal de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) (ID. 28006978), possui dependente e arca, 

mensalmente, com o pagamento de parcela de financiamento no importe de 

R$ 1.064,59 (um mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) cada, o que, isoladamente e, por si só, consumiria, 

aproximadamente, 71% (setenta e um por cento) de todo o seu 

rendimento. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada que comprove a 

atual condição de miserabilidade financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005595-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOARES DE LIMA OAB - PB10190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) procurador(a) da parte autora para dar andamento ao 

feito, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002380-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BORGES DE SOUZA (REU)

MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002380-26.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANO DA SILVA SANTOS REU: PATRICIA BORGES DE 

SOUZA, MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP Vistos, etc. Diante da 

não efetivação da citação dos requeridos, DESIGNO nova data para 

realização da audiência de conciliação, dia 28 de ABRIL de 2020, às 

10h30min. Para tanto, defiro o petitório de ID. 22021954 a fim de ser 

renovado o procedimento citatório, observando-se os endereços 

informados. Intime-se. Cumpra-se conforme já determinado. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007173-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007173-08.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEBORA SANTOS DE LIMA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006361-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006361-63.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSIMAR DA SILVA MIRANDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA RÉU: RICARDO 

AUGUSTO XAVIER TERNES, ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante do requerido pelo perito judicial IGOR MOREIRA RODRIGUES (ID. 

26434018), expeça-se alvará de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais para o início dos trabalhos correlatos. Intimem-se as 

requeridas para depositarem o valor remanescente dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA RÉU: RICARDO 

AUGUSTO XAVIER TERNES, ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante do requerido pelo perito judicial IGOR MOREIRA RODRIGUES (ID. 

26434018), expeça-se alvará de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais para o início dos trabalhos correlatos. Intimem-se as 

requeridas para depositarem o valor remanescente dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA RÉU: RICARDO 

AUGUSTO XAVIER TERNES, ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante do requerido pelo perito judicial IGOR MOREIRA RODRIGUES (ID. 

26434018), expeça-se alvará de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais para o início dos trabalhos correlatos. Intimem-se as 

requeridas para depositarem o valor remanescente dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA RÉU: RICARDO 

AUGUSTO XAVIER TERNES, ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante do requerido pelo perito judicial IGOR MOREIRA RODRIGUES (ID. 

26434018), expeça-se alvará de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais para o início dos trabalhos correlatos. Intimem-se as 

requeridas para depositarem o valor remanescente dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005543-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005543-48.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do processo, sob pena de extinção (artigo 

485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009758-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDA DE SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009758-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA IVANILDA DE SOUSA ARAUJO REU: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008605-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. BARBOSA GENTIL - CONFECCOES - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008605-62.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: O. BARBOSA GENTIL - 

CONFECCOES - ME Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar nos autos novo endereço para citação da 

requerida, incluindo o Código de Endereçamento Postal, ou requerer o que 

entender de direito. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009508-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DOS SANTOS MATIAS LIMA (REQUERENTE)

VALDECIR ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009508-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEIA DOS SANTOS MATIAS LIMA, VALDECIR ALMEIDA 

LIMA REQUERIDO: JOAO DOMINGOS DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESLEY LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000642-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO WESLEY LIMA OLIVEIRA REU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004439-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARVALHO MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004439-89.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCILENE CARVALHO MARIA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER Vistos etc. Verifica-se dos autos que, instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou favorável ao pedido de alvará e favor da autora, 

desde que a cota-parte da menor seja transferida a Conta Poupança a ser 

aberta (ID. 23862506). Desta feita, diante do parecer favorável do 

representante do Ministério Público, DETERMINO a expedição de alvará 

judicial em favor da autora, mediante a abertura de Conta Poupança em 

nome da menor MARCELA GABRIELA MARTINS DE CARVALHO e a 

consequente transferência de sua cota parte. Expeça-se o necessário 

alvará, devendo ser juntada aos autos, no prazo de máximo de 06 (seis) 

meses, a correspondente prestação de contas, na forma comandada 

acima. Intime-se. Cientifique-se o MP. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004439-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARVALHO MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004439-89.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCILENE CARVALHO MARIA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER Vistos etc. Verifica-se dos autos que, instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou favorável ao pedido de alvará e favor da autora, 

desde que a cota-parte da menor seja transferida a Conta Poupança a ser 

aberta (ID. 23862506). Desta feita, diante do parecer favorável do 

representante do Ministério Público, DETERMINO a expedição de alvará 

judicial em favor da autora, mediante a abertura de Conta Poupança em 

nome da menor MARCELA GABRIELA MARTINS DE CARVALHO e a 

consequente transferência de sua cota parte. Expeça-se o necessário 

alvará, devendo ser juntada aos autos, no prazo de máximo de 06 (seis) 

meses, a correspondente prestação de contas, na forma comandada 

acima. Intime-se. Cientifique-se o MP. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013640-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

GRUPO AVENIDA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013640-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ISABEL SILVA REZENDE REU: GRUPO AVENIDA S.A, LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005414-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESUEL RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para se 

manifestar nos autos sobre a Carta Precatória devolvida ID 25727750, 

requerendo o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002876-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002876-60.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JORGE CORREIA FARIAS & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Com supedâneo nos arts. 252 e 253, § 2º, ambos 

do CPC, INDEFIRO o petitório de ID. 20810369, eis que desnecessário, ao 

passo que houve perfectibilização legal da citação por hora certa, em que 

pese ter se dado na pessoa da vizinha do requerido. Art. 252. Quando, 

por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. (Grifo nosso). Art. 253. No dia e na hora designados, o 

oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao 

domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. [...] § 2º A 

citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou 

o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora 

presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o 

mandado. (Grifo nosso). Ainda, a fim de não pairar resquício de dúvida: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR 

HORA CERTA. VALIDADE. Certidão do Oficial de Justiça, dando conta da 

realização de diversas diligências no endereço fornecido, sem encontrar o 

executado, procedendo ao final à citação por hora certa de um vizinho. 

Suspeita de ocultação. Citação por hora certa que não contém enganos. 

Cumprimento fiel dos pressupostos dos arts. 252 e 253 do CPC/15. 

Nulidade inexistente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081356255 RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Data de Julgamento: 28/06/2019, Décima Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: 02/07/2019). (Grifamos). No mais, tendo em vista a 

certidão de ID. 10369063, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio 

como curador especial do requerido a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para manifestar-se em tal condição, 

no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003813-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação ID 26274991.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006042-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DANTAS DE FREITAS SOARES (AUTOR(A))

JOSIANE DANTAS DE FREITAS (AUTOR(A))

L. D. D. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca dos petitórios ID's 26301460 e 

27818041, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006236-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSTA NOGUEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006236-95.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEIR DA SILVA MORAIS RÉU: MAURICIO COSTA NOGUEIRA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a certidão carreada no 

ID. 21884035 – Pág. 1, (ID. 25579098 e ss.) não guarda relação com o polo 

ativo da presente demanda. Isto posto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial a fim de colacionar aos 

autos documentação idônea a comprovar ausência de distribuição de 

eventuais ações reivindicatórias e possessórias em face da requerente. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004431-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ELZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA FLORA DA SILVA SANTOS (REU)

WALFRIDO GUEDES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA SANTOS OAB - 873.139.951-72 (REPRESENTANTE)

ANAILDE CAVALCANTE DA SILVA SANTOS OAB - 537.367.291-20 

(REPRESENTANTE)

SILVANA GUEDES DOS SANTOS OAB - 384.670.201-30 

(REPRESENTANTE)

ROSENY GUEDES DOS SANTOS OAB - 378.137.651-68 

(REPRESENTANTE)

SINVAL GUEDES DOS SANTOS OAB - 487.430.461-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

SUZELAINE HARUMI MIZUNO MEDEIROS (CONFINANTES)

LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS (CONFINANTES)

ALCILENE DE ALMEIDA ESTACIO (CONFINANTES)

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (CONFINANTES)

JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS (CONFINANTES)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre os documentos INFOJUD ID 23157991, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006901-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SARAIVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006901-14.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA SARAIVA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Sobre o pedido de desistência formulado 

no ID. 26151344, manifeste-se o requerido (art. 485, § 4º, do CPC), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser consignado que a inércia será 

interpretada como tácita anuência em relação a tal pleito. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004132-38.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DAVID WENER ALVES 

DA SILVA Vistos, etc. Diante do insucesso na citação da parte requerida, 

DEFIRO o petitório de ID. 21298402 para que seja renovado o 

procedimento citatório e, para tanto, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de São José do Rio Preto/SP, devendo-se observar 

o endereço indicado. Intime-se. Expeça-se o necessário JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007514-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007514-05.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA CRISTINA DE SOUZA SERAFIM REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em 

que este Juízo vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora 

envolvidos cheguem à solução consensual do conflito ora submetido à 

apreciação judicial, mormente em virtude do pleiteado pela requerente no 

petitório de ID. 22464427 – Pág. 1, segundo parágrafo. Registro, por 

oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de criar ambiente 

adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais constitui 

providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, consoante 
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inúmeros mecanismos previstos expressamente no Código de Processo 

Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e seguintes), os quais, por sua 

vez, vieram no lastro das disposições contidas na elogiosa Resolução n.º 

125/2010/CNJ. Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse conciliatório. 

Após, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003933-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003933-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento 

do processo, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC). Decorrido o 

prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009828-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANDRO C. A. LOPES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TOMCZYK OAB - MT10073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BOSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009828-21.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ELVANDRO C. A. LOPES - ME EXECUTADO: RONALDO 

BOSSA Vistos etc. Tendo em vista o decurso do prazo requerido no ID. 

21532423, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001311-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001311-61.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REU: CICERO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Tendo em 

vista o decurso do prazo requerido no ID. 23951191, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004444-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004444-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA, MANOEL ANTUNES 

DE SOUZA REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

RONDONOPOLIS I - SPE LTDA Vistos, etc. Diante do insucesso na citação 

da parte requerida, DESIGNO nova data para realização da audiência de 

conciliação, dia 30 de ABRIL de 2020, às 8h. Para tanto, DEFIRO o petitório 

de ID. 22352341 e DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca 

de São José do Rio Preto/SP, para mesma finalidade, devendo-se 

observar o endereço indicado na inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015206-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMERO BELO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da CORRESPONDÊNCIA devolvida ID 27877288.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004697-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA - ME (REU)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004697-94.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IOLANDA FERREIRA DE SOUZA REU: CEDE ENFERMAGEM 

ESPECIALIZADAS LTDA - ME, QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA Vistos etc. INDEFIRO o pedido de citação 

na pessoa da referida advogada (ID. 25549365), pois, inobstante a 

pessoalidade do ato citatório, ainda não há advogado constituído nos 
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presentes autos, não se podendo presumir pela correspondência entre 

patronos. Ademais, impingir à pessoa estranha à lide tal obrigatoriedade 

de informação, mesmo que patrocinando os interesses da requerida em 

autos diversos, consistir-se-ia em medida evidentemente abusiva. No 

mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002689-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002689-18.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA REU: CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS 

Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011449-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE ROCHA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO OAB - MT26240/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

D e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1017689-96.2019.8.11.0000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MATOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO do patrono do Executado/Embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos 

de Declaração ID 21470550.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005532-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO (REU)

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

as Contestações ID's 24898954 e 25126570, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000781-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CAETANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS CORREA & CAVALCANTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000478-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ANTONIO PEREIRA DE APOMOCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000478-04.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEITON ANTONIO PEREIRA DE APOMOCENA REQUERIDO: 

ROMANO VOLTOLINI Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAOR DO CARMO FIALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

NEON PAGAMENTOS S.A. (REU)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000490-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADELAOR DO CARMO FIALHO REU: B2W COMPANHIA 

DIGITAL, NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de ABRIL de 2020, às 

08h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009676-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MELKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME MELKE OAB - MS12901 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ABIB MANSUR (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000590-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE GOMES RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DA SILVA OAB - 618.727.332-04 (REPRESENTANTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000590-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IONE GOMES RUBIM REPRESENTANTE: IVONE GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. DEFIRO a AJG 

pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000592-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000592-40.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000594-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA LEANDRO OAB - MS20666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSOLAJE COMERCIO VAREJISTA DE GESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000594-10.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GESSOLAJE COMERCIO 

VAREJISTA DE GESSO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de requerimento 

para cumprimento de medida de busca e apreensão deferida no processo 

n.º 0842749- 25.2019.8.12.0001, Juízo da 19ª Vara Cível de Competência 

Especial da Comarca de Campo Grande - MS. Estabelece o art. 3º, § 12º, 

do DEC/Lei n.º 911/69 e hodiernas alterações que: “A parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo.” (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Portanto, CERTIFIQUE-SE a 

autenticidade da decisão ID. 28130433 e cumpra-se conforme ali 

determinado. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se 

necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, 

do CPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado 

as disposições dos arts. 252 a 255 do CPC, para serem observadas pelo 

Oficial de Justiça. Devidamente cumprido o ato de busca e apreensão, 

independentemente de determinação, remetam-se ao Juízo originário. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000586-33.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FRANCIELE DOS REIS MACHADO REU: CAMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE RONDONOPOLIS Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na 

inicial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 
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parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003101-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (EXEQUENTE)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para providenciar o recolhimento das custas e taxas judiciaria, 

para distribuição da CARTA PRECATÓRIA expedida ID 26652847.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000617-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY RANGEL HONORATO (REQUERENTE)

APARECIDA ROGERIA ESTEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA JARDIM LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000617-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: APARECIDA ROGERIA ESTEVES, SUELY RANGEL 

HONORATO REQUERIDO: IMOBILIARIA JARDIM LOS ANGELES LTDA 

Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000627-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA APARECIDA DE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DUARTE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000627-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELINA APARECIDA DE MORAIS RIBEIRO REQUERIDO: 

IZAIAS DUARTE DIAS Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEI A DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000607-09.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ALDEI 

A DE MIRANDA - ME Vistos etc. Cite-se o executado, na forma requerida 

na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. 

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MACEDO DA ROCHA CLOSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000625-30.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCINEIA DA SILVA VIEIRA REU: BRUNO MACEDO DA ROCHA 

CLOSS Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de ABRIL de 

2020, às 09h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000125-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GERMANO MARTINS (REQUERIDO)

 

Certifico que os autos encontra-se aguardando o depósito da diligência do 

oficial de justiça, para dar cumprimento a decisão ID 27820872.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017117-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUZI DAN GOIS (REQUERIDO)

 

Certifico que os autos encontra-se aguardando o depósito da diligência do 

oficial de justiça, para dar cumprimento a decisão ID 27822347

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000644-36.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO EXECUTADO: VALDECIR DA 

SILVA SANTOS Vistos etc. Cite-se o executado, na forma requerida na 

inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE CORREIA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000616-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DILENE CORREIA SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL SILVA SIZENANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL SILVA SIZENANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000664-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RONALDO JOSE LEONEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Defiro a AJG 

pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de MAIO de 2020, às 08h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 749200 Nr: 7338-48.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Autos n° 7338-48.2014.811.0003 (749200)

SENTENÇA.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

UELITON ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Ação Ordinária Revisional de Contrato, com pedido de tutela antecipatória, 

em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, igualmente qualificado.

O autor alega, em síntese, que firmou com a parte ré um contrato de 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO para financiamento para aquisição da 

propriedade de um veículo da marca Volkswagen.

Nesse sentido, argumenta que o Banco requerido perpetrou irregularidade 

como a cobranças de taxas e tarifas abusivas, como a capitalização de 

juros composto, incidência da Comissão de Permanência cumulada multa 

contratual e juros remuneratório. Nesse sentido, assevera haver explícita 

desproporcionalidade da relação jurídica, principalmente, por se tratar de 

relação consumerista. E por fim que seja o réu condenado a restituir do 

valor cobrou em excesso na forma simples.

Documentos que acompanham a inicial (fls. 17/48).

Decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 52).

O requerido contestou a ação (fls. 54/71). Preliminarmente alegou 

impossibilidade de cumulação de pedidos e a inépcia da petição inicial. No 

mérito argumentou, em resumo, pela ausência de vício de vontade, de 

invalidade do contrato e cabimento de exibição de extratos. Salientou 

ainda pela legalidade de cobrança das taxas, tarifas e da cobrança da 

comissão de permanência, visto que foi pactuada no contrato e está de 

acordo com as resoluções do BACEN, mesmo sendo cumulada com os 

juros moratórios e com a multa contratual.

Dessa forma, o Banco requerido pede na sua defesa a improcedência 

total do pedido. Acompanhado a contestação foram acostados os 

documentos às fls. 72/87.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 90/93).

 Ato seguinte, a parte autora manifestou que não tem mais provas a 

produzir e requer o julgamento antecipado da lide. A parte requerida não 

manifestou se há interesse na produção de provas.

É o breve relatório. Fundamento.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

 ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, 

do Novo CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, 

visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de 

outras provas.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE REQUERIDA NA 

CONTESTAÇÃO.

Inépcia da Petição Inicial

A inépcia da petição inicial levantada pelo banco requerido não prospera, 

pois conforme se depreende dos fatos narrados na inicial sobre o aludido 

contrato incidem encargos, que segundo afirma o autor, seriam indevidos.

Desta forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos 

decorrem logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do 

alegado pelo requerido.

Assim, rejeita-se a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se 

verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330 do CPC, vale dizer: 

faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver 

pedidos incompatíveis entre si.

Logo, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

Por este motivo rejeito a preliminar.

Inépcia da Impossibilidade de cumulação de pedidos

Conforme interpretação a contrário senso do CPC, a cumulação dos 

pedidos somente não poderão ser permitidos, quando qualquer deles gera 

a incompetência do juízo. No caso tela, não vejo óbice a este juízo em 

analisar todos os pedidos.

Outrossim, os pedidos cumulados não são incompatíveis entre sim, em 

síntese, todos os pedidos dizem respeito as clausulas contratuais.

Logo, não há que se falar em impossibilidade de cumulação de pedidos. 

Por este motivo rejeito a preliminar.

Passo agora à análise do mérito da presente.

DO MÉRITO.

A presente pretensão merece procedência, porém parcialmente, nos 

seguintes termos:

Informa à autora que as taxas de juros e os encargos cobrados pela 

empresa financiadora são abusivos.

 No entanto, em relação às taxas de juros remuneratórios e aos encargos 

contratuais financeiros a emenda constitucional n° 40/2003 já revogou o 

§3º do art. 192 da Constituição Federal que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano.

 Por isso as instituições financeiras estão liberadas para praticar as taxas 

de mercado, sendo estas anunciadas diariamente, inclusive facultando ao 

consumidor a escolha por este ou aquele banco que melhor taxa lhe 

ofereça, reforçando a livre manifestação de vontades.

 Além do mais, essas taxas de juros e, também, os outros encargos 

contratuais questionados foram pré-fixados no contrato de forma visível e 

esclarecida, conforme consta nos documentos juntados aos autos.

Conclui-se, então, que a parte autora livremente concordou com as suas 

cláusulas, não podendo alegar agora que o contrato afrontou ao princípio 

da boa fé, do equilíbrio material e a razoabilidade na estipulação das 

obrigações. Mesmo porque não se encontra evidenciado no caso 

concreto nenhuma das ocasiões de nulidade presentes nos arts. 51 e 52 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Percebe-se, assim, que o autor pretende na verdade é o afastamento do 

princípio do “pacta sunt servanda”, o que não é possível, pois esse 

princípio tem por escopo exatamente garantir a validade do que se 

contratou, e principalmente, o cumprimento e a segurança jurídica do que 

se pactuou, posto que se tratando do princípio da força obrigatória, o que 

se faz é garantir que o contrato é lei entre as partes, já que repousa na 

autonomia da vontade.

 É mister salientar que o fundamento da função social do contrato não 

impedi a concretização do princípio do “pacta sunt servanda”, conforme 

ensina o doutrinador e professor Miguel Reale:

“[...] Essa colocação das avenças em um plano transindividual tem levado 

alguns intérpretes a temer que, com isso, haja uma diminuição de garantia 

para os que firmam contratos baseados na convicção de que os direitos e 

deveres neles ajustados serão respeitados por ambas as partes. Esse 

receio, todavia, não tem cabimento, pois a nova Lei Civil não conflita com o 

princípio de que o pactuado deve ser adimplido. A idéia tradicional, de 

fonte romanista, de que “pacta sunt servanda” continua a ser o 

fundamento primeiro das obrigações contratuais. [...]

A atribuição de função social ao contrato não vem impedir que as pessoas 

naturais ou jurídicas livremente o concluam, tendo em vista a realização 

dos mais diversos valores. O que se exige é apenas que o acordo de 

vontades não se verifique em detrimento da coletividade, mas represente 

um dos seus meios primordiais de afirmação e desenvolvimento.”

É sabido, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser alegada quando 

há fatos posteriori imprevisíveis que tornam o processo muito oneroso e 

injusto, segundo os fundamentos da Teoria da Imprevisão. Porém o autor 

não alega fatos supervenientes à data da celebração do ajuste que sejam 

imprevisíveis e hábeis para tornar o contrato claramente oneroso e injusto, 

causador de enriquecimento ilícito e que deixe o consumidor em excessiva 

desvantagem.

Contudo, pelo convencimento deste Juízo, a única cobrança indevida é a 

incidência de comissão de permanência, pois no contrato firmado na 

mesma operação ela está acumulada com os juros moratórios, os juros 

remuneratórios e a multa moratória, o que é expressamente proibida pela 

Jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ORIGEM. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. ENCARGOS. 
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IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. As instituições financeiras não 

se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei 

de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 

596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, 

do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação 

específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da 

onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média 

de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao 

ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ 

(REsp nº 1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos 

contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal. 3. A cobrança 

da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA é admitida apenas no período de 

inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da 

normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os 

encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), de acordo com 

as Súmulas nºs 30 e 296/STJ. Entendimento consolidado no julgamento do 

REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 4. 

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 544154 MS 2014/0166541-3, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (enunciado 

322 da Súmula do STJ) firmou o entendimento de que é cabível a 

compensação/repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, 

quando verificada a cobrança de encargos ilegais, como a incidência de 

comissão de permanência, tendo em vista o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa do credor, independentemente da 

comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do 

contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia 

quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação 

aplicável à espécie.

 Assim, imperioso a procedência parcial da presente lide, apenas para 

declarar ilegal a cobrança da comissão de permanência e determinar a 

compensação simples dos valores cobrados e pagos referentes a esse 

encargo, visto que pela convicção deste Juízo não ficou evidenciado nos 

autos a ocorrência de outras irregularidades nos contratos em comento.

Decido.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para 

isso:

1) DECLARO ILEGAL APENAS a cobrança cumulada de COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA com outros encargos, ficando reconhecida a legalidade da 

cobrança dos demais encargos e afastados os demais pedidos 

formulados na inicial. Por conseguinte, DETERMINO a PARTE REQUERIDA a 

recalcular o valor da dívida, excluindo sobre as parcelas inadimplentes 

apenas a comissão de permanência.

2) CONDENO a PARTE REQUERIDA, a RESTITUIÇÃO SIMPLES, a título de 

repetição do indébito, dos valores cobrados e pagos pelo autor referentes 

a incidência da comissão de permanência na Cédula de Crédito Bancário 

para Financiamento de Veículo. Os mencionados valores serão 

devidamente atualizados, a partir da data do pagamento indevido, pela 

incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina que os juros 

legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código 

Tributário Nacional. RESTITUIÇÃO ESSA QUE DEVERÁ SER 

APURADA/CALCULADA PELA PARTE AUTORA NA FASE DA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

 3) Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cada uma no percentual 

de 50% (cinquenta por cento) do total. Em relação aos honorários 

advocatícios, ficam as partes obrigadas a pagarem os seus respectivos 

procuradores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das 

custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do 

Provimento 40/2014 CGJ.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726675 Nr: 7600-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DE SOUZA MECANICA -ME, JOSE ADAIR 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 726675 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450762 Nr: 5942-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, GUILHERME VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5.417-B, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Autos n.º 450762 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402608 Nr: 16131-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESNOPAS SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JOSE 

RENATO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 Autos n.º 402608 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448751 Nr: 3930-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA, TANIA 

CRISTINA TOEBE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 115, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395850 Nr: 9365-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA AVIACAO AGRICOLA LTDA, DOUGLAS 

ANDERSON GARRIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ VERONESE - 

OAB:19611/RS, RAFAEL PAIM DE LARA - OAB:44342, ricardo de 

siqueira martins - OAB:84379 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores das partes, da penhora 

realizada no rosto dos presentes autos, conforme fls. 229/230.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 435956 Nr: 4624-57.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A, MARIA A VASCONCELOS DE MORAES, TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, THÂMIS VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BINOTTO - 

OAB:139802MT-A, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17.826-A, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de tornar 

definitiva a liminar concedida na espécie (fls. 40/41), declarar inexistente 

em relação ao autor os débitos litigiosos, bem como, condenar os 

reclamados individualmente a indenizarem o requerente, a título de danos 

morais, no montante de R$ 5.000,00, importe a ser pago por cada réu ao 

demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros 

moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

positivação cadastral litigiosa correlata (fl. 31).Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro 

de 2019.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 405504 Nr: 1199-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 405504 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.
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 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 704298 Nr: 12275-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 704298 – Monitória

Vistos etc.

Procedam-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de cumprimento 

de sentença.

No mais, defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda 

com o necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 415720 Nr: 11384-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARAUJO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 415720 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 388470 Nr: 2138-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 22.640-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 388470 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 712232 Nr: 7286-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 712232 – Execução

Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 440460 Nr: 9129-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOIR DELLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 440460 – Monitória

Vistos etc.

Procedam-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de cumprimento 

de sentença.

No mais, defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda 

com o necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 384854 Nr: 12994-64.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEO SIRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRDES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, VALGNEY DE OLIVEIRA - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE VALERIO SUZANO 

- OAB:7977/MT, IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT, ROBERTA 

VALERIO SUZANO - OAB:MT/10.377

 Autos n.º 384854 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714520 Nr: 9731-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Autos n.º 714520 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 

- OAB:MT/8527, LUCIANA CASTREQUINI - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, DESIGNANDO os dias 28/01/2020 (1ª Praça) e 

04/02/2020 (2ª Praça), para realização dos leilões, das 09:00 (nove horas) 

ás 17:00 (dezessete horas) .

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados Através do site 

www.portalax.com.br. via eletrônica, por meio da plataforma de leilões 

própria, conforme especificado pelo Leiloeiro Público na petição juntada à 

folha nº 231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744761 Nr: 4831-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONILDA BRITO DA COSTA, LUCEMIR RIBEIRO DE 

FREITAS GIARETTA, OSMAN RIBEIRO FREITAS, OSMAIR RIBEIRO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 194 de 3112



AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776382 Nr: 4806-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V S SOLANI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 776382 – Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por V. S. 

SOLANI ME em face de APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 107/110 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e suspensão 

do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (fls. 107/110), através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO 

o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença 

referenciada e com espeque no artigo 922, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

Destarte, ante a concordância da parte exequente (fl. 114), autorizo o 

desentranhamento dos títulos que embasam a execução, mediante sua 

substituição por cópias reprográficas, as expensas do executado.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710118 Nr: 5069-07.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARESTIDES MOUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Autos n.º 710118 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino o levantamento da 

importância depositada na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 758539 Nr: 12463-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBERSON MENDES DE 

FREITAS - OAB:18560/MT

 Autos nº 758539 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751993 Nr: 8764-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO GUIMARÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 751993 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 195 de 3112



Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818722 Nr: 2456-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE PEREIRA SOUZA - ME, ALICE PEREIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 818722 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751027 Nr: 8300-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos n.º 751027 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda com o 

necessário para a busca de veículos de propriedade do(a,) 

executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769673 Nr: 2020-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 769673 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Tendo em vista o requerimento retro, defiro, por ora, a busca de veículos 

de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Caso negativo a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819435 Nr: 2719-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTOR JR. - 

OAB:4.838-A, THÂMIS VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417-A OABTMT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 241/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48276 Nr: 3702-07.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACIANO DE MORAES -CERAMICA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se, no 

prazo legal, sobre Auto de Avaliação de folhas 199/201, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito, bem como se manifestar acerca de folhas 

192//194.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766705 Nr: 738-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANA PIMENTA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

folhas 148/149, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6358 Nr: 974-95.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DETUMIN BUENO, HERCILIO 

DETUMIN BUENO, DARCI DETUMIN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WENER - 

OAB:7839-B, GERSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARYANA GONDA 

DIAS - OAB:MT/14.768, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - 

OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA TEREZINHA 

VIANA REGINATO - OAB:3500-MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 392/393, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814283 Nr: 977-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDELSON DOS SANTOS SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Autos n.º 814283 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Dispõe o art. 450 da CNGCMT, o seguinte:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.” (ressaltamos)

Assim, intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar dados bancários de sua titularidade, objetivando, com isso, a 

expedição dos competentes alvarás judiciais.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 815453 Nr: 1391-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA OU MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 Autos n.º 815453 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se o subscritor da peça processual de fls. 423/425, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o instrumento que lhe outorga 

poderes para requestar a providência postulada em tal petição.

 Ressalto, desde já, que o alvará judicial deve ser liberado em nome do 

beneficiário ou seu advogado, consoante disposto no art. 450 da CNGCMT 

.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439390 Nr: 8057-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/SE 

499-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720508 Nr: 1551-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO OLMIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720808 Nr: 1850-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI FABIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450140 Nr: 5320-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KRACIK ROSA, PAULO CESAR FAVERO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 86/94, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936330 Nr: 6834-66.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAOUKAB FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, BADI FARAH, ELIAS FARAH & 

CIA LTDA, MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, 

ESPOLIO DE LUTFI MIKHAEL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS 

- OAB:15015-B/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes da decisão de 

fls. 95/96 do Desembargador José Zuquim Nogueira, da Terceira Câmara 

de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para ciência e providência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907340 Nr: 7462-89.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE MELO - 

OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT7179

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o feito para INTIMAÇÃO dos patronos das partes, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir na contenda, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando-as.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786573 Nr: 8849-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ORNELAS PADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VALDIR CONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MELLO FILHO 

- OAB:159978, VANDERLÉA SOMMER - OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729697 Nr: 10351-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR DAUD TRASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOR REBAIXADOS & CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742409 Nr: 3552-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE SOUZA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 
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- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fls.134/135, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814174 Nr: 956-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA XAVIER, RISLEYNE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fls.111/112, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777383 Nr: 5216-28.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 DF

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais’ promovida por DIORAN PEREIRA DA SILVA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, com qualificação nos autos, para:a)declarar 

inexigível a dívida apontada como saldo devedor no importe de R$270,22 

(duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos) de (fl.15), bem como, a 

de R$269,32 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) 

de (fl.33) (art.14, CDC);b)condenar a empresa ré ao pagamento do valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a 

contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e 

não material (art.186, art.187 e art.937, CC); c)ratificar os termos da 

decisão de (fls.45/45V);d)condenar a ré, também, no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 19 de dezembro 2.019.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807783 Nr: 17271-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794989 Nr: 12364-90.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LUCIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO CAMPO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

BENITES - OAB:15.701/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 93/94.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759284 Nr: 12943-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO 

CREDITO- SCPC BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SILVA BELTRÃO - 

OAB:OAB/SP 298.317, HANNA MOREIRA CASTRO SIROMA - 

OAB:344.021, LEONARDO DRUMOND GRUPPI - OAB:163.781

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA 

GONÇALVES DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

12943-72.2014.811.0003, Protocolo 759284, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704034 Nr: 12011-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESSÃO VIGILANCIA SEGURAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE ROSANA DE JESUS 

PENHAVEL - OAB:MS 15.322

 Do procurador da parte autora da r. decisão a seguir transcrita:Vistos 

etc.Tendo em vista a certidão de fl. 180, redesigno a audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 14:30 horas.Intimem-se 

as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC.

Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2019JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732331 Nr: 12564-68.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO MOREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTOS PORTO, HELDER LUCYAN 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NUCLEO DE PRATICA E 

ASSISTENCIA JURIDICA DA UNIGRAN - OAB:

 Do procurador da parte requerida, para tomar ciência da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2020, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102202 Nr: 313-72.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se, no 

prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 181/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745827 Nr: 5450-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

fls.130/132, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817591 Nr: 2077-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDREY LOPES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha n°65, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766307 Nr: 541-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RODRIGUES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça de folha 101, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799270 Nr: 14031-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA, ALDENIRA DE 

JESUS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT, LINDALVA VARELA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.260 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Marques Nóbrega - 

OAB:60642-SP

 Intimação do patrono da parte autora, para atualizar os novos endereços, 

em virtude da devoluções das correspondências de fls. 162/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763388 Nr: 15081-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO VALDIR CONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ORNELAS PADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 
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OLIVEIRA - OAB:16451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça de folha 83, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 3372-68.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes , para se manifestarem, no 

prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 370/386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812992 Nr: 524-49.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Pires de Moraes, Aldecino Nunes 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folha nº 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740821 Nr: 2526-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429401 Nr: 11457-28.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ DA RUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (fls. 

130/132).Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 7 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413792 Nr: 9492-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO, 

MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZAROCO, 

CRISTIANE PEZARICO SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, JOAO GOBBO NETO - OAB:21839/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça de folha 131, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337897 Nr: 6219-04.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Karen Decker - 

OAB:7007, Kleiton Anderson Antunes de Souza - OAB:10077-B/MT, 

PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:OAB/MT10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 
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fls.126/130, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742796 Nr: 3733-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR CANDIANE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431614 Nr: 274-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA DOS REIS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 142/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439127 Nr: 7794-37.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 

8.530-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 161/163, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711055 Nr: 6049-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, JFR E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, KAMILA DE SOUSA 

COUTINHO - OAB:MT/10.661

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

fl.149, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717166 Nr: 12583-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

fls.138/140, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787471 Nr: 9204-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA TABOÃO PRODUTOS DE LIMPEZA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALECSANDRA VERARDI - 

OAB:OAB/SP 215.596, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - 

OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta na 

presente lide, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro, 

nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, para declarar nula a penhora 

realizada nos autos apensos (fls. 72/74 – cód. 449936).Condeno a parte 

embargada no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Junte-se cópia desta nos 

autos da Execução apensa.Preclusas as vias recursais, determino o 

levantamento do montante bloqueado na execução apensa em favor da 

embargante, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 8 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774028 Nr: 3943-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748695 Nr: 7088-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DIONISIO, 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA GONÇALVES 

NORBERTO - OAB:122696/MG, SOUMET LIMA SPÍNDOLA - 

OAB:147364/MG

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão de fl.107, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802280 Nr: 15289-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANES - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.79, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766085 Nr: 441-67.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERENA SALETE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTECI GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se 

manifestar sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789294 Nr: 9944-15.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALKYRIA VILAS BOAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação da parte autora, para que se de ciência da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86212 Nr: 21631-82.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se 

acerca da Avaliação de folha 257, bem como, sobre a diligência Negativa 

do Oficial de Justiça folha 258, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799270 Nr: 14031-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA, ALDENIRA DE 

JESUS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT, LINDALVA VARELA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.260 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Marques Nóbrega - 

OAB:60642-SP
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte REQUERIDA para 

providenciar o recolhimento das custas/ taxas judiciaria e diligencias 

necessária, para distribuição da Carta Precatória de inquirição de 

testemunha expedida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754477 Nr: 10026-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE LOGRADO FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819172 Nr: 2640-28.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

fl.117, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900240 Nr: 5375-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - 

OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se, no 

prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 28/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 750161 Nr: 7837-32.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DORNELES CHAVES, HELIO DORNELES 

CHAVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSÉ 

BATISTA - OAB:17349/O, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para deferir à 

parte autora a adjudicação compulsória do imóvel, objeto das avenças de 

fls. 14/15, matrícula de fl. 13, condenando a parte ré na obrigação de 

fazer, consistente na outorga da respectiva escritura definitiva, no prazo 

de 30 (trinta) dias, valendo a presente sentença como título para 

transcrição definitiva no Registro de Imóveis correspondente, caso não 

seja cumprida a obrigação acima, após o trânsito em julgado, nos termos 

do artigo 16, §2º, do Decreto-Lei nº 58/1937 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré no 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, 

do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do CPC, eis que defiro a AJG postulada às fls. 60/63.Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821168 Nr: 3285-53.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISOM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

ROBSON SILVA RODRIGUES, ISAIAS BOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 99/101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 755025 Nr: 10299-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE MACHADO 

GUEDES - OAB:OAB/PR 42.932

 Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral inserto na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil .Em 
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face da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, 

com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, verbas que serão rateados entre as 

partes na proporção de 50% (cinquenta por cento).Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

de sentença, no prazo legal, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773968 Nr: 3914-61.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:MT/8571

 Autos n.º 773968 – Cobrança

 Vistos etc.

 Ante o contido no petitório de fls. 75/76, intime-se a requerida, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a atual fase do processo de 

recuperação judicial indicado na espécie, bem como, a situação do crédito 

objeto da liça, diante do plano de recuperação referenciado.

Após, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.

 Transcorrido o ínterim epigrafado, com ou sem resposta, conclusos.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794060 Nr: 11916-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA KAROLINE ARAUJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I e 355, II, 

ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.Expeça-se 

ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o 

Autor consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros.Preclusas as 

vias recursais e pagas as custas, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C.Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405181 Nr: 901-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLOT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA ME, TULIO REGIS BALBINO SILVEIRA, ANA FLAVIA 

BALBINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727323 Nr: 8206-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR PAIXÃO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748381 Nr: 6901-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU 

TRANSPORTES BOTUVERA, JORGE LUIS MARODIN, LUIS MATHEUS DE 

QUEIROZ MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S DE QUEIROZ &CIA LTDA- ME, JORGE LUIS 

MARODIN, TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU TRANSPORTES 

BOTUVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para, no prazo 

legal, apresentar as Razões Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741483 Nr: 2983-92.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

sobre certidão de fl.107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443750 Nr: 12419-17.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 246/258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443750 Nr: 12419-17.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 259/263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373263 Nr: 1701-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 246/247, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785334 Nr: 8329-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ADALBERTO JOSE BENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VILLACA BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO B. M. R. 

BONAVITA - OAB:78.179 SP

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 136, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700661 Nr: 8633-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA, LUIS FERNANDO 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.233, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803376 Nr: 15688-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA SILVA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.297/300, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811986 Nr: 79-31.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, JUVELITA GIONGO 

ZIMMERMANN, LUIZ ANTONIO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, EDESIO RAMON JUNIOR, CESAR 

RODRIGUES RAMOS, ELISA BIZARRO DE SALLES MIRELLES, ADRIANO 

FELIPE GROFF FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB:4636, 

LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:OAB/MT 11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GERALDO JARDIM 

MUNHOZ - OAB:133714, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se 

manifestar sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 337/338.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773973 Nr: 3917-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 Autos nº 773973 – Cobrança

 Vistos etc.

 Sobre o petitório de fl. 66 e documento de fl. 67, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de cinco dias, devendo ser consignado que sua inércia 

será interpretada como tácita anuência em relação a tal pleito.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me, conclusos.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804267 Nr: 16017-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY MEZAVILA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida 

monetariamente, desde a data do desembolso, e acrescida de juros de 

mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 

405 e 406, do Código Civil.Em face do resultado processual encimado e da 

sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, paragrafo 

único, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em que 

R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738175 Nr: 816-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO JOSE DOS SANTOS, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, JÉSSICA THAIS FABIANO 

CASSOL MULLER - OAB:23895/O

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto da presente inicial, para declarar o 

requerido EDNO JOSÉ DOS SANTOS titular do valor depositado na espécie 

(R$7.000,00 - fl. 41).Tendo em vista o resultado processual epigrafado e 

em homenagem ao princípio da causalidade , nos termos do artigo 86, 

parágrafo único, do CPC, condeno os demandados solidariamente no 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §8º, do CPC. Preclusas as vias recursais e presentados os 

dados bancários pelo réu Edno José dos Santos e pela parte autora, 

expeça-se o necessário para o levantamento das respectivas quantias 

depositadas nos autos e pagas as custas, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98056 Nr: 9935-15.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO MARTINS CARDOSO, MARIA APARECIDA 

NOGUEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA, ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERNANDO PÍCOLO DE 

OLIVEIRA - OAB:108.374], ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:7356-A/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Avaliação de fls.205/206.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 4982-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON TELES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50, corrigida monetariamente, 

desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados 

em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do 

Código Civil.Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, 

do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em 

relação à autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, eis que 

beneficiário da AJG (fl. 108).Preclusas as vias recursais, pagas as custas 

e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725002 Nr: 5972-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT, VIVIANNE MENDONÇA SÁ ARRUDA - 

OAB:OAB/MT15858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16.493

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280274 Nr: 3786-32.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR JOSE RIVA SECCO, CLACIR SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o AR devolvido de fls.224/225, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765254 Nr: 16016-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOJE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIXON ALEXSANDRO FIORI - 

OAB:44.765/PR

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 99/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800603 Nr: 14630-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVANDO ALVES DA SILVA, VALERIA COELHO CEZAR 

E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, NERIO TODESCATT, CARTORIO DE 

REGISTRO DE IMOVEIS DO 1° OFICIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, 

ELAINE MARIA TODESCATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO 

CAVALCANTI FREITAS - OAB:6204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o AR devolvido com assinatura estranha aos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391242 Nr: 17789-79.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO DALTARO AMARAL ROLIM, DALMAR 

TADEU PIRES ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA 

- OAB:57606/RS

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a conclusão do laudo complementar de fl. 

189.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 351719 Nr: 6811-14.2005.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO LUIS SARTORI, JOSE 

CARLOS SARTORI, TIAGO FILIPE SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os Embargos Monitórios, para que a dívida discriminada às 

fl. 13, seja apurada mediante a substituição da TBF pelo INPC, ademais, 

sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento do título e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação.Em face da sucumbência, CONDENO as partes 

Embargantes e o Banco Embargado ao pagamento, respectivamente, de 

80% e 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do Novo Código de Processo Civil.P. I. C.Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410771 Nr: 6807-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREA NETO & CIA LTDA, 

JOAQUIM INACIO CORREA NETO, ODILZE VIEIRA DOS SANTOS CORREA, 

HELDER MILLER DOS SANTOS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.224, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717500 Nr: 12939-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIANE PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte executada para manifestar 

quanto ao parecer e cálculos da Contadoria, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429523 Nr: 11594-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. J. C. OLIVEIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

quanto ao parecer e cálculos da Contadoria, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395850 Nr: 9365-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA AVIACAO AGRICOLA LTDA, DOUGLAS 

ANDERSON GARRIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ VERONESE - 

OAB:19611/RS, RAFAEL PAIM DE LARA - OAB:44342, ricardo de 

siqueira martins - OAB:84379 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 
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acerca do petitório de fls.225/226, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439276 Nr: 7943-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO RENATO FRANCO, EDINA 

BASSINI FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NAVES DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA 

SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação à testemunha Daniel 

de Oliveira Souza, em razão de que nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 167, o endereço da testemunha não foi localizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730153 Nr: 10750-21.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DA SILVA NALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BARMEJO - 

OAB:44.952, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109730

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tornando sem efeito a decisão de fl. 45.Ante a sucumbência da parte 

autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 

85, §8º e §10º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 45).Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767324 Nr: 1017-60.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DE BRITO, WEVERTON DIOGO BELO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ORIGINAL S.A, BANCO BGN S.A, 

BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP, 

SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 271/298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93376 Nr: 4873-91.1999.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Avaliação de fls.244/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318947 Nr: 6923-51.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAGRI-EMPRESA NACIONAL DE AVIACAO AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FELKI 

KUMMEL - OAB:RS/30717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.285, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390708 Nr: 4350-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para fornecer 

os dados bancários, visto levantamento de valores.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428473 Nr: 10572-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR REDIGOLLO FARHAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.113, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714046 Nr: 9206-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - 

ME, ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL, VANDERLEI LUZILA 

MIGUEL, LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.146, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438997 Nr: 7664-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do ofício de fls.130/132, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744708 Nr: 4801-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 120/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399417 Nr: 12911-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERGINIA CHINELATO - 

OAB:OAB/MT 24.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte exequente, para se manifestar 

acerca do ofício de fls.80/82, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781449 Nr: 6761-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:OAB/MT 16.955

 Do procurador da parte requerida, manifestar sobre a parte final da 

sentença de fls. 212.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773012 Nr: 3563-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR GLOBAL RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SOLUÇÃOES TECNICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:17.422

 De insofismável clareza as lições pretorianas encimadas, hábil a tornar 

indene de dúvidas à competência do foro de eleição para processamento 

e julgamento do presente caso.Por tais motivos, DECLINO da competência 

de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a 
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sua redistr ibuição à Comarca de Goiânia/GO.Int ime-se . 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802315 Nr: 15314-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Sônia Nunes dos Santos propôs a presente Ação de 

Usucapião Extraordinário em desfavor de João Gonçalves da Silva, Maria 

Pereira da Silva, Aldemar Coelho de Lima e Zilda Rezende de Souza, sob a 

argumentação de que exerce a posse manda, pacífica e inimterrupta 

desde 1987, ou seja, há mais de vinte e cinco anos sobre o imóvel situado 

na Rua João Gonçalves da Silva, s/n, Jardim Arco Íris, última Rua (próximo 

à fábraca de Gelo Lion Gelo), residindo no local com sua família. Ao final 

pede a procedência da ação e declarando sua propriedade sobre o imóvel 

em questão.

Despacho/Decisão: Código 802315VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃOIntime-se a parte autora, por intermédio do seu procurador, para, 

no prazo legal, trazer aos autos os documentos solicitados pela 

Procuradoria-Geral do Estado (fls. 53/54).Ademais, a fim de evitar 

eventual arguição de nulidade, expeça-se edital para citação da requerida 

Maria Pereira da Silva.Após, cientifique-se o Estado para que manifeste 

eventual interesse na causa, instruindo com os documentos 

necessários.Certifique-se quanto ao decurso de prazo para resposta dos 

requeridos e confinantes.Cumpridas as determinações, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público.Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo.Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLAJUIZ AUXILIAR – CGJPROVIMENTO 11/2018-CM

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paulo José Rodrigues 

Amorim, digitei.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020

José Carlos de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415299 Nr: 10961-33.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALBERTO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA PETROPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DA PENHA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 301.700, PATRICIA MEDEIROS ARIAS - 

OAB:AOB/SP 259.885, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727-SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 228/229.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843702 Nr: 9594-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833548 Nr: 6686-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

373/375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762963 Nr: 14900-11.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR, MOHAMAD KHALIL ZAHER, MARA MONGELLI 

ZAHER, OLAVO AGUIAR PAIVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, PRISCILA IKEDA CAETANO - 

OAB:MT0018596/O, SEBASTIAO PAULA CANTO JUNIOR - 

OAB:7.129-B/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 
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manifestarem sobre, nova Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 

1.284/1.292.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378447 Nr: 6732-98.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO BARBOSA TASCA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO 

DIAS, LUIZ RICARDO DIAS, JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, JULIO CESAR 

GUEDES AGUIAR - OAB:20217/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 Autos n.º 378447 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

 Visando evitar controvérsia secundária a respeito da validade 

processual, escudada na alegação de cerceamento de defesa e violação 

do devido processo legal, determino que a parte ré (Luciano Polimento) 

seja intimada para no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretende produzir na contenda, justificando-as.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707864 Nr: 2682-19.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CAVALCANTI GARCIA, HELIO 

CAVALCANTE GARCIA FILHO, EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 707864 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

 DUILIO PIATO JUNIOR deduziu a presente ação ordinária em face de 

HELIO CAVALCANTE GARCIA E OUTROS, todos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos aduzidos na vestibular.

No curso do processo, a parte autora requereu a extinção do presente 

feito, em razão do pagamento (fl.471).

Ante ao exposto, conforme petitório retro, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do C.P.C. , fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo estatuto legal.

Após, transitando em julgado a presente decisão e pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 350960 Nr: 6086-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 350960 – Cumprimento de Sentença

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.132, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 440436 Nr: 9103-93.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILIA RODRIGUES ME, DALMO DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZ VANINI CALCADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 440436 – Cumprimento de Sentença

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls. 94, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 441169 Nr: 9838-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 213 de 3112



 Autos n.º 441169 – Busca e Apreensão

Vistos etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo solicitado, consoante 

requerimento retro.

Decorrido o prazo em comento, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 447779 Nr: 2958-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL LTDA ME, GILSON ALVES 

LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 447779 – Execução

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.112, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 386021 Nr: 14106-68.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. SOM E ACESSORIOS LTDA, JOSE 

MARIVALDO VASCONCELOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 386021 – Execução

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.123, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707586 Nr: 2379-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Autos nº 707586 – Execução.

 Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls. 110, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 436259 Nr: 4927-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11654-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 436259 – Busca e Apreensão

Vistos, etc.

 Ante a ausência de manifestação da parte exequente (fl.138), arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 
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- OAB:MT/8527, LUCIANA CASTREQUINI - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391699 Nr: 5159-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA BADIN FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10081

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte exequente para manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429643 Nr: 11682-48.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CATTO, ILARIO AMADEU CATTO, 

INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177/MS, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI GHIDOLIN - 

OAB:30797/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:OAB/MT8506A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Isto posto, quanto a lide secundária JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar a denunciada INDIANA SEGUROS S/A, a ressarcir os 

consectários da condenação sofrida pela parte ré na lide principal até o 

limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, 

excetuando os lucros cessantes na forma referenciada neste comando 

judicial.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 17 de 

janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335519 Nr: 4345-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO HERNANDES, SONIA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 199/200, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 

- OAB:MT/8527, LUCIANA CASTREQUINI - OAB:

 Certifico que em razão da decisão de fls. 230, torno sem efeito a certidão 

de impulsionamento de fls. 232, em razão da substituição do perito 

nomeado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 

- OAB:MT/8527, LUCIANA CASTREQUINI - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, DESIGNANDO os dias 27/03/2020 (1ª Praça) e 

27/03/2020 (2ª Praça), para realização dos leilões, o 1° a partir das 13:00 

horas e o 2° a partir das 14:00.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados no Fórum desta 

comarca, situado na Rua Rio Branco, n° 2299, bairro: Guanabara, e 

através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349256 Nr: 4552-46.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 253v, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 763452 Nr: 15109-77.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE RIBEIRO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFIMAN- FUNDAÇÃO FACULDADE DE 

FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 763452 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

presente feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 400961 Nr: 14482-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO, ALEXANDRE LIMA ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CRISTINA DE LIMA MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA LUIZA GREGORIO - 

OAB:OAB/MT 19-388, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT

 Autos n.º 400961 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 ALEXANDRE LIMA ROSSONI E OUTRO deduziu a presente ação de 

cumprimento de sentença em face de CÉLIA CRISTINA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na vestibular.

No curso do processo, a parte autora requereu a extinção do presente 

feito, em razão do pagamento (fl.255).

Ante ao exposto, conforme petitório retro, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do C.P.C. , fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo estatuto legal.

Após, transitando em julgado a presente decisão e pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 1400-68.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAMBUI LTDA, ACRISIA 

AUGUSTA DE CARVALHO, GERALDO EUSTAQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:, ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO - 

OAB:6019-A/MT

 Autos nº 52863 – Execução.

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls. 370, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810808 Nr: 18161-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO TURIM RESIDENCE, CLEUNICE FATIMA CECON 

ORSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ABADIA PEREIRA, CONSTRUTORA 

CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.724, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773286 Nr: 3683-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR -ME, FLAVIO JOSE 

PENSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial da 

presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de 

tornar definitiva a liminar concedida na espécie (fls. 67/68).Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as 

vias recursais e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, 

no prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. I. C. 

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292340 Nr: 6799-05.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada à folha 350, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810919 Nr: 18209-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA, 

AUGUSTO JOSE DOS SANTOS, VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fl.100, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749285 Nr: 7392-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DASCALAKIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATO A JATO PROMOÇOES LTDA, 

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA FIORINI - OAB:211394

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 129, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823749 Nr: 4215-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMERCIO ATACADISTA DE CARNES 

LTDA ME, LETÍCIA LEANDRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folha nº 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820865 Nr: 3218-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIS DEGANUT APORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do ofício de fls.128/129, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342312 Nr: 10421-24.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - URR CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MURTHA BRANDAO, SERGIO 

HILDEBERTO TAUBE, MARIA EDIR SILVA TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-0/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 161/184.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401632 Nr: 15141-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO ALEXANDRE DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA PIVA CLEMENTE - 

OAB:10.482- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

15141-29.2007.811.0003, Protocolo 401632, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806384 Nr: 16799-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, LUCIANA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIMAR ALVES ATAIDES, ASSOCIAÇÕES 

DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS (RÁDIO TAXI 2000), 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Intimação do procurador do Denunciado a Lide, para manifestar sobre o 

despacho de fls. 299.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004238-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOUZA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1004238-92.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 53.670,98 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: APARECIDO SOUZA ARAGAO Endereço: RUA A-10, 3.035, 

LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-520 POLO 

PASSIVO: Nome: ANTONIO BATISTA DE AQUINO Endereço: AVENIDA 

DANIEL CLEMENTE, ESQUINA COM RUA MARIA DE OLIVEIRA DE 

MENEZES, JARDIM MORUMBI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-606 

Senhor(a): REQUERIDO: ANTONIO BATISTA DE AQUINO, inscrito no CPF: 

029.261.376-80 Endereço: AVENIDA DANIEL CLEMENTE, ESQUINA COM 

RUA MARIA DE OLIVEIRA DE MENEZES, Conveniência Papa-Léguas, 

JARDIM MORUMBI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-606 A presente 

carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: conciliação, dia 20 de 

FEVEREIRO de 2020, às 8h30min. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 13 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016813-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA LEIRAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016813-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARLI APARECIDA LEIRAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). 

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados. Com efeito, a probabilidade do direito resta evidenciada pela 

documentação acostada (ID. 27605882 e ss.), posto que, nesta fase de 

cognição sumária, dão amparo à tese defendida na exordial, no sentido de 

que a cobrança referente ao consumo da UC nº 6/94843-0, a qual 

importou no montante de R$ 1.266,98 (mil duzentos e sessenta e seis 

reais e noventa e oito centavos), parcelada em 05 (cinco) faturas no valor 

de R$ 211,16 cada, apresentou consumo exorbitante se comparado com o 

registrado nos meses antecedentes. Entrementes, verifico também a 

existência do perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço 

invocado na exordial[1], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo 

gravame e prejuízo à parte autora, bem como a seus familiares, 
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circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o deferimento do pleito in 

limine litis formulado. Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto: 

“RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. VALOR EXORBITANTE QUE DESTOA 

DA MÉDIA HABITUAL. DÉBITO CONTROVERTIDO ANTES DO SEU 

VENCIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO SUSPENDER 

O FORNECIMENTO. 1. É entendimento consolidado na jurisprudência que 

havendo controvérsia sobre os valores das faturas do consumo de 

serviço público, sendo este caracterizado como essencial, a Empresa 

fornecedora deverá se abster em realizar sua suspensão ou corte, 

ensejando, inclusive, o deferimento de liminar impeditiva de tal 

procedimento. 2. Não se pode atribuir ao consumidor a pecha de mau 

pagador ou inadimplente, quando, mesmo antes do vencimento das 

faturas, foram contestadas as cobranças, lançadas em valor visivelmente 

discrepante de sua média habitual de consumo. 3. Recurso não provido. 

Decisão Unânime. (TJ-PE - AGV: 3140574 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/11/2014, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 13/11/2014)” (grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. 

FATURA MENSAL COM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO. 

TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER 

O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO PARA QUE NÃO 

SEJA INCLUÍDO O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. 

AUSÊNCIA DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR QUANTO AO DANO 

MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, 

NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

02030750720138190001 RJ 0203075-07.2013.8.19.0001, Relator: DES. 

MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 24/03/2014, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/04/2014 

16:05)” (destacamos) “ACÓRDÃO N.º 6-0239/2013. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PROIBIÇÃO DO CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES SUPOSTAMENTE 

DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO. PRETENSÃO DO RECORRENTE 

DE DISCUTIR OUTROS DÉBITOS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE 1º 

GRAU. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES ATUAIS DA 

LIDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL. PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE DA DECISÃO DE 1º GRAU. 

01 - Se a parte ré desejar deduzir novos pedidos em juízo, aumentando os 

limites da lide, somente poderá fazê-lo em sede de reconvenção, sendo 

defeso submeter pretensão que ainda não foi analisada pela instância 

inicial, sob pena de supressão de instância. 02 - A suposta exacerbada 

discrepância ente os valores médios da fatura, denota a obrigatoriedade 

de apuração do fato trazendo, no momento atual vivido nos autos, uma 

verossimilhança no pedido para proibição da suspensão no fornecimento 

de energia, por faturas questionadas judicialmente. 03 - Existe a 

possibilidade de dano de difícil reparação, se houver a suspensão no 

fornecimento de energia, quando se estão discutindo judicialmente as 

faturas com valores muito diferentes. 04 - Presentes os requisitos do art. 

273 do CPC, quais sejam, a verossimilhança das alegações de que os 

valores das faturas podem apresentar equívoco, somado à possibilidade 

de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser antecipada a tutela, 

impossibilitando o corte de energia elétrica por débitos discutidos 

judicialmente. 05 - É possível após uma eventual reconvenção, que a 

pretensão liminar de sustação do fornecimento de energia seja analisada e 

deferida, no momento instrutório e de formação processual adequados. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL , 

Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível).” 

(grifo nosso). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, nesta fase de cognitio non plena, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência invocada na exordial. Isto posto, defiro a liminar 

pleiteada pela parte requerente para o fim de determinar que a 

demandada, no prazo de 24h, restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora nº 6/94843-0, caso já tenha efetuado o 

corte, ou se abstenha de fazê-lo, bem como não imponha restrições 

creditícias à parte autora, desde que tais medidas tenham por fundamento 

os débitos advindos do consumo da UC referenciada, no que toca à 

eventual fatura no importe de R$ 1.266,98 (mil duzentos e sessenta e seis 

reais e noventa e oito centavos) ou a quaisquer das 05 (cinco) faturas de 

R$ 211,16 (duzentos e onze reais e dezesseis centavos) cada (ID. 

27606082 e ss), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor 

da obrigação controvertida na liça. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16 

de ABRIL de 2020, às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação 

e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016783-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE ALVES SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016783-97.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: ROSINEIDE ALVES SOBRINHO Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por 

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que 

se trata de uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016780-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016780-45.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: KELLY CRISTINA DE SOUZA Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por 

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que 

se trata de uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 
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julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016786-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016786-52.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: NILVA MARIA ALMEIDA Vistos, etc. Analisando 

os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por SANEAR – 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que se trata de 

uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com personalidade 

jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de Fazenda 

Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016843-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALMEIDA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016843-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: PAULO SERGIO 

ALMEIDA DIAS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligencia do 

oficial de justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016854-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIANA BARBOSA QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016854-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ELZIANA BARBOSA 

QUEIROZ DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando 

que esta firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, 

aos quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na 

inicial. Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27639505) 

e o instrumento de protesto (ID. 27639505) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007947-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007947-09.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO RÉU: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Tentada a conciliação entre as partes a 

mesma restou infrutífera (id 12763848), razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357 do CPC. Primeiramente, 

afasto a preliminar de impugnação a assistência judiciária gratuita 

concedida à parte autora, ante a ausência de demonstração de que a 

parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas 

processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra a concessão 

da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao benefício dispõe 

de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, do 

qual não se desincumbiu o requerido. Outrossim, é cediço que o interesse 

de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade 

está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do 

Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se 

refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. 

Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de 

agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento 

da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não 

interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada 

demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) 

necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda 

vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável 

pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 

2009, pág. 196/197). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

lecionam o quanto segue: “Interesse Processual. Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” 

(in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 

9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) Analisando o caderno 

processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que 

configurado na espécie o binômio acima destacado. Com essas 

considerações, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo outras 

questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. 

Destarte, tendo em vista a produção das provas postuladas pelas partes, 

determino a expedição de ofício para o Banco do Bradesco, agência 0252, 

no endereço: AV. CUIABA, 857 - 60746948 -CENTRO – 

RONDONOPOLIS/MT – CEP: 78.700-090, com o escopo de comprovar o 

recebimento do valor debatido na conta do autor, bem como, determino 

que a parte requerida junte aos autos cópias dos contratos discutidos na 

espécie, no prazo de 10 dias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016840-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MATEUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016840-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIOGO MATEUS COSTA RÉU: MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos, etc. DIOGO MATEUS 

COSTA ingressara com a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPARA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em desfavor de em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS; JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

todos qualificados. Aduz a parte autora que firmara com as requeridas 

instrumento particular de compra e venda de imóvel, correspondente a 

compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, conforme 

documento de ID. 27628062; que dera como valor de intermediação a 

quantia de R$ 4.302,99 (quatro mil trezentos e dois reais e noventa e nove 

centavos), dividida em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 717,17 (setecentos 

e dezessete reais), sendo que para garantia do negócio deu como sinal o 

valor referente a 01 (uma) parcela. Relata que, passados mais de três 

anos da compra do referido imóvel, as requeridas não estavam cumprido o 

entabulado no contrato, ao passo que abandonaram o local, deixando-o 

sem a mínima infraestrutura. Requer, em sede de tutela provisória de 

urgência, seja determinado às requeridas que se abstenham de efetuar 

cobranças, assim como de inscrever seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito. Pede, ao fim, seja declarado rescindido o contrato entabulado, 

bem como sejam as requeridas condenadas a restituir-lhe no montante de 

R$ 22.956,61 (vinte dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e um centavos) e a indenizar-lhe em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 

Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 
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PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR 

LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

INOCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - LOTE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - ABSTENÇÃO - INDEFERIMENTO - 

MANUTENÇÃO 1 - Não havendo elementos que autorizem o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pelo litisconsorte, deve 

ser rejeitada a preliminar suscitada em contraminuta, de modo que a 

discussão seja submetida à dilação probatória, própria da primeira 

instância. 2- O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível 

somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a 

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a 

existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos 

irreparáveis à parte. 3- Não comprovado o alegado atraso na entrega do 

imóvel adquirido, e havendo ainda indicação de que os promitentes 

compradores estariam inadimplentes anteriormente ao fim do prazo para 

entrega do lote, inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pela 

ausência do requisito da probabilidade do direito. (TJ-MG - AI: 

10000180706061002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 

19/08/2019). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no 

mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores 

elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que 

a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando 

a documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de ABRIL de 2020, às 09h, a qual será realizada 

na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se 

as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016678-23.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE FELIPE MESSIAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ACÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSÉ 

FELIPE MESSIAS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, ambos qualificadas. A tutela de urgência foi inserida no 

art. 300, do CPC e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em um juízo de 

cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o momento processual, e, 

ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da Prospettazione ou da 

verificação in statu assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman e 

acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como presente a probabilidade do 

direito, posto que, pelo que consta dos autos (ID. 27533633), o 

fornecimento de energia elétrica à residência do autor encontra-se 

interrompido. De mais a mais, referida suspensão estaria amparada em 

exação unilateral de diferença de consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora n.º 6/1366886-8, referente a período pretérito conforme 

Carta ao Cliente de ID. 27533630 – Pág. 14, e faturas no valor de R$ 

1.806,64 (ID. 27533630 – Pág. 16) e de R$ 874,18 (ID. 27533630 – Pág. 

17), ambas com vencimento em 20/09/2019. Com efeito, a conduta 

epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela jurisprudência, 

que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, quando fundado em 

cobrança de diferença de consumo, relativa a fornecimento em período 

pretérito, apurada em aferição unilateral de medidor de consumo 

ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O 

corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplência, é 

autorizado para débito atual e desde que haja prévia notificação do 

consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de recuperação de 

consumo de energia, a concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba 

tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração 

do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de 

Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder tutela 

provisória de urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do 

Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de 

energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos) APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 
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Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). O perigo de dano, por sua vez, torna-se 

cristalino com a informação de que a unidade consumidora do autor 

encontra-se desligada, medida que causa a ele excessivo gravame e 

prejuízo, dada a essencialidade do serviço enfocado[3]. Tenho, portanto, 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

invocada na exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte 

requerente para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do 

autor, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde 

que tais medidas tenham por fundamento as faturas com data de 

vencimento 20/09/2019, uma no valor de R$ 1.806,64 (ID. 27533630 – Pág. 

16) e outra no montante de R$ 874,18 (ID. 27533630 – Pág. 17), bem como 

proceda com o necessário para exclusão das restrições creditícias 

impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, desde que tais 

medidas também tenham por fundamento os débitos mencionados, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da 

obrigação controvertida na liça. DEFIRO a AJG postulada. A parte autora 

manifesta desinteresse na realização de audiência conciliatória. CITE-SE a 

parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação 

em quinze dias, consignada as advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016951-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: EDINALDO ANDRADE 

BORGES Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27675534) e o 

instrumento de notificação (ID. 27675535) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000125-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GERMANO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000125-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RICARDO 

GERMANO MARTINS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27903129) e o 

instrumento de notificação (ID. 27803127) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 
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de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000005-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NILSON GONCALVES DE SOUZA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27768528) e o 

instrumento de notificação (ID. 27768523) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017129-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017129-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: VILMAR GONCALVES 

PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27753305) e o 

instrumento de notificação (ID. 27753304) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017112-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DA SILVA LIGEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017112-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: 

DOUGLAS DA SILVA LIGEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando 

que esta firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, 

aos quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na 

inicial. Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27734970) 

e o instrumento de notificação (ID. 27734973) para efeitos de constituição 

em mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento da diligência do Oficial de Justiça em igual 

prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017117-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUZI DAN GOIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017117-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: MARLUZI DAN GOIS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27737011) e o 

instrumento de notificação (ID. 27737012) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016886-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DOS REIS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016886-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGUINALDO DOS REIS FELIPE REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. AGUINALDO DOS 

REIS FELIPE ingressou com a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., todos qualificados. Aduz a 

parte autora que firmara com o réu instrumento particular de promessa de 

compra e venda de imóvel, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, conforme documento de ID. 27649726; que, até a 

presente data, adimplira a importância de R$ 6.981,93 (seis mil novecentos 

e oitenta e um reais e noventa e três centavos). Requer, em sede de tutela 

provisória de urgência, seja determinado à ré que se abstenha de 

inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Pede, ao fim, a 

procedência dos pedidos para declarar rescindido o contrato com a 

consequente restituição do montante pago, bem como para condenar a 

requerida a indenizá-lo a título de danos morais, assim como a pagar multa 

por descumprimento contratual. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 
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verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 

Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR 

LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

INOCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - LOTE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - ABSTENÇÃO - INDEFERIMENTO - 

MANUTENÇÃO 1 - Não havendo elementos que autorizem o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pelo litisconsorte, deve 

ser rejeitada a preliminar suscitada em contraminuta, de modo que a 

discussão seja submetida à dilação probatória, própria da primeira 

instância. 2- O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível 

somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a 

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a 

existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos 

irreparáveis à parte. 3- Não comprovado o alegado atraso na entrega do 

imóvel adquirido, e havendo ainda indicação de que os promitentes 

compradores estariam inadimplentes anteriormente ao fim do prazo para 

entrega do lote, inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pela 

ausência do requisito da probabilidade do direito. (TJ-MG - AI: 

10000180706061002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 

19/08/2019). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no 

mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores 

elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que 

a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando 

a documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de ABRIL de 2020, às 09h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017089-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017089-66.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA RÉU: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. RAQUEL KAROLYNE 

OLIVEIRA SOUSA ingressou com a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., todos qualificados. Aduz a 

parte autora que firmara com o réu instrumento particular de promessa de 

compra e venda de imóvel, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, conforme documento de ID. 27722522; que, até a 

presente data, adimplira a importância de R$ 18.436,64 (dezoito mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Requer, 

em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida 

que se abstenha de efetuar cobranças, assim como de inscrever seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito. Pede, ao fim, seja declarada a 

rescisão contratual, bem como condenada a requerida a restituir-lhe no 

montante já pago, bem com a indenizar-lhe por danos morais e em multa 

por descumprimento contratual. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 

Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a 

angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos 

sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, 

conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando a 

documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de ABRIL de 2020, às 10h, a qual será realizada na Central 

de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016908-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016908-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIELEN MOREIRA DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR 

proposta por NIELSEN MOREIRA DOURADO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados. A tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o 

momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que, pelo que consta dos autos, 

o fornecimento de energia elétrica à residência do autor encontra-se, 

atualmente, interrompido. De mais a mais, referida suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/2043296-9, referente a período 

pretérito, conforme documentação acostada (ID. 27659364), 

principalmente as faturas de IDs. 27659364 e ss. Com efeito, a conduta 

epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela jurisprudência, 

que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, quando fundado em 

cobrança de diferença de consumo, relativa a fornecimento em período 

pretérito, apurada em aferição unilateral de medidor de consumo 

ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O 

corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplência, é 

autorizado para débito atual e desde que haja prévia notificação do 

consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de recuperação de 

consumo de energia, a concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba 

tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração 

do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de 

Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder tutela 

provisória de urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do 

Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de 

energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos) APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). O perigo de dano, por sua vez, torna-se 

cristalino com a informação de que a unidade consumidora da autora 

encontra-se desligada, medida que causa a ele excessivo gravame e 

prejuízo, dada a essencialidade do serviço enfocado[3]. Tenho, portanto, 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

invocada na exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte 
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requerente para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde 

que tais medidas tenham por fundamento as faturas litigiosas, nos valores, 

respectivamente, de R$ 1.351,80 (mil trezentos e cinquenta e um reais e 

oitenta centavos) (ID. 27659364 – Pág. 7) e R$ 885,98 (oitocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) (ID. 27659364 – Pág. 8), 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor 

da obrigação controvertida na liça. Tendo em vista a documentação 

acostada nos autos (ID. 27659364), DEFIRO a AJG postulada. A parte 

autora manifesta desinteresse na realização de audiência conciliatória. 

CITE-SE a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, 

contestar a ação em quinze dias, consignada as advertências legais. Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, 

e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria 

problema de mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud 

DIDIER JR., p. 182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE 

IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. 

REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. 

LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA 

TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 

DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 

535, II, do CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do 

recurso pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a 

manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, 

especialmente no caso em que a análise aprofundada das condições da 

ação é obstada pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre 

elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa 

formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da 

asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase 

postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. 3. A decisão 

das instâncias ordinárias sobre a necessidade de dilação probatória não 

pode ser revista em sede de recurso especial, sob pena de adentrar no 

conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso 

especial não provido. (REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000147-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA RÉU: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento 

do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

27815221 pela autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de dezembro de 2017, 

com inclusão nos cadastros negativos em março de 2018, ou seja, há 

quase 02 (dois) anos, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INSCRIÇÃO NO SPC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA 

HÁ QUASE CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de 

Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 

existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 

e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, 

ainda, não seja irreversível o provimento antecipado (pressuposto 

negativo). - Inexistindo o periculum in mora, não há como ser concedida a 

medida antecipatória. - Se o registro negativado do crédito do agravante 

não gerou perigo de dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco 

anos do ajuizamento da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse 

período no sentido de retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, 

não há que se falar em risco para a efetividade da tutela final, para o fim 

de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado 

aos sistemas e cadastros de dados sobre consumidores manter e 

repassar informações negativas ali constantes por mais de cinco anos, 

nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 

(TJ-MG 100240578179420011 MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: 

RENATO MARTINS JACOB, Data de Julgamento: 24/11/2005, Data de 

Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO 

PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INDEFERIMENTO. Para o deferimento da tutela antecipada é indispensável 

a existência dos requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo 

Civil. Restando evidenciado nos autos a existência de outros protestos em 

nome da parte requerente, resta ausente o perigo da demora, devendo, 

dessa forma, ser indeferido o pedido de antecipação de tutela. Recurso 

não provido. (TJ-MG - AI: 10024122993587001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013). (Grifamos). Assim, prudente que 
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se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores 

elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, 

que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do 

processo. Ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 ABRIL de 2020, às 08h, a 

qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. 

Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida à conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de 

Tutela. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual 

Civil – v.2 – Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000147-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA RÉU: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento 

do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

27815221 pela autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de dezembro de 2017, 

com inclusão nos cadastros negativos em março de 2018, ou seja, há 

quase 02 (dois) anos, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INSCRIÇÃO NO SPC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA 

HÁ QUASE CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de 

Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 

existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 

e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, 

ainda, não seja irreversível o provimento antecipado (pressuposto 

negativo). - Inexistindo o periculum in mora, não há como ser concedida a 

medida antecipatória. - Se o registro negativado do crédito do agravante 

não gerou perigo de dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco 

anos do ajuizamento da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse 

período no sentido de retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, 

não há que se falar em risco para a efetividade da tutela final, para o fim 

de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado 

aos sistemas e cadastros de dados sobre consumidores manter e 
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repassar informações negativas ali constantes por mais de cinco anos, 

nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 

(TJ-MG 100240578179420011 MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: 

RENATO MARTINS JACOB, Data de Julgamento: 24/11/2005, Data de 

Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO 

PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INDEFERIMENTO. Para o deferimento da tutela antecipada é indispensável 

a existência dos requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo 

Civil. Restando evidenciado nos autos a existência de outros protestos em 

nome da parte requerente, resta ausente o perigo da demora, devendo, 

dessa forma, ser indeferido o pedido de antecipação de tutela. Recurso 

não provido. (TJ-MG - AI: 10024122993587001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013). (Grifamos). Assim, prudente que 

se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores 

elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, 

que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do 

processo. Ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 ABRIL de 2020, às 08h, a 

qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. 

Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida à conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de 

Tutela. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual 

Civil – v.2 – Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017098-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA NELSINA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA movida por MARIA NELSINA DE JESUS em face de BANCO 

BRADESCO S/A. RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do CPC e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo Código. No 

caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar 

do pedido, conforme disposto no art. 334 do CPC. Nada obstante as 

razões expostas pela autora e os documentos apresentados, de se ver 

que, neste momento processual, o pedido liminar não merece acolhimento. 

Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O caso específico dos 

autos está a atrair a aplicação da primeira modalidade. A regulamentação 

dos requisitos da tutela de urgência está no art. 300 do CPC: a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. De proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora 

consiste em determinação judicial para que o réu suspenda os descontos 

de valores referentes à parcelas de “seguro de vida e previdência” em 

seu benefício previdenciário. Apesar do alegado pela autora, vislumbra-se 

a possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar qualquer 

conduta desarrazoada do banco requerido. Pelo carreado, não se pode 

deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se as 

cobranças referem-se à contratação não querida, como alega a autora, ou 

se, arrependida, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento. 

Entendo, portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos 

moldes pleiteados pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio 

esclarecimento pela parte contrária. Considero que os elementos de 

convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. 

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução 

processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia 

encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 
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MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 

de ABRIL de 2020, às 08h30min, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016945-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI 38075119894 (RÉU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016945-92.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA RÉU: JOSE RAFAEL DIAS 

RAVAZI 38075119894, INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA - 

EPP Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANES E PENSÃO 

VITALÍCIA CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por IGOR 

PEREIRA SANTOS DA SILVA em face de RAVAZZI PRODUÇÕES – JOSÉ 

RAFAEL DIAS RAVAZI e FOGOS PIROCOLOR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE FOGOS FAMA LTDA. Sustenta o autor, em apertada síntese, que, em 

17/08/2019, quando assistia a show pirotécnico ocorrido no Festival de 

Praia de Tesouro/MT, acabou por sofrer queimaduras múltiplas em seu 

corpo, ocasionadas pela explosão de um artefato. Narra que a Prefeitura 

Municipal de Tesouro/MT, promovente do evento, contratou a primeira 

requerida, RAVAZZI PRODUÇÕES – JOSÉ RAFAEL DIAS RAVAZZI, para a 

organização e realização do referido show de pirotecnia, ao passo que 

esta o terceirizou a IZAIAS RAVAZZI. Relata que IZAIAS RAVAZZI, 

utilizando fogos de artifício produzidos pela segunda requerida, FOGOS 

PIROCOLOR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS FAMA LTDA, realizou o 

show sem o devido Alvará do Corpo de Bombeiros. Cita má qualidade nos 

explosivos utilizados. Tece comentários acerca da responsabilidade 

solidária das requeridas. Aduz que o ocorrido gerou a eles danos de 

todas as montas, inclusive morais e lucros cessantes. Diz que as 

requeridas não se dispuseram a custear as despesas havidas. Requer os 

efeitos antecipatórios da Tutela de Urgência para que que as requeridas 

sejam compelidas a custear todas as suas despesas ordinárias e 

médicas, no importe mensal de 05 (cinco) salários mínimos ou, 

subsidiariamente, a pagar 03 (três) salários mínimos a título de pensão 

provisória. Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que as 

requeridas sejam condenadas a indenizá-lo por danos morais no valor de 

R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) por danos estéticos, R$ 3.661,33 (três mil, seiscentos e sessenta e 

um reais e trinta e três centavos) por danos materiais, R$ 13.200,00 (treze 

mil e duzentos reais) a título de lucros cessantes e, por derradeiro, em 

pensão vitalícia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, sem prejuízo das 

verbas e honorários devidos. Requer os benefícios da assistência jurídica 

gratuita. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Defiro as 

benesses da AJG pleiteada na inicial. No que tange à tutela de urgência, 

calha aduzir que fora ela inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Destarte, em que pese as alegações autorais de 

extrema penúria física e psíquica advindas do evento, corroboradas pelas 

diversas fotografias carreadas, entendo, por ora, não ser o caso de 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual não 

evidenciam a probabilidade do direito. É que, para além da qualificação das 

requeridas, nada mais há nos autos que permita, neste momento, mesmo 

sendo ele de mero juízo perfunctório, aduzir pela responsabilidade das 

requeridas quanto ao ocorrido. O conjunto probatório carreado não 

permite aventar qualquer elo entre a parte requerida e o fato danoso. 

Logo, a antecipação dos efeitos da Tutela, de modo como requerido pelo 

autor, revela-se, por ora, antes da angularização do feito, prematura. A 

documentação juntada aos autos, portanto, não restou suficientemente 

apta a comprovar o nexo causal, mesmo em um juízo de conhecimento 

sumário. Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a 

instrução processual, terei maiores elementos para análise da 

controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde 

a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. Dispõe o art. 334 do CPC que, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001514-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MENACHO MORAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELCIO HELIO XAVIER DE SOUZA (TESTEMUNHA)

VALDECI PIRES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001514-86.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: WALDEMAR PEDRO ALVES REQUERIDO: CELIA MENACHO 

MORAIS Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas, 

dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por 

entender desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada pela 

parte requerente (ID. 6804937) e, para tanto designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de MAIO de 2020, às 14h30min. 

Tendo em vista que a parte autora apresentou o rol de testemunhas, 

intime-se a requerida para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar seu rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000207-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE RICARDO SANTANA RÉU: OI S/A Vistos etc. Defiro a 

AJG postulada na inicial. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos:“A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Destarte, entendo que 

não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando 

que os elementos de convicção apresentados no presente momento 

processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito. 

O documento acostado ao ID. 27852656 – Pág. 2 pelo autor não se mostra 

suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a 

negativação do nome. Assim, prudente que se aguarde a angularização 

do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão 

sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência 

pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos) "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011).(sublinhamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23 de ABRIL de 2020, às 09h, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000258-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000258-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: NAIANE PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27870873) e o 

instrumento de notificação (ID. 27870872) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 
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o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000147-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA RÉU: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento 

do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

27815221 pela autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de dezembro de 2017, 

com inclusão nos cadastros negativos em março de 2018, ou seja, há 

quase 02 (dois) anos, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, ainda, não seja 

irreversível o provimento antecipado (pressuposto negativo). - Inexistindo 

o periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória. - 

Se o registro negativado do crédito do agravante não gerou perigo de 

dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco anos do ajuizamento 

da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, para o fim de ser deferida a 

antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado aos sistemas e 

cadastros de dados sobre consumidores manter e repassar informações 

negativas ali constantes por mais de cinco anos, nos termos do artigo 43, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG 100240578179420011 

MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: RENATO MARTINS JACOB, Data 

de Julgamento: 24/11/2005, Data de Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ainda: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente.” (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 ABRIL de 2020, às 08h, a qual será realizada na 

Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000283-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATHEUS QUERINO XAVIER REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. MATHEUS QUERINO 

XAVIER ingressou com a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ambos qualificados. Aduz a 

parte autora que firmara com o réu instrumento particular de promessa de 

compra e venda de imóvel, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, conforme documento de ID. 27890499; que, até a 

presente data, adimplira a importância de R$ 24.061,76 (vinte e quatro mil e 

sessenta e um reais e setenta e seis centavos). Requer, em sede de 

tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida que se 

abstenha de efetuar cobranças, assim como de inscrever seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. Pede, ao fim, seja declarada a rescisão 

contratual, bem como condenada a requerida a restituir-lhe no montante já 

pago e a indenizar-lhe em danos morais e em multa por descumprimento 

contratual. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O artigo 294 do Código 

de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a 

angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos 

sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, 

conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando a 

documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). Dispõe o art. 334 do CPC que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008898-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008898-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Defiro a 

AJG pugnada, registrando ainda que as verbas de sucumbência indicadas 

no comando judicial de ID. 16023857 ficam adstritas ao disposto no artigo 
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98, §3º, do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MAYRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000302-25.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LARISSA MAYRA RODRIGUES RÉU: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

27900709 pela autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de fevereiro de 2018, ou 

seja, há quase 02 (dois) anos, o que, por si só, afasta o requisito 

supracitado. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda 

trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, ainda, não seja 

irreversível o provimento antecipado (pressuposto negativo). - Inexistindo 

o periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória. - 

Se o registro negativado do crédito do agravante não gerou perigo de 

dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco anos do ajuizamento 

da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, para o fim de ser deferida a 

antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado aos sistemas e 

cadastros de dados sobre consumidores manter e repassar informações 

negativas ali constantes por mais de cinco anos, nos termos do artigo 43, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG 100240578179420011 

MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: RENATO MARTINS JACOB, Data 

de Julgamento: 24/11/2005, Data de Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ainda: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente.” (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 ABRIL de 2020, às 10h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001793-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ TRAMONTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

LIBERA MARTINI OAB - 643.857.109-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001793-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERSON LUIZ TRAMONTINI CURADOR: LIBERA MARTINI RÉU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Proceda-se o desentranhamento da 

Contestação de ID. 13121303, eis que intempestiva, conforme Certidão de 

ID. 15885522. Assim, não existem preliminares a serem apreciadas. No 

mais, o processo encontra-se em ordem, não existindo irregularidades a 

serem sanadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 

357, do CPC. Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo 

com o atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 

1635398: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[1], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelo requerente (ID. 18501614) e, 

para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço 

profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 1o Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001813-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 236 de 3112



Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001813-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA RÉU: COOP 

ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Considerando que a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela segunda 

requerida entrosa-se com o mérito da liça, deixo para apreciá-la por 

ocasião da sentença. AFASTO a preliminar de impugnação à assistência 

judiciária gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de 

demonstração de que a parte beneficiada possui condições de arcar com 

as despesas processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra 

a concessão da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao 

benefício dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas 

processuais, do qual não se desincumbiu a requerida. Destarte, 

inexistindo outras preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Defiro as provas orais requeridas pelas partes e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de MAIO de 2020, às 

15h. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003693-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOSAN SOUSA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003693-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIOSAN SOUSA MIRANDA RÉU: MATER CLIN CLINICA 

MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA Vistos etc. Inexistindo questões 

preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e 

estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização de 

perícia postulada pela parte ré e, para tanto, nomeio o médico MARCUS 

JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e 

Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e 

e-mail: marcus_josep@hotmail.com, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. Intime-se o Perito Judicial para 

apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[1]). Em seguida, intime-se a parte 

requerida para depositar o valor dos honorários (art. 95, do CPC[2]), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Após, 

intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[3]). 

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em Cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC[4]. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º[5]). Oportunamente deliberarei 

sobre a necessidade de realização da audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 465. O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [...] § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. [2] Art. 95. 

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a 

perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida 

por ambas as partes. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o 

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: [...] II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. [4] Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua 

função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. [5] § 1o As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA HENRIQUE ROSARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000374-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROSA HENRIQUE 

ROSARIO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27952996) e o 

instrumento de protesto (ID. 27952999) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 
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de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006351-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006351-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCAS RODER DE PAULA RÉU: EMPREENDIMENTOS 

ECONOMIZE LTDA - ME Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pela parte autora (ID.16958893) e, para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de MAIO de 

2020, às 15h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 

(dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). 

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000367-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIL SILVA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000367-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ADENIL SILVA PRADO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27947116) e o 

instrumento de protesto (ID. 27947118) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001120-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANNILO ALMEIDA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001120-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANNILO ALMEIDA DA CUNHA REU: SUPERMIX CONCRETO 

S/A Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos 

controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada pelas partes e, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de MAIO 2020, às 16h. Intimem-se as partes para, 

no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas 

(art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do 

art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000382-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES 

FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 27957084) e o 

instrumento de protesto (ID. 27957088) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000379-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DULCILENE GOMES DO AMARAL OAB - 012.186.491-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. G. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000379-34.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: DULCILENE GOMES DO AMARAL REQUERIDO: LUIZ 

FELIPE GOMES DO AMARAL Vistos, etc. Tendo em vista que o presente 

feito cuida de tema afeto à Vara de Família e Sucessões, remeta-se a 

presente ao Juízo da 6ª Vara Cível desta Comarca. Às providências. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013419-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARA RISSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013419-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIANA MARA RISSE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a preliminar de 

inépcia da inicial não merece acolhida, considerando que a peça de 

ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu 

indeferimento de plano, providência excepcional e que só deve ser 

adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, 

o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se 

mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua 

admissibilidade. Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os 

seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. 

PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a 

petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual refuto tal arguição da demandada. Melhor sorte 

não se reserva à preliminar a necessidade de alteração do polo passivo 

da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais delongas, não merece prosperar, 

posto que qualquer seguradora integrante do consórcio estabelecido pela 

Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo passivo nas 

demandas de cobrança de seguro obrigatório como a presente, conforme 

apontam os seguintes arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - 

PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a 

qualquer Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do 

artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades 

seguradoras são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e 

possuem o direito de haver regressivamente do proprietário do veículo o 

valor que desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou 

quitação relativa à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ 

SEGUROS S/A, não há que se falar em ausência de interesse de agir da 

apelada. Se o pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, 

ou seja, na audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo 

que se falar em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de 

mais de 10 anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código 

Civil de 1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a 

entrada em vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da 

apelada em pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente 

ocorrido em 28/04/2000.[3] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA 
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QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - 

DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já 

pacificou entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo 

a convivente apontada como única beneficiária do seguro, é dela o direito 

de perceber a verba securitária, porque tal direito não se submete à 

partilha por herança. A aplicação dos honorários advocatícios no teto de 

20% do valor da condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil A correção monetária deve 

incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 

43 do STJ.[4] (grifo nosso) Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo 

de Instrumento 992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim 

Comarca: Franca Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de 

Julgamento: 23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. 

Acidente de veículo Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição 

da ré pela Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de 

qualquer integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do 

ônus da prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a 

transferência da responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais 

- Valor arbitrado compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo 

improvido. (grifamos) Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de 

acordo com o atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no 

REsp 1635398: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[5], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como, que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez da requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pela partes e, para tanto, nomeio o 

médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 

15.08.2005 p. 293. [3] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do 

Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. Magistrado: Dr. José 

Mauro Bianchini Fernandes. [4] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 06/04/2010. Magistrado: 

Des. Orlando de Almeida Perri. [5] § 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003759-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003759-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAZARO XAVIER PINTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inexistindo questões 

preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e 

estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pelas partes e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de JUNHO de 2020, às 14h. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002630-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WASHINGTON LUIZ VIANA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a 

necessidade de alteração do polo passivo da lide para inclusão da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, 

sem mais delongas, NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer 

seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem 

legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de 

seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). As preliminares de inépcia da inicial e de ausência de 

documentos essenciais para propositura, igualmente, não merecem 

acolhida, considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo 

de vício insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência 

excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada 

inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja 

vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos 

requisitos legais para sua admissibilidade. Corroborando o entendimento 

aviventado transcrevo os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE 

DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição 

suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao 

réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.[3] (destacamos). 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – 

PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores 

não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica 

processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, 

quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - 

Recurso especial provido.[4] (grifamos). Da análise das lições 

jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar em 

comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de 

inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal 

arguição da demandada. No que tange à falta de documento essencial 

para fixação do foro, cumpre salientar que a competência do foro para 

processar e julgar ações cuja discussão decorre de acidente de trânsito é 

estabelecida conforme a regra o art. 53, V, do CPC, que, por sua vez, 

faculta ao autor a possibilidade de escolha do foro que pretende promover 

a ação, entre as alternativas do seu domicílio ou do local do fato. A 

recentíssima Súmula 540 do STJ, por sua vez, acrescentou que "Na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher 

entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio 

do réu". O verbete sumular em análise é fruto de um largo conjunto de 

decisões do STJ, sendo a mais relevante delas - e que impulsionou, de 

uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada sob o rito dos 

recursos especiais repetitivos (CPC, art. 1036), no REsp 1357813, assim 

ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - 

DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA 

ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU 

DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 241 de 3112



autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do 

local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do 

Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 

do mesmo Diploma). O que importa frisar, acima de tudo, é que se trata de 

competência concorrente, ficando a escolha a cargo da parte autora, em 

verdadeiro forum shopping. Dos autos, mesmo que não houvesse 

documento comprobatório de domicílio autoral, a preliminar em análise não 

encontraria respaldo, vez que o acidente deu-se (Boletim de Ocorrência 

de ID. 12688606) nesta Comarca de Rondonópolis, foro eleito pelo autor, 

motivo pelo qual a REJEITO. Inexistem outras preliminares para análise. 

Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o 

atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[5], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio 

o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] AgRg no Ag 

447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [4] REsp 

742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293. [5] § 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010640-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ALMEIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010640-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALMIR ALMEIDA NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a necessidade 

de alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais 

delongas, NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer seguradora 

integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade 
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para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro 

obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes arestos: 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). As preliminares de ausência de comprovação de entrega de 

documentação e de requerimento administrativo, também não merecem 

guarida, tendo em vista o anexado ao ID. 16162228. A propósito, como 

cediço, não é exigível o exaurimento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o que se entende de direito. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

SEGURO DPVAT. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário 

relatório, de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro 

obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 

11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. A ausência de 

envio de solicitação extrajudicial não justifica a extinção da demanda, haja 

vista a desnecessidade do esgotamento da via administrativa, de acordo 

com a exegese do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Ademais, o requerimento administrativo encaminhado à seguradora ré é 

considerado válido para comprovar a pretensão resistida no âmbito 

administrativo. A verba honorária deve ser fixada levando em conta os 

pressupostos elencados no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de 

zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa. Manutenção do quantum fixado a título de 

honorários advocatícios, pois atingido os pressupostos básicos referidos 

alhures. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 

70079777371 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

13/12/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 18/12/2018). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

INDENIZAÇÃO PELA MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBIlÍSTICO. TETO 

SECURITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA 

FORMA DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. 

PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os apelados possuem 

legitimidade e interesse para pleitear a indenização do seguro DPVAT 

referente ao sinistro que resultou no óbito de sua tia Acrisanta de Oliveira 

Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma do art. 792 do Código Civil, 

aplicada pela determinação contida no art. 4º da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 

3. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para 

ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 

Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da Reública. 4. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06292672120168040001 

AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro 

Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). Assim sendo, REJEITO-AS. 

Por fim, a preliminar de ausência de Laudo do IML não merece melhor 

sorte, ante a firmeza do entendimento jurisprudencial no sentido de que o 

laudo elaborado pelo IML não constitui documento essencial para a 

propositura da lide. Nesse sentido: CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE 

PERMANENTE. REGULAÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI POSTERIOR. 

INVOCAÇÃO. TARIFAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DO IML. 

APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. SUBSTITUIÇÃO 

POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. 

DEDUÇÃO.1. Conquanto o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal traduza 

prova substancial das lesões derivadas do acidente, da sua extensão e 

dos efeitos que irradiara à vítima, não consubstancia documento 

indispensável e imprescindível para a propositura da ação que tem como 

objeto a indenização proveniente do seguro obrigatório, podendo sua 

ausência ser compensada por outros elementos de prova idôneos e aptos 

a evidenciarem o acidente, as lesões dele derivadas e o nexo de 

causalidade enlaçando as lesões à incapacidade que aflige a vítima. 2. 

Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas 

pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente e 

patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à invalidez 

que a acomete, assiste-a o direito de receber a indenização derivada do 

seguro obrigatório - DPVAT - no valor máximo fixado na lei de regência 

(artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74). 3. A indenização derivada do seguro 

obrigatório é regulada pela lei vigente no momento do acidente, que, 

estabelecendo que deve ser mensurada de conformidade com o salário 

mínimo vigente à época do sinistro, enseja que essa base de cálculo seja 

observada na aferição da cobertura devida, não se aplicando a 

modulação derivada de lei posterior, consoante apregoa o princípio da 

irretroatividade das leis. 4. A indenização oriunda do seguro obrigatório é 

impassível de sofrer qualquer limitação derivada de ato normativo de 

hierarquia inferior e que deve vassalagem ao estabelecido em lei, à medida 

que, de conformidade com os princípios da legalidade e da hierarquia das 

normas, a lei se sobrepõe à regulamentação proveniente de ato 

subalterno, ensejando que, não sobejando à época do fato gerador da 

cobertura limitação legalmente tarifada em conformidade com a gradação 

da incapacitação originária das lesões que afetaram a vítima, a 

indenização deve ser fixada no valor máximo. 5. A comprovação de que, à 

guisa de satisfação da indenização devida, a seguradora destinara à 

vítima importe volvido a satisfazer a cobertura que lhe é assegurada, 

enseja que o vertido, qualificando-se como pagamento parcial, seja 

considerado e decotado do montante sobejante da indenização 

efetivamente devida. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Unânime. (Acórdão n. 539956, 20090110716549APC, Relator TEÓFILO 

CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 07/10/2011 p. 78) 

(destacamos). AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO IML. OMISSÃO. DOCUMENTO 

SUBSTITUÍDO POR OUTROS QUE ATESTEM O ALEGADO. POSSIBILIDADE. 

DEBILIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 1. PARA QUE O 

JURISDICIONADO INGRESSE COM PLEITO JUDICIAL CABÍVEL, NÃO SE 

FAZ NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA, 

MESMO PORQUE A SIMPLES OFERTA DE CONTESTAÇÃO AOS AUTOS JÁ 

DEMONSTRA A RESISTÊNCIA DA SEGURADORA/RÉ. 2. PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 282 DO CPC E INSTRUÍDA A 
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PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTO PERTINENTES COM A CAUSA DE 

PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDO PELO DEMANDANTE, NÃO HÁ SE FALAR EM 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, 

POIS O AUTOR CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 283 DO CPC. ALÉM 

DISSO, O LAUDO EMITIDO PELO IML NÃO CONSTITUI DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. 

A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE A LESÃO TENHA SIDO CAPAZ DE CARACTERIZAR DEBILIDADE 

PERMANENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.(TJ-DF - APL: 

388024920108070001 DF 0038802-49.2010.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 15/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 140). (negritei). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INVALIDEZ PERMANENTE - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - DESNECESSÁRIO - 

INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO - CORRETO - 

COMPETÊNCIA DO CNSP - IMPOSSIBILIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - 

DESNECESSÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-MS - AC: 29932 MS 

2008.029932-6, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de 

Julgamento: 17/11/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/01/2009). 

(grifo nosso). Inexistem outras preliminares para análise. Registre-se a 

inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo 

entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1635398 PR 2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se 

olvidar da adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[3], da Teoria da 

Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a 

flexibilização e a adaptação da produção da prova ao caso concreto, 

quando a parte adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. 

Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a parte requerente ocupa 

nítida posição de desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando 

esta de melhores condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor 

do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à 

requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não 

significa inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência 

a justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possibilidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI 

nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, 

DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, bem como que inexistem 

outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio o médico MARCUS 

JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e 

Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e 

e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010145-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010145-82.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGINALDO RODRIGUES PERES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a 

necessidade de alteração do polo passivo da lide para inclusão da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, 

sem mais delongas, NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer 

seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem 

legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de 

seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). A preliminar de falta de interesse processual em virtude de o 

pedido administrativo estar, supostamente, pendente de finalização, 

também não merece guarida. É que, como cediço, não é exigível o 

exaurimento da via administrativa para se pleitear judicialmente o que se 

entende de direito. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente 

procedente na origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não 

justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do 

esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o requerimento 

administrativo encaminhado à seguradora ré é considerado válido para 

comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo. A verba 

honorária deve ser fixada levando em conta os pressupostos elencados 

no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o 

lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. 

Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, pois 

atingido os pressupostos básicos referidos alhures. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA 

MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 

792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Os apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a 

indenização do seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito 

de sua tia Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma 

do art. 792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 3. Mostra-se desnecessário o esgotamento 

da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

Reública. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 

Assim sendo, REJEITO-A. Inexistem outras preliminares para análise. 

Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o 

atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[3], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possibilidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 
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GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio 

o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))
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KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007830-47.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LIVERCON RIBEIRO DE OLIVEIRA REU: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. O artigo 294 do 

Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. 

Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em 

cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo 

legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, 

tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR 

LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

INOCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - LOTE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - ABSTENÇÃO - INDEFERIMENTO - 

MANUTENÇÃO 1 - Não havendo elementos que autorizem o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pelo litisconsorte, deve 

ser rejeitada a preliminar suscitada em contraminuta, de modo que a 

discussão seja submetida à dilação probatória, própria da primeira 

instância. 2- O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível 

somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a 

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a 

existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos 

irreparáveis à parte. 3- Não comprovado o alegado atraso na entrega do 

imóvel adquirido, e havendo ainda indicação de que os promitentes 

compradores estariam inadimplentes anteriormente ao fim do prazo para 

entrega do lote, inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pela 

ausência do requisito da probabilidade do direito. (TJ-MG - AI: 
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10000180706061002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 

19/08/2019). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no 

mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores 

elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que 

a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Assim, conforme se depreende do alegado pela parte autora, vê-se que 

os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, diante do 

termo de audiência ID. 24822761, e a não efetivação da citação da 

Requerido (correspondência devolvida – ID. 23542599), DESIGNO nova 

data para realização da audiência de conciliação, dia 28 de ABRIL de 

2020, às 09h30min. Para tanto, defiro o petitório de ID. 26535869, a fim de 

ser renovado o procedimento citatório por Oficial de Justiça, conforme 

prevê o art. 249 do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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O. J. M. F. (AUTOR(A))

FABIANA SILVA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012058-65.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIANA SILVA REZENDE, O. J. M. F. REU: ICATU SEGUROS 

S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos, etc. FABIANA 

SILVA REZENDE, na qualidade de autora e de representante de OSNY 

JOSÉ MANDELI FILHO, menor impúbere, ingressara com a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA EM DECORRÊNCIA DE MORTE NATURAL DO 

SEGURADO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em desfavor de ICATU SEGUROS S/A e COOPERATIVA DE CREDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT, todos qualificados. Provido Agravo de Instrumento interposto para 

conceder aos autores a AJG postulada (ID. 25332534). Relata a primeira 

autora, em síntese, que mantivera união estável com o segurado OSNI 

JOSÉ MANDELI, falecido em 06/06/2019, sendo ele genitor do segundo 

requerente. Aduzem terem sido indicados como beneficiários na 

proporção de participação de 50% do capital segurado da cobertura de 

morte no “Seguro Mais em Vida” (Apólice n° 93.104.323) sendo o de cujus 

cooperado da segunda requerida, especificamente na unidade 1.0809.06, 

local onde ocorrera a concretização negocial do seguro contratado. 

Informam que, além do seguro mencionado, o falecido adquirira, em 

17/02/2017, cota de consórcio no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), sendo ambos garantidos pelo seguro prestamista nº 00486619. 

Narram que o seguro prestamista fora deferido e prestou a quitar a carta 

de consórcio, ao passo que o seguro de vida restou indeferido. Discorrem 

que, em virtude de ambos os seguros serem administrados pela mesma 

requerida, tendo sido contratados no mesmo dia, não poderia, por 

logicidade, haver deferimento de um e indeferimento do outro. Obtemperam 

o não pagamento do seguro, em suma, em virtude da preexistência da 

doença que deu cabo à vida do segurado, o que, todavia, não se 

mostraria plausível ao passo que jamais houve qualquer solicitação prévia 

de exames médicos. Ressalvam, ainda, a existência de diversas falhas na 

condução do negócio. Fazem ponderações acerca da doença que 

acometeu o requerido, assim como a causa mortis. Relatando dificuldades 

financeiras, requerem a concessão de tutela de urgência a fim de que a 

primeira requerida seja compelida a indenizar-lhes no montante da apólice 

de seguros para o caso de morte natural, ou seja, R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Pedem, ao final, a procedência dos pedidos para que 

as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por morte 

natural relativa à apólice de seguros “Sicredi Seguro Mais em Vida” no 

importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como no importe de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, sem 

prejuízo das custas e verbas devidas. Eis o relatório. Fundamento e 

DECIDO. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu 

lugar.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual 

Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). O caso 

sub oculi está a atrair a primeira modalidade, que, a teor do art. 300, do 

CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos. Do narrado evidencia-se, de plano, relevante 

complexidade fática, inviabilizando-se, por corolário, o adiantamento da 

tutela nos moldes pleiteados. Muito embora se possa aventar que, em 

virtude do falecimento do patriarca, sobrevieram aos autores dificuldades 

financeiras a inviabilizar seu bem estar, o que caracterizaria o elemento 

legal “perigo de dano”, resta, por ora, prejudicada a concessão do pleito 

antecipatório ante a ausência da “probabilidade do direito”. É que o 

colacionado aos autos, atrelado à narrativa inaugural, impõe premente 

cautela em sua análise, impondo-se, por prudência, a angularização 

processual. Inobstante, o adiantamento, via tutela de urgência, do 

pagamento do montante da apólice, ou seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), como requerem os autores, importaria em evidente “perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (§3º, art. 300, CPC). Traga-se à 

baila, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. SEGURO 

ATRELADO À FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. 

INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALCANCE. 1. A concessão 

do benefício da gratuidade da justiça alcança os honorários de advogado, 

cuja exigência fica sob condição suspensiva. Inteligência do art. 98, VI e § 

3º, do CPC. Recurso provido, no ponto. 2. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do CPC, inviável a antecipação de tutela de 

urgência, no sentido determinar a cobertura securitária ou suspender os 

pagamentos das parcelas do financiamento, os quais vêm sendo 

efetivados pela parte autora há mais de 10 meses a partir do sinistro. 3. 

Hipótese em que o sinistro ocorreu quando aparentemente encerrado o 

período da garantia securitária. Necessidade de instauração do 

contraditório para melhor averiguação dos fatos. 4. Ausência de 

plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70078543832 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 04/10/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO 

DA COBRANÇA DO DÉBITO E RESTABELECIMENTO DO SEGURO DE VIDA 

- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 

Nos termos do art. 300, do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de 

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a 

manutenção do seu indeferimento da tutela provisória de urgência, no 

sentido de suspender a cobrança do débito referente ao empréstimo, bem 

como dos juros a ele inerentes, além do restabelecimento do Seguro BB 
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Vida Mulher. (TJ-MG - AI: 10000190665513001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019). 

(Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. SEGURO DE VIDA 

INDIVIDUAL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. RESCISÃO 

UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Necessidade de dilação probatória à 

formação da verossimilhança nas alegações da agravante. Ausência dos 

pressupostos previstos no artigo 273 do CPC. Manutenção da decisão. 

Possibilidade de revisão do pedido de antecipação de tutela a qualquer 

momento. Precedentes desta corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 70059143354 RS, 

Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 01/04/2014, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2014). (Grifamos). 

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE, ANTE A FALTA DE 

ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSIBILITEM AFIRMAR A PROBABILIDADE 

DO DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada 

deve pressupor, essencialmente, a existência de probabilidade do direito 

afirmado. Sendo ainda insuficientes os elementos de prova trazidos aos 

autos, até porque a discussão da matéria enseja produção de diversas 

provas, inadmissível se apresenta a concessão da medida neste 

m o m e n t o .  ( T J - S P  -  A I :  1 3 3 7 9 6 1 0 2 0 1 1 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0133796-10.2011.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

26/07/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/07/2011). (Grifamos). Portanto, considerando que subsiste 

controvérsia a respeito do teor contratual e consequentes 

responsabilidades, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao 

cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de deferimento, 

por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna a 

implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da contenda. 

Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do 

feito, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em 

específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicado na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de ABRIL de 2020, às 10h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009354-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA REU: ALOIZIO PEREIRA 

DE SOUZA & CIA LTDA - ME Vistos etc. De proêmio, AFASTO a preliminar 

de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, 

ante a ausência de demonstração de que ela possui condições de arcar 

com as despesas processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge 

contra a concessão da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente 

ao benefício dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas 

processuais, do qual não se desincumbiu a parte requerida. Rebela-se 

ainda o requerido quanto ao valor atribuído à causa pelo autor. Com efeito, 

o art. 291 do CPC estipula que a toda causa deve ser atribuído um valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 

Registre-se, a teor do art. 292, incs. V e VI, do CPC, que o valor da causa 

será na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido, e, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. Logo, o valor da causa 

deverá ser condizente com o proveito econômico requestado pela autora 

na peça de ingresso, não se verificando, in casu, razão para redução do 

valor atribuído, conforme postulado pelo requerido, eis que o valor dado à 

ação corresponde à soma dos montantes indenitários vindicados pelo 

requerente na inicial. Neste sentido, é o entendimento dos nossos 

Tribunais, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BAIXA DE PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. DA APELAÇÃO DA FINANCEIRA. DA 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Na ação em que há cumulação de 

pedidos, o valor da causa deve corresponder à quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles. DA PRESCRIÇÃO. Decorrido o prazo 

quinquenal previsto no art. 206, inciso I, § 5º, do Código Civil, entre o 

vencimento da última prestação e o protesto do título, a pretensão de 

cobrança do débito está prescrita. DA APELAÇÃO DE AMBOS PONTO 

QUE GUARDA RELAÇÃO. DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Sucumbência confirmada. A verba honorária deve ser 

fixada em consonância com o trabalho desenvolvido pelos procuradores 

das partes. Fixados honorários advocatícios em patamar suficiente para 

remunerar o trabalho expendido, impõe-se a manutenção. A compensação 

de honorários advocatícios é vedada. Exegese do disposto no § 14 do art. 

85 do Código de Processo Civil. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 

70079553533 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de 

Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2019). (Grifamos). Isto posto, 

deixo de acolher a impugnação ao valor a causa, o que faço com 

fundamento nos artigos 291 e 292, incs. V e VI, do CPC, mantendo o valor 

atribuído à causa. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, não 

merece guarida. Ainda que se trate de relações de consumo, esta medida 

não é automática e exige a demonstração da hipossuficiência do 

consumidor para a produção de prova necessária ao deslinde da lide. Esta 

hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas técnica, ou seja, 

relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a prova, o que, in 

casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - 

CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE 

DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença 

se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o 

ajuizamento da ação. Não há cerceamento de defesa se não demonstrado 

o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados 

depois da defesa pode ter causado à parte. O indeferimento de produção 

de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não 

caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente 

de direito e os documentos trazem ao magistrado a plena convicção para 

o julgamento. Em ações envolvendo relações de consumo, a inversão do 

ônus da prova não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao 

deslinde da lide. Se não comprovado vício de consentimento, é impositiva a 

manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança 

das relações obrigacionais. (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, 

Publicado no DJE 11/05/2015). (destacamos) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA 

DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. 
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OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência 

para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, não é 

econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante 

do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a 

respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a 

referida aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados 

aos autos pela parte autora, for possível verificar a existência e os 

valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, 

desnecessária se revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o 

banco réu a informar sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de 

instrumento. (TJ-MG - AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014). (destacamos). Dessa maneira, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova. Inexistentes outras questões 

preliminares a serem analisadas e tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos por entender desnecessário. No que 

tange à alegada necessidade de perícia grafotécnica do documento 

colacionado pelo autor no ID. 15861377, entendo salutar, por ora, 

oportunizar-lhe, a teor do art. 437, §2º, do CPC, prazo de 15 (quinze) dias 

para manifestação sobre a prova documental produzida. Defiro a 

realização da prova oral postulada pelas partes e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de JUNHO de 2020, às 

14h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. 

Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012736-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM NOVAIS DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012736-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILLIAM NOVAIS DA MATA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a 

necessidade de alteração do polo passivo da lide para inclusão da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, 

sem mais delongas, NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer 

seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem 

legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de 

seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). A preliminar de falta de interesse processual em virtude de o 

pedido administrativo estar, supostamente, pendente de finalização, 

também não merece guarida. É que, como cediço, não é exigível o 

exaurimento da via administrativa para se pleitear judicialmente o que se 

entende de direito. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente 

procedente na origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não 

justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do 

esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o requerimento 

administrativo encaminhado à seguradora ré é considerado válido para 

comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo. A verba 

honorária deve ser fixada levando em conta os pressupostos elencados 

no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o 

lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. 

Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, pois 

atingido os pressupostos básicos referidos alhures. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA 

MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 

792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Os apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a 

indenização do seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito 

de sua tia Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma 

do art. 792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 3. Mostra-se desnecessário o esgotamento 

da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

Reública. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 
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Assim sendo, REJEITO-A. Inexistem outras preliminares para análise. 

Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o 

atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[3], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio 

o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007470-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CAITANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES CORREA OAB - MT20087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA BR-040 S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007470-83.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIO CAITANO DOS SANTOS REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Vistos etc. Inexistindo questões 

preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e 

estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pela parte autora (ID. 22059486) e, para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de JUNHO de 

2020, às 15h. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006338-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EDER ATAIDE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006338-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDER ATAIDE GARCIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais delongas, 

NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer seguradora integrante do 

consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar 

no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT 

pode ser requerida junto a qualquer Seguradora, desde que esteja 

coligada ao sistema, por força do artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que 

estabelece que todas as sociedades seguradoras são obrigadas no 

pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de haver 

regressivamente do proprietário do veículo o valor que desembolsar. Se 

não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa à indenização 

paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, não há que se 

falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o pedido da 

apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na audiência de 

conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 anos 

(metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 1916) do 

sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em vigor do 

Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em pleitear a 

indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 28/04/2000.[1] 

(destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). A preliminar de falta de interesse processual em virtude de o 

pedido administrativo estar, supostamente, pendente de finalização, 

também não merece guarida. É que, como cediço, não é exigível o 

exaurimento da via administrativa para se pleitear judicialmente o que se 

entende de direito. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente 

procedente na origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não 

justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do 

esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o requerimento 

administrativo encaminhado à seguradora ré é considerado válido para 

comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo. A verba 

honorária deve ser fixada levando em conta os pressupostos elencados 

no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o 

lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. 

Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, pois 

atingido os pressupostos básicos referidos alhures. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA 

MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 

792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Os apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a 

indenização do seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito 

de sua tia Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma 

do art. 792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 3. Mostra-se desnecessário o esgotamento 

da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

Reública. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 

Assim sendo, REJEITO-A. No que tange à falta de documento essencial 

para fixação do foro, cumpre salientar que a competência do foro para 

processar e julgar ações cuja discussão decorre de acidente de trânsito é 

estabelecida conforme a regra o art. 53, V, do CPC, que, por sua vez, 

faculta ao autor a possibilidade de escolha do foro que pretende promover 

a ação, entre as alternativas do seu domicílio ou do local do fato. A 

recentíssima Súmula 540 do STJ, por sua vez, acrescentou que "Na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher 

entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio 

do réu". O verbete sumular em análise é fruto de um largo conjunto de 

decisões do STJ, sendo a mais relevante delas - e que impulsionou, de 

uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada sob o rito dos 

recursos especiais repetitivos (CPC, art. 1036), no REsp 1357813, assim 

ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - 

DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA 

ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CPC.1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em 

ação de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os 

seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do 

seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); 

bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). O que 

importa frisar, acima de tudo, é que se trata de competência concorrente, 

ficando a escolha a cargo da parte autora, em verdadeiro forum shopping. 

Dos autos, mesmo que não houvesse documento comprobatório de 

domicílio autoral, a preliminar em análise não encontraria respaldo, vez que 

o acidente deu-se (Boletim de Ocorrência de ID. 14631401) nesta Comarca 

de Rondonópolis, foro eleito pelo autor, motivo pelo qual a REJEITO. 

Inexistem outras preliminares para análise. Registre-se a inaplicabilidade 

do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo entendimento fixado pela 2ª 

Turma do STJ, no REsp 1635398: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 
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NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 

2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, 

pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[3], da Teoria da Distribuição Dinâmica do 

Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação 

da produção da prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver 

maior facilidade de produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa 

tranquilidade, que a parte requerente ocupa nítida posição de 

desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando esta de melhores 

condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor do supracitado 

artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à requerida o ônus 

probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não significa 

inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência a 

justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possibilidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos) RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI 

nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, 

DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, bem como que inexistem 

outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada pela parte autora (ID. 22120111) e, para tanto, nomeio o 

médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003757-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WANDERLEY PEREIRA REIS JUNIOR REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. De proêmio, ressalto que a 

necessidade de alteração do polo passivo da lide para inclusão da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, 

sem mais delongas, NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer 

seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem 

legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de 

seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 252 de 3112



audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). A preliminar de ausência de requerimento administrativo 

também não merece guarida, tendo em vista o anexado ao ID. 22342876 e 

ss., que a supre. Por sua vez, a preliminar de ausência de documentos 

essenciais para propositura da ação igualmente não merece acolhida, 

considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício 

insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência 

excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada 

inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja 

vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos 

requisitos legais para sua admissibilidade. Corroborando o entendimento 

aviventado transcrevo os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE 

DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição 

suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao 

réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.[3] (destacamos). 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – 

PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores 

não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica 

processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, 

quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - 

Recurso especial provido.[4] (grifamos). Da análise das lições 

jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar em 

comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de 

inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal 

arguição da demandada. Por derradeiro, no que toca à falta de documento 

essencial para fixação do foro, cumpre salientar que a competência do 

foro para processar e julgar ações cuja discussão decorre de acidente de 

trânsito é estabelecida conforme a regra o art. 53, V, do CPC, que, por sua 

vez, faculta ao autor a possibilidade de escolha do foro que pretende 

promover a ação, entre as alternativas do seu domicílio ou do local do fato. 

A recentíssima Súmula 540 do STJ, por sua vez, acrescentou que "Na 

ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu". O verbete sumular em análise é fruto de um largo 

conjunto de decisões do STJ, sendo a mais relevante delas - e que 

impulsionou, de uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada 

sob o rito dos recursos especiais repetitivos (CPC, art. 1036), no REsp 

1357813, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE 

DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO 

ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando 

indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para 

ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). O que importa 

frisar, acima de tudo, é que se trata de competência concorrente, ficando 

a escolha a cargo da parte autora, em verdadeiro forum shopping. Dos 

autos, mesmo que não houvesse documento comprobatório de domicílio 

autoral, a preliminar em análise não encontraria respaldo, vez que o 

acidente deu-se (Boletim de Ocorrência de ID. 13320360) nesta Comarca 

de Rondonópolis, foro eleito pelo autor, motivo pelo qual a REJEITO. 

Inexistem, pois, outras preliminares para análise. Registre-se a 

inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo 

entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1635398 PR 2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se 

olvidar da adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[5], da Teoria da 

Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a 

flexibilização e a adaptação da produção da prova ao caso concreto, 

quando a parte adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. 

Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a parte requerente ocupa 

nítida posição de desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando 

esta de melhores condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor 

do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à 

requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não 

significa inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência 

a justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possiblidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 253 de 3112



prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI 

nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, 

DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, bem como que inexistem 

outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada pela parte autora (ID. 22033294) e, para tanto, nomeio o 

médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, independentemente de 

compromisso. Considerando a natureza da perícia e complexidade fática 

da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em 

consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a 

parte autora para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§ 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização 

da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 

2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] AgRg no Ag 

447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [4] REsp 

742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293. [5] § 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001938-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON TELES DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001938-31.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GERSON TELES DA 

ROSA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO S/A em face de GÉRSON TELES DA ROSA, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Infere-se do presente feito que não foi possível a localização do 

bem alienado fiduciariamente, tampouco do devedor/réu, razão pela qual 

postula a parte autora pela conversão do pedido de busca e apreensão 

em ação executiva (ID. 27410765). É o relato do necessário. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, consigno que o artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/1969 faculta ao credor, acaso não encontrado o bem alienado 

fiduciariamente, requerer, nos próprios autos, a conversão do pedido de 

busca e apreensão em ação executiva, in verbis: Art. 4º Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014). No 

caso enfocado, o devedor fiduciante não foi localizado para a regular 

citação, consoante se depreende das várias diligências realizadas nos 

autos. Assim, restando preenchido o requisito indicado no dispositivo 

aludido (localização incerta do bem dado em garantia e do devedor), 

impõe-se a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

independentemente de qualquer outra providência. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RELATORA VENCIDA QUANTO AO NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

INTERNO PROVIDO, A FIM DE SER ANALISADO O MÉRITO DO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. CABIMENTO DA 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69, 

COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.043/2014. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (Agravo 

Regimental Nº 70069961704, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 

22/09/2016). (ressaltamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 

n. 911/1969, acaso não encontrado o bem alienado fiduciariamente. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70070337431, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/09/2016). (grifamos) De outro 

lado, não tendo sido perfectibilizada a citação da parte contrária, 

consoante preconiza o art. 329, I, do CPC[1], é facultado ao autor aditar o 

pedido inicial, de modo a alterar o cerne da questão exordial, restando 

obrigado apenas ao complemento de eventuais custas processuais 

incidentes pela readequação do valor da causa. A propósito: PROCESSO 

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E 

APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. (...) 2- Os artigos 264 e 294 do CPC 

autorizam a alteração da causa de pedir e do pedido antes da formação 

da relação processual. Assim, tendo o aditamento da inicial ocorrido antes 

da citação do devedor na ação de busca e apreensão, é admissível a sua 

alteração para ação de execução de título extrajudicial, desde que 

presentes os requisitos processuais.3 - A cédula de crédito bancário, 

como título executivo extrajudicial, a teor do disposto no artigo 28, caput e 

§ 2º, da Lei nº 10.931/2004, é instrumento apto a aparelhar a ação de 

execução, possuindo, portanto, as características de certeza, liquidez e 

exigibilidade. 4 - Apelação conhecida e provida.” (TJDFT, 1ª Turma Cível, 

Acórdão n.783309, 20130310319274APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 

12/05/2014). (destacamos) Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do 

Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução de título extrajudicial. Considerando a alteração 

do valor da causa, condiciono a expedição do mandado ao recolhimento 

das custas processuais complementares. INTIME-SE o exequente para 

cumprir tal formalidade processual, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo da 
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providência supra, retifiquem-se os autos no Sistema PJE. Supridas as 

determinações retro, expeça-se o mandado executivo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003222-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA RAMOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003222-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA VITORIA RAMOS DE SOUSA REU: ELISANGELA FREITAS 

DE AQUINO, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. Vistos etc. 

Considerando que a preliminar alegada pela segunda requerida, TOKIO 

MARINE SEGURADORA, na qual assevera responsabilidade civil 

facultativa no caso, que inviabilizaria a condenação em verbas não 

constantes da Apólice, entrosa-se com o mérito da liça, deixo para 

apreciá-la por ocasião da Sentença. Em que pese a adoção pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[1], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova, entendo, todavia, como inaplicável ao caso, mormente 

por se tratar de demanda em que se discute responsabilidade civil entre 

iguais. Veja-se, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

CULPA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO POR 

MOTORISTA QUE SOFREU A BATIDA POR TRÁS. REQUERIMENTO 

INÓCUO. 1. Desnecessidade de inversão do ônus da prova, máxime em 

razão da ausência da relação de consumo, devendo ser aplicado a regra 

geral do Código de Processo Civil. 2. Aquele que abalroa por trás na 

condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de 

culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no 

inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Na espécie, 

revela-se inócuo o pedido a de se atribuir de forma diversa o ônus da 

prova, uma vez que já é encargo do agravado. 4. Recurso não provido. 

(TJ-RJ - AI: 00675963520198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS 

PAES, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA 

CÍVEL). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

SIMPLES DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ. DECISÃO RECORRIDA 

CORROBORADA. PRECEDENTES. Inadmissível o recurso em relação à 

decisão que indeferiu a expedição de ofícios postulados, pois não se 

encontra dentre as hipóteses previstas em lei. Incabível o deferimento da 

inversão do ônus da prova, haja vista o fato de que não se trata de 

relação respaldada no Estatuto Consumerista. Prova: - incidência do art. 

373 do CPC. Ratificado o indeferimento do pleito de que a agravante, 

autora da ação originária, seja assistente da ré na lide secundária. A 

assistência é modalidade de intervenção voluntária a ser deflagrada por 

terceiro não integrante do processo, mas que tenha interesse jurídico na 

solução favorável da lide a uma das partes. Ademais, entendimento 

diverso consagraria o impensável, ou seja, viabilizar a autora litigar nos 

dois pólos da ação ao mesmo tempo. AGRAVO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70077573038 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

27/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/07/2018). (Grifamos). Todavia, em que pese a não 

inversão do ônus de prova, calha aduzir, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

que se franqueia ao Magistrado a possibilidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROVA 

PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – 

INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA 

REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Escorreita a decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto 

contra a decisão que, considerando a celeridade e a economia 

processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, 

impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os honorários periciais 

razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além 

de esta também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide o grau das lesões advindas à autora. Defiro a realização de perícia 

postulada pela autora (ID. 22143024) e pela segunda ré (ID. 22166112) e, 

para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço 

profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail .com, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. Intime-se o Perito Judicial para 

apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[2]). Em seguida, intime-se a segunda 

requerida, TOKIO MARINE SEGURADORA, para depositar o valor dos 

honorários (art. 95, do CPC[3]), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, intimem-se as 

partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem 

quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[4]). Posteriormente, 

intime-se o perito a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC[5]. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º[6]). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de 

realização da audiência de instrução e julgamento requerida. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...] § 2º 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta 

de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 
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contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. [3] Art. 95. Cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [4] Art. 

465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de 

imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito: [...] II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. [5] Art. 

473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - 

a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao 

perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. [6] § 

1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA NUNES (AUTOR)

MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS (REU)

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000527-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VANESSA ALMEIDA NUNES, MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO 

REGO REU: PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS, LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA Vistos etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, 

do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Destarte, 

entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade 

do direito. Os documentos acostados pela autora não se mostram 

suficientes a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a 

negativação do nome (ID. 28087565). Em que pese as afirmações 

autorais, não se pode deduzir, de plano, pelo cancelamento do contrato 

com a dita devolução do adiantamento e, muito menos, culpa das 

requeridas quanto ao supostamente ocorrido. Aliás, sequer consta 

qualquer tentativa prévia de solução, colhendo-se dos autos apenas a 

juntada das cártulas (ID. 28087556 e ss) referentes ao contratado (ID. 

28087546) e avisos de débito em aberto (ID. 28087563). Portanto, dos 

autos, ao menos neste momento de cognição rarefeita, o que se nota, ao 

contrário, é a existência de débitos em aberto. Assim, prudente que se 

aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores 

elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, 

que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do 

processo. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES 

NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

“PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da antecipação de tutela devem estar 

presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de 

dano irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio 

de prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de ABRIL de 2020, às 09h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000588-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 256 de 3112



Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000588-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LUIZ CARLOS GOMES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28120148) e o 

instrumento de notificação (ID. 28120149) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000608-91.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): GLAUCIELE MARIA DE SOUZA REU: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

28140393 pela parte autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de abril de 2018, com 

inclusão nos cadastros negativos em julho de 2018, ou seja, há mais de 

um ano, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão ainda trago à colação os seguintes 

arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O PERIGO DA DEMORA SE O 

DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A JUIZAR AÇÃO 

OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM TÍTULO. 

SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, ainda, não seja 

irreversível o provimento antecipado (pressuposto negativo). - Inexistindo 

o periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória. - 

Se o registro negativado do crédito do agravante não gerou perigo de 

dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco anos do ajuizamento 

da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, para o fim de ser deferida a 

antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado aos sistemas e 

cadastros de dados sobre consumidores manter e repassar informações 

negativas ali constantes por mais de cinco anos, nos termos do artigo 43, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG 100240578179420011 

MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: RENATO MARTINS JACOB, Data 

de Julgamento: 24/11/2005, Data de Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ainda: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 
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alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente.” (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 ABRIL de 2020, às 10h, a qual será realizada na 

Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000610-61.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA REU: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

28141002 pela parte autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta 

despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Não bastasse 

isso, a par da probabilidade do direito há de estar presente também o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo 

não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo 

é a probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do 

risco. Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor 

de um bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do 

processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor 

[...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Salutar trazer à baila as colocações de Fredie Didier[2] sobre 

o tema: “(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo 

de dano : i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de 

mero temor subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, 

ou esteja acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Colhe-se que referido débito data de setembro de 2018, com 

inclusão nos cadastros negativos em dezembro de 2018, ou seja, há mais 

de 01 (um) ano, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, ainda, não seja 

irreversível o provimento antecipado (pressuposto negativo). - Inexistindo 

o periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória. - 

Se o registro negativado do crédito do agravante não gerou perigo de 

dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco anos do ajuizamento 

da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, para o fim de ser deferida a 

antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado aos sistemas e 

cadastros de dados sobre consumidores manter e repassar informações 

negativas ali constantes por mais de cinco anos, nos termos do artigo 43, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG 100240578179420011 

MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: RENATO MARTINS JACOB, Data 

de Julgamento: 24/11/2005, Data de Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ainda: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente.” (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 ABRIL de 2020, às 10h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000618-38.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CREUZA DE FATIMA LUIZ REU: BANCO CETELEM S.A., 

BANCO PAN, ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por 

CREUZA DE FÁTIMA LUIZ em face de BANCO BGN S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A. RECEBO a inicial, eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o 

caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

CPC. Nada obstante as razões expostas pela autora e os documentos 

apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar 

não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O 

caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira 

modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está 

no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. De proêmio, registre-se que o pleito 

antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que os réus 

suspendam os descontos de valores referentes às parcelas de 

empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, com o que ela 

discorda. Apesar do alegado pela autora, vislumbra-se a possibilidade de 

regularidade da operação, mesmo porque a documentação carreada não é 

clara a ponto de explicitar alguma conduta desarrazoada dos bancos 

requeridos. Pelo carreado, não se pode deduzir, a título de exemplo, 

mesmo em um juízo perfunctório, se o cobrado refere-se a contrato não 

firmado, como alega a autora, ou se, arrependida, contratou e pretende 

proceder com o seu cancelamento. Entendo, portanto, por prematura a 

concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados pela autora, sem 

que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela parte contrária. 

Considero que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o contraditório e o 

direito de defesa do réu. Consigno que, com a perfectibilização do 

contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para 

análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que 

se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também 

que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do 

processo. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE 

SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05 

de MAIO de 2020, às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação 

e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 
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partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000632-22.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALDEMIR PAULO DOS REIS EXECUTADO: ADRIELE DINA DO 

NASCIMENTO MUNIZ Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE ARRESTO ONLINE, proposta por 

ALDEMIR PAULO DOS REIS em face de ADRIELE DINA DOS NASCIMENTO 

MUNIZ. O pleito liminar do exequente traduz-se em uma concessão de 

tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, a fim de 

que seja determinado o arresto de bens que deverão garantir futura 

execução. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao 

risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser 

preenchidos para o deferimento da medida cautelar pleiteada. A 

probabilidade do direito acautelado é a sua plausibilidade de existência e 

suas chances de êxito de ser reconhecido – verossimilhança fática e 

plausibilidade jurídica. Outrossim, necessária a existência de elementos 

que permitam inferir o perigo que a demora na prestação jurisdicional 

(periculum in mora) acarretará na efetividade da jurisdição e na eficaz 

realização do direito acautelado. No que diz respeito à tutela de natureza 

cautelar, o art. 301 do CPC estabelece que “A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. (Grifamos). 

No caso, o exequente requer seja determinado o bloqueio/arresto de 

valores da executada no importe de R$ 42.683,78 (quarenta e dois mil, 

seiscentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Como é 

sabido, o arresto deve ser deferido para assegurar futura execução de 

quantia certa, exigindo-se, para isso, que a parte comprove ser credora 

de dívida líquida e certa. Trata-se, assim, de medida de exceção, que afeta 

diretamente o patrimônio do executado e que deve, portanto, ser deferida 

com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e 

adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedida 

abusivamente. O entendimento doutrinário e jurisprudencial já consagrado 

orienta que, por se tratar de medida drástica, a determinação do arresto 

depende de comprovação idônea e concreta de que o devedor está se 

desfazendo de patrimônio com o intuito de não honrar a dívida. Em que 

pese a alegação do exequente de que a executada “está na iminência de 

deixar a Comarca, pois contraiu diversas dívidas semelhantes à prática de 

golpe” (ID. 28146260 – Pág. 6), isso, por si só, a meu ver, não resta 

suficiente a ponto de se viabilizar o pleito antecipatório nos moldes 

pleiteados. A propósito, não veio aos autos nenhuma prova de que a 

executada está se ocultando para frustrar o pagamento ou, ainda, de que 

esteja se desfazendo do seu patrimônio também com esse desiderato. 

Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE IMÓVEL. 

AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. CAUTELAR PARA ARRESTO DE BENS 

DA REQUERIDA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 

ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. EXEGESE DOS ARTS. 300 E 301 DO 

CPC/15. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NÃO VERIFICADOS. MERAS 

ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A tutela de 

urgência de natureza cautelar, de que é exemplo o arresto, será 

concedida quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo (Arts. 300 e 301, CPC/15). Na 

cautelar de arresto, o risco de dano não reside em especulação sobre a 

possibilidade de futuramente vir a parte demandada a não ter mais o 

mesmo patrimônio, mas na concreta demonstração de risco, configurado 

na comprovação de atos que demonstrem a tendência do réu de 

desfazer-se ou ocultar os seus bens, o que poderá inviabilizar a futura 

execução (ou fase de cumprimento de sentença) caso não deferida a 

medida constritiva. (TJ-SC - AI: 40124397320168240000 Porto Belo 

4012439-73.2016.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data 

de Julgamento: 20/07/2017, Segunda Câmara de Direito Civil). (Grifamos) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR - ARRESTO DE BENS - PERIGO DE DANO - NÃO EVIDENCIADO 

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a tutela de urgência 

ser concedida, seja de natureza cautelar ou antecipada, devem estar 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo, aliado à reversibilidade do provimento. Não sendo demonstrado 

nos autos o perigo de dano, diante da inexistência de elementos concretos 

de que a parte agravada esteja dilapidando o seu patrimônio com intuito de 

frustrar eventual execução, é de se indeferir o pedido arresto de seus 

bens, conforme pugnado pela recorrente. Recurso a que se nega 

provimento. (TJ-MG - AI: 10000180637480001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 

13/11/2018). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - 

NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - REQUISITOS AUTORIZADORES - 

AUSÊNCIA - (CPC/2015, ART. 301) - MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 O 

arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do 

executado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos 

suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua 

imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente. Não 

preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (fumus boni 

iuris e periculum in mora), o indeferimento da tutela de urgência de 

natureza cautelar é medida que se impõe. 2 Em sede de agravo de 

instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, 

não sendo viá-vel o exame aprofundado de temas relativos ao meritum 

causae (AI n. 99.017438-7, Des. Eder Graf), sob pena de supressão de 

um grau de jurisdição. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 

4012854-22.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2017). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO 

ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM 

IN MORA NÃO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301 

CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela de urgência de 

natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, cumulativamente, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ('periculum in 

mora'). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou 

apenas um deles, não é possível a concessão do arresto. Ademais, a 

exequente não demonstrou a alegada insolvência ou possibilidade de 

eventual dilapidação do patrimônio pela devedora com o fim de frustrar a 

sat is fação da execução.  (Agravo de Ins t rumento n . 

2160315-75.2017.8.26.0000, 31° Câmara de Direito Privado, TJSP, Relator: 

Adilson de Araujo, Julgado em 04/09/2017). (Grifamos). Na hipótese dos 

autos, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência 

cautelar para arresto não foram suficientemente preenchidos. A medida 

cautelar exige a demonstração de uma situação de urgência do direito 

acautelado, exigindo sua preservação imediata, o que, neste momento 

processual, não se observa. Conquanto a documentação colacionada aos 

autos evidencie a possibilidade de existência de uma relação negocial 

pretérita entre as partes, o direito de se obter a medida de arresto não 

nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação 

de dinheiro. No caso em exame, não resta comprovado que a executada 

esteja alienando bens com o intuito de frustrar futura execução. As 

assertivas iniciais estão baseadas no mero temor subjetivo de que a 

executada não teria condições de arcar com o custo de uma eventual 

execução. Portanto, não é possível se afirmar a insolvência da executada 
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pura e simplesmente com base em ilações, mesmo porque, até o presente 

momento, sequer houve a devida angularização processual. Deste modo, 

ausente qualquer comprovação de que a executada tenha buscado 

ocultar patrimônio ou mesmo sua insolvência, e, considerando a 

excepcionalidade da medida pretendida, que acarreta grave abalo ao 

patrimônio da parte contrária, conclui-se que não atendidos os requisitos 

mínimos exigidos para tanto, de modo que o indeferimento do arresto é 

medida que se impõe. Tais argumentos são suficientes ao indeferimento 

do pedido da parte exequente. Sem embargo, anoto que a decisão 

exarada é pautada em cognição rarefeita, de modo que, havendo 

alteração do quadro fático-jurídico, nada obsta o reexame do pedido. ISTO 

POSTO, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar em 

caráter antecedente para arresto online sobre ativos da executada. De 

igual modo e, pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO também o pleito de 

negativação do nome da executada. No tocante ao pedido para que seja 

oficiado ao CRI e DETRAN-MT a fim de que se faça constar o ajuizamento 

da presente execução, INDEFIRO-O, eis que se cuida de providência que 

incumbe à parte e não ao juízo, nos termos do artigo 828 do CPC. Por 

derradeiro, INDEFIRO o pedido formulado para que o processo tramite em 

segredo de justiça, uma vez que não estão presentes quaisquer das 

hipóteses do artigo 187 do Código de Processo Civil[1], devendo assim 

prevalecer a regra, que é a publicidade[2]. No mais, CITE-SE a executada 

na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

a quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 189. Os atos 

processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os 

processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em 

que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - 

que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta 

arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 

comprovada perante o juízo. [2]Art. 5º. (...): LX - a lei só poderá restringir 

a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016890-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: ALTIELE NUNES 

FERREIRA Vistos etc. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a presente ação de busca e apreensão, verifico que esta fora 

intentada contra pessoa física, que, a teor da documentação acostada no 

ID. 27948772, corresponde a empresário individual em recuperação 

judicial, por decisão prolatada em 07/11/2019, nos autos n.º 

1013520-57.2019.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível desta Comarca 

(ID. 27948783). De proêmio, cabe trazer a lume que, em se tratando de 

empresário individual, não há falar em separação de seu patrimônio e o da 

empresa, posto ser um só, conforme entendimento consolidado nos 

tribunais superiores. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESSOA 

NATURAL EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE OS ATOS EXECUTÓRIOS 

RECAÍREM SOBRE O PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MESMA 

PESSOA. PATRIMÔNIO COMUM. A pessoa natural, que também é 

empresário individual, registra sua firma individual para fins de 

regularização do exercício profissional da atividade econômica 

organizada. O registro do empresário individual não lhe confere 

personalidade jurídica distinta da pessoa natural e autonomia patrimonial. 

Os atos constritivos da ação executiva podem recair sobre o patrimônio 

comum. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 00784839320138260000 SP 

0078483-93.2013.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 27/06/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/06/2013). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. 

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ JÁ SE POSICIONOU NO SENTIDO DE QUE A 

EMPRESA INDIVIDUAL É MERA FICÇÃO JURÍDICA, CRIADA PARA 

HABILITAR A PESSOA NATURAL A PRATICAR ATOS COMERCIAIS COM 

VANTAGENS DO PONTO DE VISTA FISCAL. ASSIM, O PATRIMÔNIO DE 

UMA EMPRESA INDIVIDUAL SE ALINHA COM O DE SEU SÓCIO, DE MODO 

QUE HÁ POSSIBILIDADE DA COBRANÇA RECAIR SOBRE A PESSOA 

JURÍDICA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 

70074000035 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 23/08/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2017). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à 

responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades 

legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma 

da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário 

individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal 

pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades 

profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às 

sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência 

do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção 

jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens 

próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção 

patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma 

individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual 

responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que 

não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, 

inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. 

Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário 

individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração 

do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do 

CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação 

patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo 

Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o 

que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na 

Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos 

interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo 

constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator 

Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se 

constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a 

propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF. 7. A 

apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre 

demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. 

In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os 

casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário 

individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que 

versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso 

dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso 

Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017). (Grifamos). 

Calha dizer que, em pese a existência de prazo de blindagem e sua 

eventual prorrogação, não há de olvidar do entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça quanto a ser possível, em algumas situações, 

excepcionar a regra da não submissão do crédito garantido por alienação 

fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. DIREITO 
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EMPRESARIAL. NÃO SUBMISSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não 

se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos 

por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial. O 

art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo prevê hipóteses 

em que os créditos não se submeterão aos efeitos da recuperação 

judicial, entre eles, os créditos garantidos por alienação fiduciária. A 

jurisprudência do STJ, no entanto, tendo por base a limitação prevista na 

parte final do § 3º do art. 49 – que impede a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua 

atividade empresarial – e inspirada no princípio da preservação da 

empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da 

não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo 

STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades 

que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da 

atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em 

alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o 

bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, 

justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes 

dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade 

produtiva da sociedade. Caso contrário, isto é, inexistente qualquer 

peculiaridade que justifique excepcionar a regra legal do art. 49, § 3º, 

deve prevalecer a regra de não submissão, excluindo-se dos efeitos da 

recuperação judicial os créditos de titularidade da interessada que 

possuem garantia de alienação fiduciária. (STJ, 2ª Seção, CC 131656-PE, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/10/2014). (Grifamos). Assim, apesar 

dos efeitos gerados pela recuperação judicial, a eventual suspensão da 

presente ação depende da análise da essencialidade dos bens para o 

recuperando, o que, todavia, cabe ao juízo da recuperação judicial aferir. 

Veja-se: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate 

de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da 

recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem 

para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao 

desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossibilidade de 

prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à 

essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial 

competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) 

a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Conflito de 

competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 

1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da 

Comarca de Barreiras/BA. (STJ - CC: 121207 BA 2012/0036586-4, Relator: 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017). (Grifamos). 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE 

DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 

PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. 

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade 

de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada 

do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao 

desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossível o prosseguimento 

da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade 

do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, 

ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se 

refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 3. Os magistrados da 

instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a 

jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula 

nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 

1000655 SP 2016/0273089-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 25/08/2017). (Grifamos). Ante o exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002486-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA manejou a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ambos qualificados, alegando que sofreu sequelas em virtude de acidente 

de trânsito ocorrido em 14/06/2015, e que, por isso, teria direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), ao passo que, do 

total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a que faria jus, teria 

recebido, em sede administrava, R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais), sem prejuízo das verbas de sucumbência. Com a 

inicial vieram documentos. A requerida ofereceu Contestação (ID. 

13071950), arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir por ter 

havido pagamento em sede administrativa, e, no mérito, inexistência de 

obrigação de pagar o valor residual, pugnando ao final pela improcedência 

da demanda. Em sede de impugnação o requerente rechaçou as 

alegações expendidas pela ré em sua resposta e reiterou os pedidos 

insertos na inicial (ID. 13591726). Embora tenha requerido produção de 

prova pericial (ID. 16359726), em nova manifestação a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 21810001), em 

consonância ao pleito da requerida (ID. 16385612). Vieram-me conclusos 

os autos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT movida por FRANCISCO DE ASSIS DE 

OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos. De proêmio, registro que 

o feito permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

requerida pelas partes e preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. A 

preliminar alegada não merece acolhida, vez que o pagamento de forma 

administrativa, de parte do valor devido, não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir quando a vítima, eventualmente, faz jus a valor 

maior do que o recebido; assim, aquele que se sentir prejudicado no 

exercício do seu direito, tem amplo acesso à justiça; do contrário ocorreria 

afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF que 

dispõe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito", princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tendo em 

vista que não há mais questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos, vislumbro que o acidente de trânsito, 

ocorrido em 14/06/2015, em que se envolvera o autor, restou evidenciado 

nos autos por meio do Boletim de Ocorrência de ID. 12615532 e demais 

documentos carreados aos autos. A Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre, em seu art. 3º, regula os danos pessoais cobertos pelo 

seguro DPVAT, da seguinte forma: Art. 3o Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 

pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 262 de 3112



13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (ressaltamos) 

Destarte, tendo o acidente ocorrido em 14/06/2015, o montante referencial 

para a indenização tem como o teto de cobertura securitária o valor de 

R$13.500,00. Por outro lado, em se tratando do ônus da prova, urge 

transcrever o art. 373, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)” (destacamos) A 

respeito do mesmo assunto confira-se os seguintes julgados: ÔNUS DA 

PROVA- Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, a 

teor do que determina o art. 333 do C.P.C. e o não atendimento desse ônus 

impõe a improcedência da ação. (TJSP. 95929320088260000, Rel.: Ronnie 

Herbert Barros Soares, Julg.: 28/03/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Publ. 07/04/2011). (grifo nosso). AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANTERIORMENTE 

PAGO. GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - Após a última 

alteração promovida na Lei nº 6.194/74, a indenização do seguro 

obrigatório DPVAT por invalidez permanente deve ser calculada em valor 

proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, incumbindo a 

este o ônus de provar o percentual de invalidez. (TJMG. Apel. n. 

10194110108256001, Rel.: Moacyr Lobato, Julg. 05/03/2013, 9ª Câm.Cív., 

Publ. 11/03/2013). (destaque nosso). APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO. SÚMULA 474 DO STJ. 

ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. 1. Graduação da invalidez. A 

graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida 

pela Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º 

11.945/2009. Súmula 474 do STJ. Necessidade de graduação da invalidez, 

independentemente da data do sinistro. 2. Não tendo a parte autora 

comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o grau de sua 

invalidez, ônus que lhe competia, a ação deve ser julgada improcedente. 

Hipótese em que a parte autora deixou de comparecer à perícia judicial na 

hora e local designados, tendo sido decretada a perda da prova pelo juízo 

a quo, decisão contra a qual não foi interposto recurso. Laudo médico 

particular que não se revela suficiente para fins de comprovação e 

graduação da invalidez Art. 333, I, do CPC. Sentença mantida. NEGADO 

SEGUIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Apel. 

nº 70057729477, Rel. Isabel Dias Almeida, Julg. 16/12/2013, 5ª Câm.Cív., 

Publ. 20/01/2014). (ressaltamos). Neste contexto, ressalto que, pelo que 

consta dos autos, o autor apesar de alegar invalidez permanente, não 

comprovou tal extensão/consequência da lesão sofrida no sinistro 

referenciado, vez que, além de não ter anexado laudo pericial conclusivo, 

dispensou sua produção, o que inviabiliza a verificação de nexo causal 

entre o acidente ocorrido e a invalidez no grau alegado. Deste modo, 

concluo que as alegações do autor não merecem guarida, posto que, 

apesar de alegar ser detentor do direito de indenização por seguro 

DPVAT, não restou comprovada nos autos o grau exato de sua invalidez 

supostamente permanente, pressuposto para o recebimento da cobertura 

securitária vindicada na peça de ingresso. Portanto, ausente prova 

conclusiva da extensão da lesão em tese advinda do acidente 

automobolistico informado, deve o pedido inicial ser julgado improcedente. 

Neste sentido, cumpre apontar as sábias palavras de Sílvio de Salvo 

Venosa[1] "... Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o 

nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser 

ressarcida". Ademais, corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. MORTE EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AUSENCIA DE PROVAS. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO DANO. 

IRRELEVANCIA. I - consoante disposto na Lei nº 6.194/74, as vítimas que 

sofreram danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre tem direito à indenização por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. II 

- Ainda que objetiva a responsabilidade do segurador no seguro 

obrigatório, não se afasta o ônus do Autor da demanda comprovar, nos 

termos do art. 333, I, do CPC, o fato lesivo, qual seja, o acidente por 

veiculo automotor em via terrestre, o dano e o nexo causal entre ambos. III 

- Ademais, por determinação legal, a seguradora obrigada ao pagamento 

de seguro obrigatório tem sua responsabilidade, de caráter eminentemente 

assistencial, limitada aos valores previstos legalmente, independentemente 

da natureza de dano que a vítima alega ter sofrido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0525.11.010055-5/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 22/03/2012, publicação da sumula em 03/04/2012) 

(sublinhamos) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. - A Lei nº 6.194/74, que trata 

sobre o Seguro Obrigatório - DPVAT, estabelece que a indenização é 

devida quando a vítima sofrer danos ou vier a falecer em decorrência de 

acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não. - Para que o pagamento da 

indenização do DPVAT seja deferido, necessário não apenas a 

comprovação da morte da vítima, do acidente com veículo automotor e da 

qualidade de beneficiário do mesmo, mas se faz imprescindível seja 

demonstrada a ocorrência do referido acidente e do nexo entre este e o 

falecimento. - Ausente a prova do nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a morte da vítima, deve o pedido inicial, referente à 

cobrança de seguro DPVAT, ser julgado improcedente. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0433.08.263882-9/001, Relator (a): Des.(a) Lucas Pereira , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2011, publicação da sumula em 

29/04/2011) (destacamos). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento 

das custas/despesas processuais porventura existentes e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da 

LAJ, eis que beneficiário da AJG (ID. 12691383). Preclusas as vias 

recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] VENOSA, Sílvio de 

Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol. IV. 6ª Ed. São Paulo. Atlas, 

2006.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000214-89.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ILSON ROSA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 263 de 3112



SEGUROS Vistos etc. ILSON ROZA DE SOUZA, maior e capaz, manejou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT em 

face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS alegando que seu filho, 

CLÁUDIO LEANDRO DE SOUZA, veio a óbito em 19/12/2013, em virtude de 

acidente automobilístico, e, na condição de único herdeiro, teria direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos acostados, inclusive 

Certidão de Óbito no ID.4602756. Contestação no ID. 5861310, alegando a 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

inépcia da inicial em virtude da falta de pedido administrativo anterior, 

ilegitimidade do autor em razão de não haver comprovante de inexistência 

de herdeiros do de cujus, e, como prejudicial de mérito, escoamento do 

prazo prescricional. No mérito aduziu pela falta de qualidade de único 

herdeiro, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda, acostando 

documentos. Impugnação no ID. 7334657, refutando os argumentos 

apresentados na Contestação. Audiência conciliatória resultou prejudicada 

(ID. 6138230). A parte autora pugnou pela realização de prova pericial (ID. 

16213077), ao passo que a requerida aduziu a necessidade de expedição 

de Ofício ao INSS a fim de se demonstrar a qualidade de 

herdeiro/beneficiário do autor (ID. 16707476). Comprovado o requerimento 

administrativo pelo autor (ID. 27059111). Vieram-me conclusos os autos. É 

o relatório. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT movida por ILSON ROZA DE SOUZA em 

face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. De proêmio, registro 

entender pela desnecessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 330, inciso I, do CPC. A preliminar de necessidade de alteração do 

polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A não merece prosperar, posto que 

qualquer seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 

6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de 

cobrança de seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os 

seguintes arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso) Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). De igual modo, ante a comprovação de pedido administrativo 

efetivado perante a requerida (ID. 2705119), e em consonância com o 

princípio da primazia do mérito[3], um dos vetores do NCPC, entendo que a 

preliminar de ausência de interesse de agir resta prejudicada. Acerca do 

prazo prescricional trienal[4] em ações desta estirpe, oportuno aduzir que 

sua contagem se inicia a partir da data do óbito, in casu, 19/12/2013, ou 

seja, fulminar-se-ia a possibilidade de pleito judicial após 19/12/2016, o 

que, de fato, ocorreu, tendo havido distribuição da presente apenas em 

16/01/2017. É que, em que pese a alegação autoral de propositura de 

demanda judicial anterior, esta não se caracteriza como hipótese de 

interrupção prazal[5], mormente pelo fato de sequer ter havido citação do 

requerido, como se depreende da documentação carreada. Oportuna a 

colação do entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

TERMO INICIAL MORTE. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA 

DECISÃO EXTRAJUDICIAL. 1. O prazo prescricional da pretensão ao 

recebimento de seguro DPVAT é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 

3º, IX do Código Civil, entendimento consolidado pelo STJ por meio da 

Súmula 405.2. O pedido de pagamento de indenização à seguradora 

suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da 

decisão, conforme Súmula 229 do STJ.3. Verifica-se que a recorrente 

teve ciência da negativa do pedido extrajudicial em 11/05/2017, data em 

que houve o retorno da contagem do prazo remanescente prescricional. 

Desta forma, a ação deveria ter sido proposta até dia 17/07/2017 e, 

considerando que a ação foi ajuizada em 26/07/2017, conclui-se que a 

pretensão indenizatória encontra-se acobertada pela prescrição. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação: 

02574456220178090137, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de 

Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

15/04/2019). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SEGURO 

DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL MORTE. 

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA NEGATIVA AO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO AFASTA A 

CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O 

prazo prescricional da pretensão ao recebimento de seguro DPVAT é de 3 

(três) anos, consoante art. 206, § 3º, IX do Código Civil, entendimento 

consolidado pelo STJ por meio da Súmula 405. 2. O pedido de pagamento 

de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 229 do STJ. 3. In 

casu, não restam dúvidas de que houve a recusa do pagamento pela via 

administrativa e a parte autora teve ciência disso, uma vez que informa na 

inicial as respectivas correspondências e suas datas. Desse modo, em 

janeiro de 2008 iniciou-se o prazo para que parte autora tomasse 

providências na esfera judicial para recebimento do seguro obrigatório, 

porém esta iniciativa somente ocorreu com a propositura da presente ação 

em setembro de 2015, após o decurso trienal do prazo prescricional. 4. 

Por determinação expressa em nosso ordenamento jurídico "a concessão 

de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência", mas apenas a coloca em "condição suspensiva de 

exigibilidade", nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil. 5. nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de 

sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Codex Processual. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 

POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJ-GO - APL: 03460808920158090003, 

Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2019, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019). (Grifamos). 

Capitaneado pelas orientações supra, conclui-se que o prazo 

prescricional para ajuizamento da presente demanda começou a fluir em 

19/12/2013. Portanto, considerando o preconizado no artigo 206, §3º, 

inciso IX, do CC[6] e a Súmula 405/STJ, os quais dispõem que o prazo para 

interposição de ações desta natureza é de 03 (três) anos, tenho que a 
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presente causa encontra-se fulminada pela prescrição, vez que o 

requerente tinha até o dia 19/12/2016 para propor a contenda e não o fez. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a 

prescrição da pretensão veiculada nesta liça. Condeno o requerente no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que 

beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do Protocolo: 

27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. Magistrado: Dr. José Mauro 

Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do 

Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 06/04/2010. Magistrado: Des. 

Orlando de Almeida Perri. [3] "As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." (art. 

4º). [4] Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) 

prescreve em três anos. [5] Art. 202. A interrupção da prescrição, que 

somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do 

inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do 

título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por 

qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição 

interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper. [6] Art. 206. Prescreve: § 3o Em 

três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000214-89.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ILSON ROSA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos etc. ILSON ROZA DE SOUZA, maior e capaz, manejou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT em 

face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS alegando que seu filho, 

CLÁUDIO LEANDRO DE SOUZA, veio a óbito em 19/12/2013, em virtude de 

acidente automobilístico, e, na condição de único herdeiro, teria direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos acostados, inclusive 

Certidão de Óbito no ID.4602756. Contestação no ID. 5861310, alegando a 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

inépcia da inicial em virtude da falta de pedido administrativo anterior, 

ilegitimidade do autor em razão de não haver comprovante de inexistência 

de herdeiros do de cujus, e, como prejudicial de mérito, escoamento do 

prazo prescricional. No mérito aduziu pela falta de qualidade de único 

herdeiro, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda, acostando 

documentos. Impugnação no ID. 7334657, refutando os argumentos 

apresentados na Contestação. Audiência conciliatória resultou prejudicada 

(ID. 6138230). A parte autora pugnou pela realização de prova pericial (ID. 

16213077), ao passo que a requerida aduziu a necessidade de expedição 

de Ofício ao INSS a fim de se demonstrar a qualidade de 

herdeiro/beneficiário do autor (ID. 16707476). Comprovado o requerimento 

administrativo pelo autor (ID. 27059111). Vieram-me conclusos os autos. É 

o relatório. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT movida por ILSON ROZA DE SOUZA em 

face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. De proêmio, registro 

entender pela desnecessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 330, inciso I, do CPC. A preliminar de necessidade de alteração do 

polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A não merece prosperar, posto que 

qualquer seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 

6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de 

cobrança de seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os 

seguintes arestos: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.[1] (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento 

no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada 

como única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso) Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). De igual modo, ante a comprovação de pedido administrativo 

efetivado perante a requerida (ID. 2705119), e em consonância com o 

princípio da primazia do mérito[3], um dos vetores do NCPC, entendo que a 

preliminar de ausência de interesse de agir resta prejudicada. Acerca do 

prazo prescricional trienal[4] em ações desta estirpe, oportuno aduzir que 

sua contagem se inicia a partir da data do óbito, in casu, 19/12/2013, ou 

seja, fulminar-se-ia a possibilidade de pleito judicial após 19/12/2016, o 

que, de fato, ocorreu, tendo havido distribuição da presente apenas em 

16/01/2017. É que, em que pese a alegação autoral de propositura de 

demanda judicial anterior, esta não se caracteriza como hipótese de 

interrupção prazal[5], mormente pelo fato de sequer ter havido citação do 

requerido, como se depreende da documentação carreada. Oportuna a 

colação do entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 
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TERMO INICIAL MORTE. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA 

DECISÃO EXTRAJUDICIAL. 1. O prazo prescricional da pretensão ao 

recebimento de seguro DPVAT é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 

3º, IX do Código Civil, entendimento consolidado pelo STJ por meio da 

Súmula 405.2. O pedido de pagamento de indenização à seguradora 

suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da 

decisão, conforme Súmula 229 do STJ.3. Verifica-se que a recorrente 

teve ciência da negativa do pedido extrajudicial em 11/05/2017, data em 

que houve o retorno da contagem do prazo remanescente prescricional. 

Desta forma, a ação deveria ter sido proposta até dia 17/07/2017 e, 

considerando que a ação foi ajuizada em 26/07/2017, conclui-se que a 

pretensão indenizatória encontra-se acobertada pela prescrição. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação: 

02574456220178090137, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de 

Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

15/04/2019). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SEGURO 

DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL MORTE. 

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA NEGATIVA AO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO AFASTA A 

CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O 

prazo prescricional da pretensão ao recebimento de seguro DPVAT é de 3 

(três) anos, consoante art. 206, § 3º, IX do Código Civil, entendimento 

consolidado pelo STJ por meio da Súmula 405. 2. O pedido de pagamento 

de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 229 do STJ. 3. In 

casu, não restam dúvidas de que houve a recusa do pagamento pela via 

administrativa e a parte autora teve ciência disso, uma vez que informa na 

inicial as respectivas correspondências e suas datas. Desse modo, em 

janeiro de 2008 iniciou-se o prazo para que parte autora tomasse 

providências na esfera judicial para recebimento do seguro obrigatório, 

porém esta iniciativa somente ocorreu com a propositura da presente ação 

em setembro de 2015, após o decurso trienal do prazo prescricional. 4. 

Por determinação expressa em nosso ordenamento jurídico "a concessão 

de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência", mas apenas a coloca em "condição suspensiva de 

exigibilidade", nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil. 5. nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de 

sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Codex Processual. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 

POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJ-GO - APL: 03460808920158090003, 

Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2019, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019). (Grifamos). 

Capitaneado pelas orientações supra, conclui-se que o prazo 

prescricional para ajuizamento da presente demanda começou a fluir em 

19/12/2013. Portanto, considerando o preconizado no artigo 206, §3º, 

inciso IX, do CC[6] e a Súmula 405/STJ, os quais dispõem que o prazo para 

interposição de ações desta natureza é de 03 (três) anos, tenho que a 

presente causa encontra-se fulminada pela prescrição, vez que o 

requerente tinha até o dia 19/12/2016 para propor a contenda e não o fez. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a 

prescrição da pretensão veiculada nesta liça. Condeno o requerente no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que 

beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do Protocolo: 

27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. Magistrado: Dr. José Mauro 

Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do 

Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 06/04/2010. Magistrado: Des. 

Orlando de Almeida Perri. [3] "As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." (art. 

4º). [4] Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) 

prescreve em três anos. [5] Art. 202. A interrupção da prescrição, que 

somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do 

inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do 

título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por 

qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição 

interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper. [6] Art. 206. Prescreve: § 3o Em 

três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000455-29 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDIR BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

BORRI Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

requereu a desistência da ação no ID. 27678254. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que não compareceu aos autos. Sobre o tema, 

cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente, fazendo-o por Sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas processuais 

e sem honorários. Cancele-se a audiência designada. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1000495-11.2018.8.11.0003. AUTOR(A): 

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR REU: FRIBON TRANSPORTES 

LTDA, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA Vistos, etc. Conforme se 

depreende dos autos, a segunda requerida O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA. opôs-se à desistência da ação pelo autor (ID. 16305763), pugnando 

este pelo prosseguimento do feito em relação àquela (ID. 21332627). 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente em relação à primeira 

requerida FRIBON TRANSPORTES LTDA., fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC[1] e, por consequência, 

ainda quanto à mencionada requerida, JULGO EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII[2], do mesmo 

diploma legal. Proceda-se com a exclusão de FRIBON TRANSPORTES 

LTDA. do polo passivo da demanda. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente, verbas cuja exigibilidade fica adstrita 

ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que o autor é beneficiário da AJG. No 

mais, sobre a contestação apresentada no ID. 13106032 e documentos 

que a acompanham, intime-se a parte autora para, querendo, impugna-los, 

no prazo legal. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [2] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011013-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1011013-26.2019.8.11.0003 REQUERENTE: DENIVALDO 

RODRIGUES FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: WENDELL PEREIRA 

DE MELO - MT23910/O REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação no 

ID. 26573363. Desnecessária a concordância do réu, eis que não 

compareceu aos autos. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 

autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 26573363, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas processuais e sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZUZA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOS SANTOS TAVARES OAB - MT21028/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001159-76.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ZUZA DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

JOSÉ ZUZA DE SOUZA, devidamente qualificado, manejou a presente 

ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório de veículos 

automotores de via terrestre - DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada, alegando 

que, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/04/2016, sofreu 

fraturas no fêmur e joelho esquerdos, além de ter tido perda óssea, e que, 

por isso, teria direito ao recebimento do teto da indenização. Com a inicial 

vieram documentos. A requerida ofereceu Contestação (ID. 6864737), 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse processual em virtude de 

pagamento da cobertura em sede administrativa e, no mérito, 

inaplicabilidade do CDC ao caso, regularidade do valor pago 

administrativamente, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Em sede de impugnação o requerente rechaçou as alegações expendidas 

pela ré em sua resposta e reiterou os pedidos insertos na inicial (ID. 

8004243). Instados a manifestarem-se acerca da produção de provas (ID. 

16474902), escoou in albis o prazo. Intimado pessoalmente a impulsionar o 

feito (ID. 21940961), o autor requereu o julgamento do feito no estado em 

que se encontra (ID. 22148302). Vieram-me conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT movida por JOSÉ ZUZA DE SOUZA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos 

autos. De proêmio, tendo em vista o pleito autoral de ID. 22148302 e a 

ausência de manifestação de ambas as partes quanto à produção 

probatória, permite-se, de logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC, o que passo a fazer. A 

preliminar suscitada não merece guarida, vez que o pagamento de forma 

administrativa, de parte do valor devido, não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir quando a vítima, eventualmente, faz jus a valor 

maior do que o recebido; assim, aquele que se sentir prejudicado no 

exercício do seu direito, tem amplo acesso à justiça; do contrário ocorreria 

afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF que 

dispõe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito", princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tendo em 

vista que não há mais questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos vislumbro que o acidente de trânsito, 

ocorrido em 14/04/2016, em que se envolvera o autor, restou evidenciado 

nos autos por meio do Boletim de Ocorrência de ID. 4938336 e demais 

documentos carreados. Em se tratando do ônus da prova, urge 

transcrever o art. 373, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)” (destacamos) A 

respeito do mesmo assunto confira-se os seguintes julgados: ÔNUS DA 

PROVA - Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, 

a teor do que determina o art. 333 do C.P.C. e o não atendimento desse 

ônus impõe a improcedência da ação. (TJSP. 95929320088260000, Rel.: 

Ronnie Herbert Barros Soares, Julg.: 28/03/2011, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Publ. 07/04/2011).(grifo nosso). AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

ANTERIORMENTE PAGO. GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE. ÔNUS DA 

PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Após a última alteração promovida na Lei nº 6.194/74, a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deve ser calculada 

em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, 

incumbindo a este o ônus de provar o percentual de invalidez. (TJMG. 

Apel. n. 10194110108256001, Rel.: Moacyr Lobato, Julg. 05/03/2013, 9ª 

Câm.Cív., Publ. 11/03/2013). (destaque nosso). APELAÇÃO CÍVEL. 
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SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. 1. 

Graduação da invalidez. A graduação da invalidez da vítima de acidente 

de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória n.º 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n.º 11.945/2009. Súmula 474 do STJ. 

Necessidade de graduação da invalidez, independentemente da data do 

sinistro. 2. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu 

direito, qual seja, o grau de sua invalidez, ônus que lhe competia, a ação 

deve ser julgada improcedente. Hipótese em que a parte autora deixou de 

comparecer à perícia judicial na hora e local designados, tendo sido 

decretada a perda da prova pelo juízo a quo, decisão contra a qual não foi 

interposto recurso. Laudo médico particular que não se revela suficiente 

para fins de comprovação e graduação da invalidez Art. 333, I, do CPC. 

Sentença mantida. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (TJRS. Apel. nº 70057729477, Rel. Isabel Dias Almeida, 

Julg. 16/12/2013, 5ª Câm.Cív., Publ. 20/01/2014). (ressaltamos). Neste 

contexto, ressalto que apesar de alegar invalidez permanente, o autor não 

comprovou a extensão/consequência da lesão sofrida no sinistro 

referenciado, vez que, além de não ter anexado laudo pericial, dispensou 

sua produção, o que inviabiliza a verificação de nexo causal entre o 

acidente ocorrido e a suposta invalidez alegada. Deste modo, concluo que 

as alegações do autor não merecem guarida, posto que, apesar de alegar 

ser detentor do direito de indenização por seguro DPVAT, não restou 

comprovada nos autos a sua invalidez permanente, pressuposto para o 

recebimento da cobertura securitária vindicada na peça de ingresso. 

Portanto, ausente a prova de nexo causal entre o acidente automobilístico 

e a lesão, deve o pedido inicial, referente à cobrança de seguro DPVAT, 

ser julgado improcedente. Neste sentido, cumpre apontar as sábias 

palavras de Sílvio de Salvo Venosa[1] "... Se a vítima, que experimentou 

um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao 

responsável, não há como ser ressarcida". Ademais, corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE EM DECORRENCIA DE ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE PROVAS. DEBATE ACERCA DA NATUREZA 

DO DANO. IRRELEVANCIA. I - consoante disposto na Lei nº 6.194/74, as 

vítimas que sofreram danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre tem direito à indenização por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares. II - Ainda que objetiva a responsabilidade do segurador no 

seguro obrigatório, não se afasta o ônus do Autor da demanda 

comprovar, nos termos do art. 333, I, do CPC, o fato lesivo, qual seja, o 

acidente por veiculo automotor em via terrestre, o dano e o nexo causal 

entre ambos. III - Ademais, por determinação legal, a seguradora obrigada 

ao pagamento de seguro obrigatório tem sua responsabilidade, de caráter 

eminentemente assistencial, limitada aos valores previstos legalmente, 

independentemente da natureza de dano que a vítima alega ter sofrido. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0525.11.010055-5/001, Relator (a): Des.(a) Leite 

Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2012, publicação da 

sumula em 03/04/2012) (sublinhamos) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO 

DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. - A 

Lei nº 6.194/74, que trata sobre o Seguro Obrigatório - DPVAT, estabelece 

que a indenização é devida quando a vítima sofrer danos ou vier a falecer 

em decorrência de acidentes causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. - Para que o 

pagamento da indenização do DPVAT seja deferido, necessário não 

apenas a comprovação da morte da vítima, do acidente com veículo 

automotor e da qualidade de beneficiário do mesmo, mas se faz 

imprescindível seja demonstrada a ocorrência do referido acidente e do 

nexo entre este e o falecimento. - Ausente a prova do nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a morte da vítima, deve o pedido inicial, referente 

à cobrança de seguro DPVAT, ser julgado improcedente. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0433.08.263882-9/001, Relator (a): Des.(a) Lucas 

Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2011, publicação da 

sumula em 29/04/2011) (destacamos). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência do autor, 

condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais porventura 

existentes e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] VENOSA, Sílvio de 

Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol. IV. 6ª Ed. São Paulo. Atlas, 

2006.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014176-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA ROSA LOPES FRANCA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014176-14.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: GENILDA ROSA 

LOPES FRANCA Vistos etc. O requerente opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO no ID. 26143920, contra a decisão proferida no ID. 

26006369, que julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito. 

Aduz o embargante, em síntese, que, por algum motivo técnico o qual 

desconhece, a petição inicial e documentos que a instruem constaram 

apenas em anexo, restando impossibilitada sua visualização na tela 

principal de acesso ao Sistema PJE, e que, por isso, dever-se-ia ter sido 

oportunizada a possibilidade de sanar o vício, o que não ocorreu. É o 

sucinto relato. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça. A pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda. Calha aduzir, a teor do art. 9º, §2º, II, da Resolução nº 185, 

de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico – Pje como sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, ser responsabilidade do 

usuário “o acompanhamento do regular recebimento das petições e 

documentos transmitidos eletronicamente”. Sendo assim, não se pode 

presumir que houve erro ou falha do sistema judicial eletrônico, sendo 

necessário prova de sua ocorrência, conforme se firmou a jurisprudência 

pátria (STJ/ AgRg no AREsp 139.728/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012; 

AgRg no Ag 1137781/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 14/09/2011; AgRg no Ag 1328826/MT, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011). 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o comando 

judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SOUZA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000550-93.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: DANILO SOUZA 

DIAS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, instituição financeira de direito privado, em desfavor 

de DANILO SOUZA DIAS, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Alega a parte autora, em suma, que firmou com 

a parte requerida contrato de financiamento para aquisição do bem móvel 

descrito na exordial, relatando, ainda, que a parte ré deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando com a presente demanda 

a concessão de liminar para apreensão do bem, tornando-a definitiva ao 

final, além da condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial. Em decisão interlocutória 

(ID. 9719567), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o veículo objeto da 

liça apreendido e depositado em mãos dos representantes legais da parte 

autora (ID. 10155049). Devidamente citada, a parte requerida compareceu 

aos autos ofertando Contestação (ID. 10413141), na qual pleiteia 

assistência judiciária gratuita e manifesta discordância quanto aos termos 

contratuais pactuados. Impugnação à Contestação apresentada no ID. 

12139407. Intimadas a manifestarem-se, ambas as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 16617701 e 16739828). Vieram-me 

conclusos os autos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. DEFIRO a gratuidade da justiça 

pleiteada pelo requerido na peça defensiva. Impõe explanar que na 

alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Pois bem. No contrato 

de empréstimo garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica 

com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei 

(Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer 

a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e, 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). Vejamos: “A alienação fiduciária 

em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em 

confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando 

esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver 

àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de 

determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). Cabe 

transcrever o regramento estabelecido no artigo 3º, do Decreto-lei 

911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 

3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). Em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que as partes efetivamente celebraram um contrato de financiamento de 

bem móvel com alienação fiduciária em garantia para a aquisição de 

veículo (ID. 4705456), em que o requerido encontrava-se inadimplente, 

conforme se vislumbra dos demais documentos juntados ao feito. Não 

houve purga da mora pelo requerido, ao passo que apresentou 

discordância em relação aos termos e cláusulas contratuais, aduzindo que 

no valor das parcelas fora embutida toda e qualquer indexação prevista 

para o período do financiamento; que os índices de atualização do débito 

fazem a dívida superar em muito o valor do bem; necessidade de 

abatimento de juros ao optar pelo pagamento antecipado; excesso na 

cobrança. De início, cabe frisar a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso, nos termos do enunciado de Súmula 297, STJ, “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Todavia, ressalte-se que a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se pode verificar eventual 

abusividade passível de alteração. Em relação à onerosidade excessiva 

cobrada nas parcelas vencidas, levantada pelo requerido, tenho que o 

contrato de financiamento pactuado entre as partes possui taxas de juros 

pré-fixadas, dentro de percentual de mercado, com parcelas de prévio 

conhecimento das partes, não merecendo reparo. Apesar de o réu 

questionar os valores cobrados pela instituição financeira requerente, 

observamos que o mesmo anuiu ao contrato e não se vislumbra 

abusividade nas taxas de juros e demais encargos contratuais pactuados. 

Neste prisma, é autorizada a revisão contratual quando há cláusulas 

abusivas ou os juros cobrados são desproporcionais aos valores médios 

do mercado, mas quando não há incidência desta exorbitância contratual 

deve prevalecer o pactuado, pois a muito vem se decidindo que as 

Instituições Financeiras não estão afetas à limitação de juros 

remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano. Com efeito, “RECURSO 

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. (...) 

INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. (...) II - 

Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados 

abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa 

de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 

(...)” (STJ AgRg no REsp 1008837/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado 15.04.2008, DJ 07.05.2008 p. 1). A respeito da 

divergência quanto aos juros remuneratórios, relevante partimos do 

princípio de que este tem como finalidade remunerar o capital emprestado, 

em outras palavras, os juros remuneratórios é o preço cobrado pela 

instituição financeira pelos serviços prestados decorrente dos contratos 

de financiamento. Com relação ao referido aspecto deve ser ressaltado 

que nos termos do enunciado de Súmula nº 596, do STF, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não havendo qualquer reparo, sendo efetivado observando às 

regras legais e na forma convencionada pelas partes. Ora, não resta 

dúvida de que o contrato firmado entre as partes é de adesão, fato que, 

por si só, não autoriza o decreto de sua nulidade, tendo de ser 

comprovado que o pactuado feriu dispositivos legais, de forma específica 

e clara, o que não ocorreu. Deve-se levar em conta a Supremacia da 

Ordem Pública, significando que a autonomia de vontades das partes é 

relativa, pois está sujeita à Lei, aos princípios da moral e da ordem. Posto 

isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I e 355, II, ambos do 

Código de Processo Civil, cumulado com Decreto Lei n. 911/69, 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 
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o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 

98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas as vias 

recursais e pagas as custas, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003882-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR SCHMIDT DA SILVEIRA OAB - PR31378 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003882-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA REU: VALE SUL ENERGIA 

LTDA - ME Vistos etc. WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA deduziu a ação 

referenciada em face de VALE SUL ENERGIA LTDA, todos qualificados. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 24760966 as partes 

noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 

24760966, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas processuais 

(art. 90, §3º, CPC). Honorários indevidos ante a ausência de 

contenciosidade na liça. Considerando a renúncia expressa ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VITAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO OAB - 

SP161332 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000937-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL VITAL DOS SANTOS REQUERIDO: HOKEN 

INTERNATIONAL COMPANY LTDA Vistos etc. MANOEL VITAL DOS 

SANTOS ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c 

DANOS MORAIS e MATERIAIS e PEDIDO LIMINAR em face de HOKEN 

INTERNATIONAL COMPANY LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial. Assevera, em síntese, que, em 03/01/2014, celebrou com a 

requerida contrato particular cujo objeto consistir-se-ia na locação de um 

aparelho de tratamento de água, denominado MULT 1500, bem como na 

sua higienização e manutenção pelo prazo de fidelidade de 48 (quarenta e 

oito) meses. Ressalta que o comodato ocorreria mediante o pagamento 

mensal de parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), mediante débito em conta corrente. Aduz que o aparelho parou 

de gelar água, fazendo com que, em 20/03/2014, contatasse representa 

da requerida para a devida manutenção, o que ocorreu. Relata que, no 

final do mesmo ano, mediante telefonema, agendou novo atendimento, que 

não ocorreu. Narra que meses se passaram sem qualquer retorno por 

parte da requerida, o que fez com que a contatasse, via telefone 0800 701 

1315, para sanar novo vício no aparelho, e que a atendente se prontificou 

a atende-lo em 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu. Informa que 

tentou contato com o suporte técnico por mais de uma vez, não logrando 

êxito, ficando em posse de aparelho avariado e, mesmo assim, tendo 

descontado de sua conta bancária as parcelas estabelecidas. Requereu, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do pagamento 

das mensalidades faltantes, o que foi deferido no ID. 5047642. Pediu a 

procedência dos pedidos para que a requerida fosse condenada a 

indenizar-lhe em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, 

sem prejuízo das verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial vieram 

documentos. Regularmente citada, a requerida apresentou Contestação 

aduzindo que o objeto do contrato consistir-se-ia só e tão somente na 

locação do aparelho com seus consequentes benefícios, o que não 

incluiria qualquer serviço de manutenção, higienização e assistência 

técnica, não havendo qualquer descumprimento contratual de sua parte, 

ao passo que seu encargo seria somente a disponibilização do aparelho, o 

que fora feito, o que imporia a improcedência dos pedidos (ID. 7229758). 

Em sede de impugnação, a parte autora rebateu as alegações do 

requerido e reiterou os pedidos iniciais (ID. 8134957). Instadas as partes a 

se manifestarem, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

13179350 e 13253527). Vieram-me conclusos os autos. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). (grifamos) 

PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA EMBASADA EM NOTA PROMISSÓRIA RURAL E NOTAS 

FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. 

PAGAMENTO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A prova é dirigida ao Juiz, 

que deve rejeitar, de plano, aquelas desnecessárias à solução do conflito. 

Caso em que os elementos documentais se mostram hábeis ao julgamento 

do pedido. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento 

antecipado da lide. Preliminar afastada. II. A dação em pagamento, para 

sua perfectibilização, exige o consentimento do credor, reconhecendo a 

existência de animus solvendi, o que não ocorre no caso dos autos. Não 

demonstrada a quitação da nota promissória rural e notas fiscais de 

compra e venda que embasam a ação monitória, deve ser mantida a 

sentença que constituiu título executivo judicial em favor do credor. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069263424, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 16/06/2016). (Grifamos). Não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. A relação discutida é, 

inegavelmente, de consumo, na qual ocupa o autor a posição de 

consumidor, figurando a requerida como fornecedora, na forma dos 

artigos 2º, parágrafo único e 3º, §2º, ambos do CDC, motivo pelo qual 

deve ser aplicado o diploma consumerista ao caso, sendo este analisado 

sob a ótica da chamada responsabilidade objetiva, a teor do art. 12 cc art. 

14, ambos do CDC. O autor busca a rescisão do contrato litigioso pelo 

inadimplemento por parte da requerida, bem como indenização por danos 

morais. Destarte, compulsando os autos, tenho que sua pretensão merece 

parcial acolhimento, uma vez que, ao contrário do alegado pela requerida, 

o contrato efetivamente cuida da locação do aparelho e de sua 

manutenção, a teor de suas cláusulas 1.6 e 5 (ID. 4860269). Ademais, 

inobstante as previsões contratuais retro, a requerida não contestou as 

alegações autorais de vício e ineficiência do aparelho, presumindo-se pela 

sua veracidade. Portanto, incumbia à requerida, a par de fornecer o 

aparelho, zelar pela sua manutenção e bom funcionamento, restando 

inequívoca a má prestação do serviço. Com efeito, ante a ausência de 

elementos para comprovar as alegações feitas em sede de Contestação, 

restou incontroverso nos autos a avaria no aparelho e a não prestação da 

manutenção solicitada pelo autor. Tendo em vista que não houve o efetivo 
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adimplemento contratual por parte da ré, uma vez que não providenciou o 

necessário para a manutenção solicitada pelo requerente, mister se faz o 

acolhimento da pretensão autoral, devendo ser rescindida a relação 

contratual entre autor e requerida. Outrossim, o pedido de indenização por 

danos morais não merece a mesma sorte, visto que, muito embora o fato 

enfocado possa ter causado aborrecimento ao requerente, não se aventa 

dos autos qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão 

de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por 

danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste 

sentido, como bem prelecionam os arestos infra: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO 

MORAL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR QUE NÃO ALCANÇA O PATAMAR DO 

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO 

RECÍPROCA E PROPORCIONAL. EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA ARBITRADA. Recurso de apelação desprovido. 1. Dano 

moral. Inocorrência. O dano moral somente é devido quando comprovado 

que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de 

causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o 

pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito 

de quem ela se dirige. 2. Princípio da sucumbência. A sucumbência deve 

ser sopesada tanto pelo aspecto quantitativo quanto pelo jurídico em que 

cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente 

impostas. (TJ-PR - AC: 5463347 PR 0546334-7, Relator: Jurandyr Souza 

Junior, Data de Julgamento: 24/06/2009, 15ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 173). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO INCONTROVERSO. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005113253 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, 

Data de Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2014). (Grifo nosso). DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECLARAR rescindido o contrato litigioso. Em face da 

sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 30% (trinta 

por cento) pelo autor e 70% (setenta por cento) pelo réu, verba cuja 

exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, pagas 

as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VITAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO OAB - 

SP161332 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000937-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL VITAL DOS SANTOS REQUERIDO: HOKEN 

INTERNATIONAL COMPANY LTDA Vistos etc. MANOEL VITAL DOS 

SANTOS ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c 

DANOS MORAIS e MATERIAIS e PEDIDO LIMINAR em face de HOKEN 

INTERNATIONAL COMPANY LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial. Assevera, em síntese, que, em 03/01/2014, celebrou com a 

requerida contrato particular cujo objeto consistir-se-ia na locação de um 

aparelho de tratamento de água, denominado MULT 1500, bem como na 

sua higienização e manutenção pelo prazo de fidelidade de 48 (quarenta e 

oito) meses. Ressalta que o comodato ocorreria mediante o pagamento 

mensal de parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), mediante débito em conta corrente. Aduz que o aparelho parou 

de gelar água, fazendo com que, em 20/03/2014, contatasse representa 

da requerida para a devida manutenção, o que ocorreu. Relata que, no 

final do mesmo ano, mediante telefonema, agendou novo atendimento, que 

não ocorreu. Narra que meses se passaram sem qualquer retorno por 

parte da requerida, o que fez com que a contatasse, via telefone 0800 701 

1315, para sanar novo vício no aparelho, e que a atendente se prontificou 

a atende-lo em 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu. Informa que 

tentou contato com o suporte técnico por mais de uma vez, não logrando 

êxito, ficando em posse de aparelho avariado e, mesmo assim, tendo 

descontado de sua conta bancária as parcelas estabelecidas. Requereu, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do pagamento 

das mensalidades faltantes, o que foi deferido no ID. 5047642. Pediu a 

procedência dos pedidos para que a requerida fosse condenada a 

indenizar-lhe em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, 

sem prejuízo das verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial vieram 

documentos. Regularmente citada, a requerida apresentou Contestação 

aduzindo que o objeto do contrato consistir-se-ia só e tão somente na 

locação do aparelho com seus consequentes benefícios, o que não 

incluiria qualquer serviço de manutenção, higienização e assistência 

técnica, não havendo qualquer descumprimento contratual de sua parte, 

ao passo que seu encargo seria somente a disponibilização do aparelho, o 

que fora feito, o que imporia a improcedência dos pedidos (ID. 7229758). 

Em sede de impugnação, a parte autora rebateu as alegações do 

requerido e reiterou os pedidos iniciais (ID. 8134957). Instadas as partes a 

se manifestarem, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

13179350 e 13253527). Vieram-me conclusos os autos. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). (grifamos) 

PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA EMBASADA EM NOTA PROMISSÓRIA RURAL E NOTAS 

FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. 

PAGAMENTO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A prova é dirigida ao Juiz, 

que deve rejeitar, de plano, aquelas desnecessárias à solução do conflito. 

Caso em que os elementos documentais se mostram hábeis ao julgamento 

do pedido. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento 

antecipado da lide. Preliminar afastada. II. A dação em pagamento, para 

sua perfectibilização, exige o consentimento do credor, reconhecendo a 

existência de animus solvendi, o que não ocorre no caso dos autos. Não 

demonstrada a quitação da nota promissória rural e notas fiscais de 

compra e venda que embasam a ação monitória, deve ser mantida a 

sentença que constituiu título executivo judicial em favor do credor. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069263424, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 16/06/2016). (Grifamos). Não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. A relação discutida é, 

inegavelmente, de consumo, na qual ocupa o autor a posição de 

consumidor, figurando a requerida como fornecedora, na forma dos 

artigos 2º, parágrafo único e 3º, §2º, ambos do CDC, motivo pelo qual 

deve ser aplicado o diploma consumerista ao caso, sendo este analisado 

sob a ótica da chamada responsabilidade objetiva, a teor do art. 12 cc art. 

14, ambos do CDC. O autor busca a rescisão do contrato litigioso pelo 

inadimplemento por parte da requerida, bem como indenização por danos 

morais. Destarte, compulsando os autos, tenho que sua pretensão merece 

parcial acolhimento, uma vez que, ao contrário do alegado pela requerida, 
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o contrato efetivamente cuida da locação do aparelho e de sua 

manutenção, a teor de suas cláusulas 1.6 e 5 (ID. 4860269). Ademais, 

inobstante as previsões contratuais retro, a requerida não contestou as 

alegações autorais de vício e ineficiência do aparelho, presumindo-se pela 

sua veracidade. Portanto, incumbia à requerida, a par de fornecer o 

aparelho, zelar pela sua manutenção e bom funcionamento, restando 

inequívoca a má prestação do serviço. Com efeito, ante a ausência de 

elementos para comprovar as alegações feitas em sede de Contestação, 

restou incontroverso nos autos a avaria no aparelho e a não prestação da 

manutenção solicitada pelo autor. Tendo em vista que não houve o efetivo 

adimplemento contratual por parte da ré, uma vez que não providenciou o 

necessário para a manutenção solicitada pelo requerente, mister se faz o 

acolhimento da pretensão autoral, devendo ser rescindida a relação 

contratual entre autor e requerida. Outrossim, o pedido de indenização por 

danos morais não merece a mesma sorte, visto que, muito embora o fato 

enfocado possa ter causado aborrecimento ao requerente, não se aventa 

dos autos qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão 

de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por 

danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste 

sentido, como bem prelecionam os arestos infra: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO 

MORAL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR QUE NÃO ALCANÇA O PATAMAR DO 

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO 

RECÍPROCA E PROPORCIONAL. EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA ARBITRADA. Recurso de apelação desprovido. 1. Dano 

moral. Inocorrência. O dano moral somente é devido quando comprovado 

que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de 

causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o 

pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito 

de quem ela se dirige. 2. Princípio da sucumbência. A sucumbência deve 

ser sopesada tanto pelo aspecto quantitativo quanto pelo jurídico em que 

cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente 

impostas. (TJ-PR - AC: 5463347 PR 0546334-7, Relator: Jurandyr Souza 

Junior, Data de Julgamento: 24/06/2009, 15ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 173). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO INCONTROVERSO. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005113253 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, 

Data de Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2014). (Grifo nosso). DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECLARAR rescindido o contrato litigioso. Em face da 

sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 30% (trinta 

por cento) pelo autor e 70% (setenta por cento) pelo réu, verba cuja 

exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, pagas 

as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002341-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002341-97.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDERSON DA SILVA SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

EDERSON DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, também qualificada. Alega, em síntese, 

ser consumidor dos serviços da requerida em relação à linha telefônica nº 

(66) 99675-1425, cujo plano de telefonia é o Smartvivo Controle Plus 1GB, 

sob contrato n.º 0246724371, pelo qual paga, mensalmente, o valor de R$ 

64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Narra ter 

verificado das faturas a cobrança de valores acima do pactuado, a título 

de “Serviços de Terceiros”, em quantias que variariam entre R$ 2,99 (dois 

reais e noventa e nove centavos) e R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e 

cinco centavos), as quais seriam desconhecidas. Pede a procedência dos 

pedidos para que a requerida seja condenada a restituir-lhe em dobro os 

valores pagos a maior, bem como a indenizar-lhe por danos morais, no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de verbas e 

honorários devidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID. 9167668). A requerida contestou no ID. 8704820, 

defendendo a regularidade dos serviços prestados, ao passo que 

corresponderia a serviços contratados pelo próprio autor, via SMS, e a 

consequente a inexistência de dano moral para, ao final, pugnar pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em sede de impugnação, o 

autor rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 13057050). Instadas a manifestarem interesse na produção de 

provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

16581307 e 16929023). Vieram-me conclusos os autos. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por EDERSON 

DA SILVA SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, ambas 

qualificados nos autos. No presente caso o deslinde da controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, 

que não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o 

seu seguro desate, impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que 

passo a fazer. Em face da ausência de questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da 

lide. Compulsando os autos, verifico que o autor carreou aos autos 

faturas telefônicas referentes ao número de telefone (66) 99675-1425 

com os correspondentes comprovantes de pagamento (ID. 6087816 e ss), 

assim como documentos que atestam a tentativa de solução do litígio 

administrativamente, junto ao Procon Municipal (ID. 6087816 – Pág. 1). Pois 

bem. Dos autos, observa-se que o Plano contratado pelo autor, de início, 

era denominado PLANO SMARTVIVO CONTROLE 200MB, passando, 

posteriormente, a se chamar SMARTVIVO CONTROLE 800MB e, após, 

SMARTVIVO CONTROLE 1GB, este objeto da lide. Fato é que, indiferente à 

nominação dada, em todos houve o acréscimo de quantias referentes a 

“Serviços de Terceiros”. Incumbiria à requerida, pois, explicitar a título de 

quê referir-se-iam tais “Serviços de Terceiros”, bem como demonstrar, 

cabalmente, a contratação por parte do autor, o que a eximiria de culpa. 

Todavia, assim não o fez, limitando-se a colacionar Print Screens de telas 

de seu sistema interno (ID. 13057050), bem como o mero detalhamento 

das faturas do autor (ID. 16581305 – Pág. 1), tentando atribuir a este a 

contratação dos serviços. Ocorre que, inobstante Print Screens 

consistirem só e tão somente em documentação meramente unilateral, o 

colacionado aos autos tampouco diz respeito ao autor, referindo-se a 

contrato firmado com terceiro estranho a lide, Elizeu Batista de Siqueira 

(ID. 8704820). A prova documental colacionada, portanto, é desfavorável 

à tese da requerida. Veja-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO 

DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORA QUE ADUZ NÃO TER EFETIVADO A 

CONTRATAÇÃO QUE GEROU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ PARA VER RECONHECIDA A 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A 

EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELA DO SISTEMA INTERNO DA APELANTE 

(PRINT SCREEN), POR SI SÓ, NÃO SE CONSTITUI EM MEIO HÍGIDO DE 

PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA 

PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - RI: 03019284820168240020 Criciúma 
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0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta Turma de Recursos - Criciúma). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E 

ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS 

VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O 

RECONHECIMENTO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM 

RAZÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ 

PROVA NOS AUTOS DE ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE 

SENTIDO. FOTO DA TELA DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO 

POSSUI FORÇA PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE 

COM A APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU 

ÔNUS, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE 

OBSERVAR O CARÁTER VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 

RESP 1117903/RS. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO 

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO 

ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. 

PRECEDENES STJ E TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 

00139355720188190007, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE 

MELO, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). 

(Grifamos). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. ADUZ O 

RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO DÉBITO EFETUADO EM SUA 

CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 

PRINT SCREEN DE TELA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 

6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA TURMA 

RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer e negar 

provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios 

fundamentos.  (TJ-PR -  RI :  004256827201581601820 PR 

0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: James Hamilton de 

Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data 

de Publicação: 15/06/2016). (Grifamos). Logo, em que pese as alegações 

da requerida, deixou ela de comprovar a solicitação por parte do autor 

quanto a tais “Serviços de Terceiros”, ônus que lhe competia. Conduta 

esta, diga-se, que vem sendo rechaçada pela jurisprudência pátria, como 

se vê adiante: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. "SERVIÇOS DE 

TERCEIROS TELEFÔNICA DATA". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO IMPUGNADO. ÔNUS QUE CABIA À 

CONCESSIONÁRIA. FALHA DO SERVIÇO, A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO 

DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. 1. Cabia à concessionária o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação dos serviços impugnados, cuja ocorrência é negada pelo 

consumidor, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, 

mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos 

adequados para essa prova. Manteve-se inerte, contudo, de onde decorre 

a absoluta falta de amparo aos seus argumentos, autorizando a 

declaração do indébito. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 

85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a R$ 1.300,00. 

(TJ-SP - APL: 10025400420178260553 SP 1002540-04.2017.8.26.0553, 

Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 09/10/2018, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E TUTELA 

ANTECIPADA - COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE 

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - 

OPERADORA DE TELEFONIA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE 

PROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 333, II DO CPC)- ALTERAÇÃO DE PLANO 

NÃO COMPROVADA - TELAS COMPROBATÓRIAS INAPTAS A 

COMPROVAR A SOLICITAÇÃO, PORQUE CONFECCIONADAS 

UNILATERALMENTE - EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DO CONTRATO - DANO MORAL - 

CARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR REALIZADA INDEVIDAMENTE - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - AMPARADO EM PRECEDENTES DESTA CÂMARA - 

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Da ilegitimidade da cobrança de 

multa referente à cláusula de fidelização - Inexistindo nos autos elementos 

de prova aptos a comprovar que o consumidor solicitou a mudança de 

plano e que no contrato por ele aderido havia a previsão de cláusula de 

fidelidade, indevida a cobrança de multa. - Da configuração do dano moral 

- A inscrição indevida de pessoa física em cadastro de maus pagadores 

gera dano moral, o qual é Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

presumido, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ. - Do quantum 

indenizatório - O valor da indenização deve cumprir o seu caráter inibidor 

e pedagógico - servindo de reprimenda ao agressor - e, de outro prisma, 

constituir-se em importância razoável para minorar o dano moral causado 

à vítima, sem ser fonte de enriquecimento sem causa. - Da inversão do 

ônus da sucumbência - Uma vez reformada a sentença, devida a inversão 

do ônus sucumbencial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. (TJ-PR - APL: 11338600 PR 1133860-0 

(Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 15/04/2015, 

11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1559 07/05/2015). (Grifamos). 

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a requerida não 

logrou êxito em demonstrar a regularidade dos valores cobrados, bem 

como a anuência do autor para com tais descontos, a repetição do 

indébito é medida que se impõe. Os montantes pagos a maior, a título de 

“Serviços de Terceiros”, importes que deverão ser apurados em sede de 

liquidação de sentença, devem ser restituídos de forma simples, eis que a 

restituição em dobro somente se aplica quando demonstrada, de forma 

insofismável, a má-fé do credor, o que não restou seguramente 

evidenciado nos presentes autos. Corroborando o entendimento supra, 

colaciono os julgados abaixo: DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO- INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS 

NO CC/2002 (ART. 940) - AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE 

MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR CC/2002 (CC/2002- As sanções previstas no 

art. 940 - CC/2002 somente deverão ser aplicadas guando demonstrada, 

de forma insofismável, a má-fé do credor em demandar por quantia 

indevida. PROTESTO INDEVIDO. Pagamento da obrigação em valor 

superior àquele previsto na nota fiscal e boleto de cobrança. Depósito 

bancário procedido na conta do credor e cientificado a ele antes do prazo 

previsto na notificação de protesto enviada ao devedor. Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . C C / 2 0 0 2  ( 9 1 0 4 1 0 9 0 5 2 0 0 6 8 2 6  S P 

9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/02/2011). (grifamos). Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: Número do Protocolo: 39572 Data 

de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE 

CASTILHO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA A PAGAR O DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - 

REFORMA DO ATO SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO 

DA CONDENA ÇÃO COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO 

DA DECISÃO COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 

- VÍCIO SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. A repetição em dobro 

do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do 

STF pressupõe má-fé do credor. Assim, inexistindo provas neste sentido, 

impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador. (destaque 

nosso). Tribunal de Justiça do Mato Grosso Data de Julgamento: 

15/09/2008 Ementa: Número do Protocolo: 71793 Magistrado: DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E 

EXIGIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES - "QUANTUM" DEPENDE, 

EXCLUSIVAMENTE, DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DEMONSTRATIVO DO 

CRÉDITO VÁLIDO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Liquidez, certeza e exigibilidade como requisitos 

para execução de título judicial, vêm consubstanciados na existência da 

sentença condenatória, demonstrativo do valor originário e acessórios do 

débito válido, cujo valor é apurado por simples cálculo aritmético. Somente 

se pode cogitar na aplicação do regramento contido no art. 940 do Código 

Civil, se houver prova cabal da má-fé daquele que demandou por dívida já 

paga. Honorários advocatícios são conseqüências exclusivas da derrota 

em processo judicial e quando se apresentam módicos e não se situam 

como exagerados ou injustos segundo prescreve as regras processuais, 

devem ser mantidos Data: 15/09/2008. (destacamos). Outrossim, o pedido 

de indenização por danos morais não merece a mesma sorte, visto que 
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inexiste nos autos prova de que o autor tenha sofrido prejuízo de tal 

estirpe, bem como porque o mero descumprimento contratual não enseja a 

indenização por danos morais, como bem recomendam as lições 

pretorianas a seguir transcritas: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA AO RÉU. DANO 

MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005587209, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 08/10/2015). (destacamos). INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS 

IRREGULARES. Danos morais. Ausência de comprovação de abalo moral 

suscetível de reparação. Inocorrência de restrição creditícia. Indenização 

pelos danos morais indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 

10180834120148260007 SP 1018083-41.2014.8.26.0007 Orgão Julgador 

17ª Câmara de Direito Privado Publicação 29/04/2015 Julgamento 28 de 

Abril de 2015 Relator Afonso Bráz Ementa). (destacamos). CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA COM VALOR DE 

MULTA PARA O CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. EMISSÃO DE 

FATURA SEM MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A parte 

autora postulou desconstituição de fatura com multa contratual devido ao 

cancelamento de suas linhas telefônicas, emissão de nova fatura com a 

isenção da multa, além de indenização por danos morais. 2. Dano moral 

não configurado, pois o descumprimento contratual não gera, de regra, 

essa espécie de prejuízo, e no caso concreto não se demonstrou ofensa 

a nenhum atributo da personalidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004418059 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/12/2013). (destacamos). DIANTE 

DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para CONDENAR a empresa requerida a restituir ao autor, 

de forma simples, os montantes pagos por este a título de “Serviços de 

Terceiros”, em relação aos planos de telefonia contratados para a linha de 

nº (66) 99675-1425, a serem apurados em sede de liquidação de 

sentença. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto 

no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC, verbas que serão rateadas entre os 

litigantes na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor e 70% 

(setenta por cento) pela réu. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003887-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003887-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSORIO FLORES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por OSÓRIO FLORES em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Alega o autor, em síntese, que, no dia 27/04/2018, dirigiu-se ao caixa 

eletrônico de uma agência do Banco requerido, sediada nesta urbe, para 

efetuar pagamento de imposto federal no importe de R$ 184,36 (cento e 

oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), mas que a operação não 

ocorreu, mas, sim, tão somente agendamento de pagamento. Aduz que, 

diante da operação inacabada, dias depois retornou à citada agência e 

tentou quitar o título, mas que a operação mais uma vez restou frustrada, 

ao passo que o terminal emitiu mensagem de que o sistema estava fora de 

comunicação. Relata que, ato contínuo, dirigiu-se a outra agência bancária 

da requerida, situada nesta Comarca, a fim de efetuar o pagamento em 

referência, o que, de fato, ocorrera. Narra que, para seu espanto, 

constatou que o banco requerido havia cobrado o imposto de modo 

quadruplicado, tendo debitado referido montante de sua conta bancária 

por 04 (quatro) vezes. Sustenta descaso por parte de funcionários do 

requerido ao retornar à agência para solucionar o ocorrido. Diante de tais 

fatos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para que o banco 

requerido seja condenado a restituir-lhe em dobro o montante debitado, 

perfazendo o quantum de R$ 1.118,16 (mil cento e dezoito reais e 

dezesseis centavos), bem como sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), sem prejuízo de demais custas e honorários devidos. Instruiu a 

exordial com documentos. O requerido fora devidamente citado (ID. 

14810711), alegando, preliminarmente, ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da demanda e ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, inexistência de conduta ilícita, pugnando, ao fim, pela 

improcedência dos pedidos. Impugnação à Contestação no ID. 15117537. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID. 

16228868), as partes postularam o julgamento do feito no estado em que 

encontra (ID. 16275442 e 16674640). Vieram-me conclusos os autos. Era 

o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Cuida-se, como dito, de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

OSÓRIO FLORES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados. 

No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, 

eis que se trata de matéria de direito e de fato, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que não 

demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de convicção 

até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro 

desate. A preliminar de ausência de documentos essenciais para 

propositura da demanda não merece acolhida, considerando que a peça 

de ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que comande o 

seu indeferimento de plano, providência excepcional e que só deve ser 

adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, 

o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se 

mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua 

admissibilidade. Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os 

seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. 

PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a 

petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal arguição da demandada. Como 

preliminar, arguiu também o banco réu carência de ação em virtude de 

ilegitimidade passiva, por “não possuir qualquer responsabilidade com o 

que ocorreu com o autor”, muito menos qualquer possibilidade de alterar o 

ocorrido. Referida liminar, todavia, não prospera. É que, a par da apuração 

de sua responsabilidade pelo ocorrido, o fato de desempenhar o papel de 

recebedor, o torna integrante da cadeia de consumo, legitimando-o a 

integrar a lide. Veja-se: Apelação. Ação Indenizatória. Sentença proferida 

sob a égide do CPC/15. Alteração de código de barras. Autores que 

acessaram o sítio eletrônico do 1º réu (Banco do Brasil) para emissão de 

2ª via boletos vencidos, realizando o pagamento via internet banking, no 

sítio eletrônico do 2º réu (Banco Itaú), sendo posteriormente cobrados 

pela empresa beneficiária haja vista não ter recebido os boletos 

devidamente pagos. Sentença de Parcial procedência condenando os 

réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$2.857,04 a título de 

danos materiais, ao valor de R$2.000,00 a título de danos morais, em 
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custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da 

condenação. Apelo dos autores para majoração dos danos morais. Apelo 

do 2º réu Banco Itaú alegando ilegitimidade passiva, e a extinção do feito 

sem resolução do mérito, ou a improcedência dos pedidos. Legitimidade 

passiva do 2º réu Banco Itaú reconhecida, mas afastada sua 

responsabilidade. Caso de cisão de condutas. Pedido em relação ao Itaú 

que deve ser julgado improcedente, posto ter sido mero recebedor do 

boleto bancário pago via internet, repassando o valor para o destinatário. 

A falha nos autos foi do Banco do Brasil, que deu causa aos fatos, 

quando disponibilizou boletos com código de barras incorreto. Danos 

morais majorados para R$4.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 03289037620148190001 RIO 

DE JANEIRO CAPITAL 20 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO 

GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

30/03/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 03/04/2017). (Grifamos). REJEITO, portanto, supracitada 

preliminar. In casu, induvidoso tratar-se de relação de consumo, de modo 

que não se indaga a respeito da culpa do banco requerido, vez que a sua 

responsabilidade decorreria de falha na prestação do serviço, conforme 

previsão do artigo 14, §1º, do CDC, segundo o qual o fornecedor 

responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, ou àqueles equiparados em razão do defeito do serviço. 

Pois bem, aos fatos. Buscou o autor efetuar pagamento junto ao banco 

requerido de DARF – Terceira Quota do IRPF 2018 - no valor de R$ 184,36 

(cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com data de 

vencimento em 29/06/2018, válida para pagamento até 30/04/2018 (ID. 

13398129). O primeiro documento acostado aos autos (ID. 13397969 – 

Pág. 7), datado de 30/04/2018, constitui mero agendamento de pagamento, 

com a ressalva expressa de que o débito condicionar-se-ia a existência 

de saldo bancário na data escolhida para pagamento, daí não se 

aventando qualquer conduta reprovável atribuível à requerida. Em 

havendo saldo bancário na data escolhida para pagamento, por corolário, 

haver-se-ia o débito do valor e consequente pagamento do título. Do 

conjunto probatório carreado, ressalve-se, não se pode verificar a data 

agendada para pagamento. Já o documento de ID. 13397999, datado de 

07/05/2018, cuida, de fato, de comprovante de pagamento. Em sendo 

assim, pode-se afirmar que o pagamento do título deu-se, efetivamente, 

em 07/05/2018. Nota-se um ínterim de 07 (sete) dias entre o primeiro 

comparecimento à agência bancária, em que o autor só e tão somente 

agendou o pagamento, e o segundo, em que efetuou o pagamento. Do 

extrato colacionado no ID. 13397969, vislumbra-se o débito em conta 

bancária do requerido no quantum de R$ 184,36 (cento e oitenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos), por 04 (quatro) vezes, sendo o primeiro 

deles em 27/04/2018 e os demais no mesmo dia, ou seja, 07/05/2018. É o 

que fora trazido aos autos. Ressalte-se que o fornecedor se eximirá da 

sua responsabilidade quando comprovada a inexistência de falha, ou a 

culpa exclusiva de outrem, consoante estabelecido pelo § 3º do mesmo 

dispositivo legal. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à 

hipótese, não é o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que não 

houve prova de sua condição de hipossuficiência técnica, que o impeça 

de coletar provas dos fatos constitutivos de seu direito, de forma irrestrita. 

Assim, o ônus da prova deverá atender ao disposto no art. 373, I, do CPC. 

E, em sendo assim, hei por bem reconhecer que o autor não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo a demonstrar a 

irregularidade da prestação de serviços. Em que pese a existência de 

mais de uma cobrança junto à conta do autor, e, por mais que se possa 

aventar suposta falha bancária, pelo coligido aos autos assim não se pode 

atestar. O fato, por si só, de haver mais de um débito na conta do autor 

não corresponde, necessariamente, à falha do requerido, mesmo porque, 

de igual modo, o próprio autor pode ter dado azo ao ocorrido, efetuando 

um mesmo pagamento por mais de uma vez. Não há demonstração cabal 

de culpa do requerido. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. PAGAMENTO REPETIDO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA RÉ COM O OCORRIDO. VALORES QUE FORAM 

COMPENSADOS COM DÉBITOS HAVIDOS, SENDO SALDO COLOCADO À 

DISPOSIÇÃO DO DEMANDANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NEGADA, POIS 

NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004848800 RS, Relator: Paulo 

Cesar Filippon, Data de Julgamento: 01/08/2014, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2014) 

Ressalte-se, ainda, que, apesar de o autor narrar omissão da requerida ao 

tentar solucionar o ocorrido, fato é que nada consta nos autos que 

explicite prévia tentativa amigável de solução do caso. Ainda, imperioso 

trazer à baila que o título em discussão refere-se à cobrança de imposto 

federal, o que impinge ao banco requerido o papel de mero intermediador 

entre o contribuinte e o ente instituidor do tributo, o qual deve responder 

em demandas como a presente, ou seja, a quem compete a devolução do 

supostamente pago em dobro. A instituição financeira procede com a 

transferência financeira dos tributos arrecadados por meio de Documento 

de Arrecadação de Receitas Federais – DARF de sua reserva bancária 

para Conta Única. Aquela, então, consolida os pagamentos de DARF feitos 

no dia e os repassa ao Tesouro Nacional. Em linhas gerais, o valor 

descontado é direcionado ao ente federal e, portanto, é ele quem tem o 

dever de restituição. O papel da instituição financeira, nota-se, encerra-se 

com a solicitação ao BACEN da transferência de recolhimentos de receitas 

federais da sua reserva bancária para a Conta Única, cabendo daí por 

diante a este a verificação da existência de saldo suficiente. Em caso 

positivo, confirma-se à instituição financeira a realização do débito em sua 

conta de reserva e o crédito na Conta Única.[3] Veja-se, nesse sentido: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Meios de pagamento. Contrato de utilização 

de máquinas de cartão de crédito. 1. Desconto em conta corrente 

realizado por ordem da corré Cielo, estribado em contrato entre ela e 

autor. Instituição financeira (Bradesco), que apenas atua como 

intermediadora do mecanismo de cobrança. Ausência de falha na 

prestação do serviço bancário. Ação improcedente em relação ao banco 

corréu. 2. Restituição em dobro. Não cabimento, porque não evidenciado 

dolo ou má-fé por parte da corré Cielo. 2. Danos morais. Não ocorrência. 

Recurso do corréu provido, não provido o do autor. (TJ-SP - APL: 

10437300920168260576 SP 1043730-09.2016.8.26.0576, Relator: Gilberto 

dos Santos, Data de Julgamento: 22/06/2017, 11ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/06/2017). (Grifamos). Logo, em virtude da 

ausência de provas quanto à culpa pelo ocorrido, não se pode atribui-la, 

indistintamente, ao requerido. Não havendo demonstração clara de 

conduta ilícita por parte do banco, descabida a restituição em dobro, como 

previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como inviável sua 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fincas no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a 

sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 

300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293. [3] Extraído de: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/231805/Manual_Me

nsagens_Tesouro_Nacional.pdf

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006976-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRON STRENSK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27638156, NO PRAZO LEGAL.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007466-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27638547, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1013131-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SILVEIRA NOLASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYRCE EUGENIO RIBEIRO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006106-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RICARDO RAMIRES CONTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27638572, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002496-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RIBEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27639325, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013618-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MATIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27640542, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DO PRADO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27647326, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006185-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO (AUTOR(A))

APARECIDO ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cantunilia Ribeiro Silva (RÉU)

Outros Interessados:

BRAZ SIMOES NOGUEIRA (CONFINANTES)

NEWTON TINOCO (CONFINANTES)

JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 24168002, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008675-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (RÉU)

SIRLENY GOMES FERREIRA (RÉU)

JERUZA DE ALMEIDA (RÉU)

JOSINA NOVAIS DA ROCHA (RÉU)

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

AILTON PINTO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUSA NOVAIS DA ROCHA OAB - 041.502.078-60 (REPRESENTANTE)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 276 de 3112



Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005783-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BELLINTANI (EXECUTADO)

ALBERTO JOSE DELAI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004103-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. GOVEIA DE MATOS & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008015-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO FERREIRA DANTAS DE QUEIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004025-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDILEIA SALES LEITE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016698-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016698-14.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016773-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RECONVINDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016773-53.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Analisando os autos, vê-se que a peça inicial veio desacompanhada de 

documentos. Dessa forma, intime o autor na pessoa do patrono constituído 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos: a) 

cópia do pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive 

com os documentos que o instruíram, sob pena de indeferimento da inicial, 

por ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do 

CPC; b) cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, e/ou 

comprovante de rendimento, a fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita; II 

- Ainda, intime o advogado subscritor da exordial, para regularizar a sua 

representação, eis que não costa aos autos, qualquer substabelecimento 

ao mesmo. III - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008367-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da carta precatória 

devolvida ID 27661434 , bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007779-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RISOLIA, SUTO, SANTIAGO E MORETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 26362312 e pagamento do débito, no valor de R$ 

3.934,97, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006073-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MICHAEL RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID 27665174, BEM COMO PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010795-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, id. 24530364, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este 

prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005413-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SABIONE OAB - SP182939 (ADVOGADO(A))

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça id. 24532627, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o 

endereço completo e atualizado da Requerente para posterior intimação da 

audiência designada.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016838-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016838-48.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014344-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1014344-16.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 13 de fevereiro de 2020 às 16h20, para oitiva da 

testemunha Cleo Pereira de Souza. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 26046531. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014773-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS OLIVEIRA PEREIRA (TESTEMUNHA)

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1014773-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 03 de fevereiro de 2020 às 16h00, para oitiva da 

testemunha Epaminondas Oliveira Pereira. Intime a testemunha, 

observando o endereço no Id. 26290927. Informe ao Juízo deprecante a 

data da audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO ID. 27718146 E DOCUMENTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004175-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIS GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004175-38.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 21 de 

fevereiro de 2020 às 14h20 para audiência de conciliação. Intime a autora 

por ARMP e a requerida na pessoa de seu patrono constituído, via DJE. 

Ciência a Defensora Pública que atua nesta Vara. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. N. V. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

MARCIA MARQUES VILELA OAB - 805.882.041-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27204341 E DOCUMENTOS, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003657-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003657-14.2018.8.11.0003) Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação da parte ré (Id. 24781917), bem como os termos do artigo 

139, II, do CPC, o qual prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 21 de 

fevereiro de 2020 às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as 

partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem 

ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013156-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MS11281 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1013156-85.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 17 de março de 2020 às 15h30, para oitiva da 

testemunha Luiz Antônio da Silva. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 25348475. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000724-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA DOS SANTOS COMIM (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000724-05.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra a 

determinação proferida no termo de audiência em anexo. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009514-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER JAINE GOUVEIA NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009514-41.2018.8.11.0003) Vistos etc. I – Considerando os 

termos do artigo 139, II, do CPC, o qual prevê que o magistrado pode 

promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, designo o dia 13 de março de 2020 às 14h00 para audiência de 

conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos 

advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir 

ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes. III – 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007124-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALZILLI.FMV ADVOGADOS & ASSOCIADOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007124-64.2019.8.11.0003. Vistos etc. Designo a data de 

30 de março de 2020 às 15h00 para oitiva da testemunha Oldemar Scheer, 

servindo a CP como mandado, observando o endereço declinado no Id. 

23733835. Comunique o Juízo deprecante e intime as partes acerca do ato 

acima designado. Após, observadas as formalidades legais, devolva com 

as nossas homenagens, procedendo as baixas necessárias. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008337-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27817055, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27817084, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ARAUJO PATRIAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003920-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 20076714, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 14h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008246-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ROGERIO PIMENTEL BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUSA TRATORPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27817978, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008992-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRAO DE OURO COMERCIO ATACADISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA S. DE SOUSA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27818797, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001538-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27818817, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006817-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27819571, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003328-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARD JEAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27820306, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013751-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PERES CRUVINEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27820340, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005905-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR HEINZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

F J COMERCIO CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27821708, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006161-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27822253, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002078-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002078-65.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 17097663, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005018-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005018-37.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18930668, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005573-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005573-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação no 

prazo legal (Id. 13076992). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta 

poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do 

CPC. 2.0 – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a manifestação 

sob o Id. 20184692, bem como tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, 

prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a tentativa de 

autocomposição entre as partes, designo o dia 13 de março de 2020 às 

16h20 para audiência de conciliação. Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014395-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ DUTS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1014395-27.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 30 de março de 2020 às 14h00, para oitiva da 

testemunha Luiz Duts Ribeiro. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 26074765. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010419-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAPTER RIBEIRO FREITAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, id. 23142556, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este 

prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003984-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FREIRES RAIMUNDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TEODORO MOREIRA OAB - PR73768 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003984-27.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18113338, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006437-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006437-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 14277457, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005309-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES 09486346771 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMELA DALETE REIS CRUZ (RÉU)

RAINYER REZYS GUIMARAES LEMES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca das certidões do(a) 

Sr(a) Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005872-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005872-94.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18891159, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 282 de 3112



Processo Número: 1007967-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALMINDO DE MORAES DELGADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007967-97.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 18190901, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001757-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001757-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 14937346, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYSA WOLF CHARANEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004974-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 20356430, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002128-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002128-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 14947912, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 16h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008024-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008024-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 21597854, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005919-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO RODRIGO CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (RÉU)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005919-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 20090099, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 27 de março 

de 2020 às 14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMISSIO ANTONIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003370-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 19554489, bem como tendo em vista que o artigo 

139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016901-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI (REQUERENTE)

HELENA MARIA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MELGAR NASCIMENTO OAB - MT17735/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO OAB - MT19985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1016901-73.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 13 de abril de 2020 às 15h30, para oitiva da 

testemunha Helena Maria de Almeida. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 27658042. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DIVINO DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001659-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE LORETO MONTANHER FERREIRA (RÉU)

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001659-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando as 

manifestações e documentos sob os Ids. 20395689, 20585212 e 

20585213, bem como tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê 

que o magistrado pode promover a qualquer tempo a tentativa de 

autocomposição entre as partes, designo o dia 21 de fevereiro de 2020 às 

16h30 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003344-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003344-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando o 

pedido da parte ré sob o Id. 25063423, bem como tendo em vista que o 

artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, designo o dia 21 de 

fevereiro de 2020 às 15h20 para audiência de conciliação. II – Intime o 

representante do Ministério Público pessoalmente e a requerida, na 

pessoa do seu advogado constituído nos autos, para comparecer ao ato, 

munido de poderes para transigir ou, poderá fazer-se presente 

acompanhada de seus constituinte. III – Havendo acordo extrajudicial entre 

os litigantes antes da data aprazada para a realização da audiência supra, 

deverão as partes trazer as autos a respectiva minuta para homologação 

pelo juízo. IV – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de 

janeiro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 
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DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000605-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC PALADINO TUMITAN OAB - MS10683-B (ADVOGADO(A))

ACIR MURAD SOBRINHO OAB - MS6839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005859-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANGELONI JUNIOR (REQUERIDO)

JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA BICCA ISHIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 2639153, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017096-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1017096-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia da declarações do 

imposto de renda dos anos de 2018 e 2019, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002968-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1002968-38.2016.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz 

ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com 

a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode 

ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não 

se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer 

processo. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do comando legal que 

regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser 

confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de outubro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 285 de 3112



2016. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002968-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente para que traga, no prazo de 10 (dez) dias, 

cópia dos extratos de pagamento da CPR nº 21/91579-2, atual nº 

15/97541-x e CPR nº 21/97639-2, atual nº 15/97542-8, vez que a última 

consta como pagamento final em 15.05.2021, bem como, cópia atualizada 

da matrícula sob o nº 713, do CRI de Pedra Preta/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008210-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVES GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

LEILA BAPTISTA LEGRAMANTI COSTA (RÉU)

ALEX ODAIR MORAES PRATES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO id. 25262147 E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002572-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. C. (AUTOR(A))

ESTELA ALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27854255, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013805-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013805-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 20236521, para consulta mediante pesquisa via 

Sistemas Infojud e Bacenjud buscando informações sobre o atual 

endereço da parte requerida JOSE RENATO DOS SANTOS (CPF nº 

027.145.521-70). II – Vindo aos autos a informação, expeça os 

respectivos mandados de busca, apreensão e citação nos endereços 

ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova 

tentativa, dê-se vista ao requerente para manifestação. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DA SILVA AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27854846, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006521-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RENATO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27854856, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013809-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANICESIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ACACIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ADAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

OSCARLINA RAMOS VILAS BOAS (AUTOR(A))

MARIA ELZA DE AGUIAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

ELIANE AUXILIADORA PEREIRA GOMES GARCIA (AUTOR(A))

JUVENAL FRANCISCO PAIXAO (AUTOR(A))

ROJANO FIEL CUNHA (AUTOR(A))

NILTON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FORTES BUSTAMANTE (RÉU)

MAISA PIAZZA BUSTAMANTE (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013809-87.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 
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quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SPIES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005658-06.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Em observância ao 

artigo 854 do Código de Processo Civil, defiro o pedido para realização de 

penhora on line nas contas bancárias do devedor Adilson Spies, sob o 

CPF nº 020.926.141-26, com utilização do convênio BacenJud, até o valor 

do débito no importe de R$ 4.264,96 (quatro mil, duzentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos) - (Id. 21009125). II – Vindo aos 

autos as informações, dê-se vista ao exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, conclusos. IV – Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001018-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA VAZ PASSARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DANTAS SILVEIRA (RÉU)

OSCARINO SILVEIRA LEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCARINO SILVEIRA FILHO OAB - 068.822.261-72 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA RETIRAR O 

EDITAL DE CITAÇÃO ID. 17269705, BEM COMO, COMPROVAR SUA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007541-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO DE LIMA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GARCIA XAVIER VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007541-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

exequente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 17263396, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005478-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VILA ALTA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FRANCISCO MARINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para juntar ao feito o contrato de compra e 

venda e/ou o CRV do veículo, comprovando a mencionada transferência, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser decretada a revelia, bem 

como, juntar instrumento de procuração, sob pena de não apreciação da 

peça defensiva, tendo em vista que ato praticado por advogado sem 

procuração é inexistente (art. 76, II, do CPC)..

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002788-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002788-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo credor sob o Id. 14588783, para realização de penhora on 

line nas contas dos executados ADILSON ANTONIO DE SOUZA (CPF nº 

318.266.281-34) e VIVIANE GUERINI DE SOUZA (CPF nº 812.777.841-91) 

com a utilização do Sistema BacenJud, devendo ser observado o valor 

apontado pelo exequente ( R$ 194.138,83 (cento e noventa e quatro mil 

cento e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), bem como para a 

realização da pesquisa dos bens existentes em nome dos executados 

com a utilização do sistema RenaJud, Vindo aos autos as informações, 

dê-se vista ao exequente para manifestação. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013999-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLOC TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCATIVA- LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP (RÉU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013999-50.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 
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da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006129-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 20776139, para consulta mediante pesquisa via Sistemas 

Infojud e Bacenjud buscando informações sobre o atual endereço do 

executado CRISTIANO RODRIGUES MARTINS (CPF nº 000.543.581-16). II – 

Vindo aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de 

citação nos endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura 

reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT,08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016902-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON DAVI DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L INSTALADORA ELETRICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALINOR DA COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016902-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 27657524), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 14.03.2014. Dessa forma, determino que o demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004515-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004515-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 21236943 para busca do atual endereço da 

executada (CNPJ nº. 07.436.535/0001-59) com a utilização dos sistemas 

Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista a 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003022-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003022-67.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22095041, para busca do atual endereço do 

executado (CPF nº. 009.634.231-50) apenas com a utilização dos 

sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAMASCENO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001898-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22837922, para busca do atual endereço do 

executado (CPF nº. 667.108.711-34) apenas com a utilização dos 

sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006889-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SPINELLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003476-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDES CARBONERA GOLDONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1013435-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013903-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BEZERRA NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VICENTE FERREIRA OAB - SP382977 (ADVOGADO(A))

DAIANE ABREU MORENO OAB - SP357138 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010474-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA SANTOS DE MOURA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008431-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VALIATTI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27884253, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001064-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

Outros Interessados:

ISRAEL ANTONIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ODAIR DE SOUZA (CONFINANTES)

LUIZ CARLOS FELIPE ALVES (CONFINANTES)

ALEX SANDRO DE SOUZA (CONFINANTES)

ANTONIO BRUNO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ CARLOS ALVES FILHO (CONFINANTES)

NATIVIDADE FREIRE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

CEZAR ADRIANO ALVES (CONFINANTES)

ELGITA BARBOSA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ERMESON FREIRE DE SOUZA (CONFINANTES)

ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO BRUNO ALVES (CONFINANTES)

MARIA LUIZA MEDEIROS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO ID. 27882524, BEM COMO, REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002761-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 
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CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27884699, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000089-19.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - O autor 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. II – Intime- ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, traga aos autos, extrato com relação de 

consumo e contas pagas de janeiro a dezembro de 2019. III - Após, 

voltem-me conclusos com urgência Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005416-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOAO DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003474-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (EXECUTADO)

RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS 27892774 E 27892775, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000714-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27893268, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008124-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JUNIOR SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009702-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27894019, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008001-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEBER PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT3295/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO OAB - PR77799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID FERREIRA MAIA NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006415-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIMIA ACOSTA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012549-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIQUEIRA E MATTIONI LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27894932, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008917-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SIDNEY FAZOLO OAB - PR27473 (ADVOGADO(A))

ROGER ZANCO OAB - PR70666 (ADVOGADO(A))

MARCELO VINICIUS ZOCCHI OAB - PR35659 (ADVOGADO(A))

DANIEL CARLETTO OAB - PR41782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27895968, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004252-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANGELONI JUNIOR (REQUERIDO)

LUCIA ELENA POLETO ANGELONI (REQUERIDO)

JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011859-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011859-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003961-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AZEVEDO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS ID. 27444455/27444458, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005819-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MATOS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005819-45.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido constante no Id. 22697528 e determino o desbloqueio da restrição 

judicial do veículo, objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud (Id. 

20872734). II – Ainda, defiro o pedido para busca do atual endereço da 

requerida (CPF nº. 074.034.344-04) apenas com a utilização dos sistemas 

Infojud e Bacenjud. III - Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

exequente para manifestação. IV - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 

de dezembro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014768-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA NAJJAR ABDO OAB - SP155099 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA OAB - SP324907 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1014768-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 
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remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de 

novembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005023-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V J M ALVES - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007431-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014229-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE PEREIRA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27923043, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016997-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016997-88.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-M, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016705-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL GIACOPPINI (REQUERENTE)

GIACOPPINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE ALTO ARAGUAIA-MT (REQUERIDO)

SILVANA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1016705-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017032-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1017032-48.2019.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017040-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017040-25.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 
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ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000019-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH PEREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 10000019-02.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005892-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27923707, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012245-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARBOSA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE DE DIVERSOES XAVIER LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO DE JESUS OAB - 627.824.871-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27925101, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004746-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE 

AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO 

E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

EDNA CRISTIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ OAB - MT25636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10000126-46.2020.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos observa-se que a demandante Ani Maria da Silva 

comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê do 

documento de Id. 27804027. Assim, deverá a Srª. Gestora providenciar as 

alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na 

tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente. De 

outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005767-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004384-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEY DE JESUS ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011588-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010070-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEBASTIAO DA SILVA OAB - 206.448.798-07 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002848-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEDI MAGAZINE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008188-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008188-12.2019.8.11.0003) Vistos etc. Certifique Sra. 

Gestora acerca do decurso do prazo à apresentação da peça defensiva 

pela requerida Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 13 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016871-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MELO HEITOR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016871-38.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016888-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO E TELEVISAO MATOGROSSENSE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016888-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

13 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1016909-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY DORVALINA CORREIA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016909-50.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT,13 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016887-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINA DIAS DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA MIRANDA OAB - MT18384/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAHER & CIA LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016887-89.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa da patrona constituída, para emendar a inicial, juntando 

aos autos, cópia completa do documento constante no Id. 27650374, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005261-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ALVES MUNIZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002872-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BRITO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005264-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FABRICIA AVILA DE CAMPOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA VIEIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DAS 

PETIÇÕES ID. 25881325 E 2595022, E DOCUMENTOS, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000439-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA BARRETO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DUCARMO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008607-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VICTOR SILVA GUIMARAES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))
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PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO GOUVEA DE MATOS (REU)

TEREZA MARTA RODRIGUES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RICARDO TESTA (EXECUTADO)

N. R. TESTA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000780-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000780-72.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000236-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SILVESTRE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000780-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27569492 E DOCUMENTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000609-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA DE ALMEIDA PIRES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005800-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA (EXECUTADO)

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009494-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADSTON ROBERTO MACHADO PIMENTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009048-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

CRBS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007027-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004732-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004897-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JONAS PORTO FLORES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001903-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDO SILVA ALVARELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003854-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INACIO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005787-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010123-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGELA MARIA CAJANGO BLANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007748-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

SANDRA VIEIRA ALVES DIB OAB - 396.164.521-34 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013287-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MINAS PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011404-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SIMONE KEHRVALD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005439-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VERDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003114-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BORGES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

JOSE MODESTO PEREIRA (CONFINANTES)

Délcio Ribeiro Espíndola (CONFINANTES)

EURIPEDES PEREIRA (CONFINANTES)

CARLOS ANTONIO DE MORAES (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 24555854, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000759-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELICE SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002361-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005896-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (REU)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REU)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011132-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011132-84.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Certidão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000152-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (REU)

OSEAS DIAS DE MOURA (REU)

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO (REU)

JANETE MOURA GOMES DA SILVA (REU)

OZIEL JARDIM DE MOURA (REU)

IDE ALVES DE MOURA (REU)

ANGELA JARDIM BOTELHO (REU)

DEUSINA BELA DE MOURA (REU)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (REU)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (REU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (REU)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

dariluci gomes da silva (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo da citação editalícia id. 11691128, sem 

manifestação da parte requerida MARIA APARECIDA DA SILVA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000152-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (REU)

OSEAS DIAS DE MOURA (REU)

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO (REU)

JANETE MOURA GOMES DA SILVA (REU)

OZIEL JARDIM DE MOURA (REU)

IDE ALVES DE MOURA (REU)

ANGELA JARDIM BOTELHO (REU)

DEUSINA BELA DE MOURA (REU)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (REU)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (REU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (REU)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

dariluci gomes da silva (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL, PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE 

INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NO ID. 26800658.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 299 de 3112



Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003486-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008925-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK (EXEQUENTE)

FIRAS MOHAMED CHARANEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000198-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006715-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASTON CORREA SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005079-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A TAPAJOS - TRANSPORTES - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005794-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003562-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODEP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO CONTRI OAB - MT24626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO MOREIRA DE FREITAS 53540212191 (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002748-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CAETANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006961-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DAS 

PETIÇÕES ID. 26001255 E 26046808 E DOCUMENTOS, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008482-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004278-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINE PEREIRA RIBEIRO OAB - MG162823 (ADVOGADO(A))

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte requerida para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao recurso 

de Adesivo interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001366-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006335-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27995369, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009481-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARLEI MORTARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27997446, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014773-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS OLIVEIRA PEREIRA (TESTEMUNHA)

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CHELLI OAB - MT22114-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL MORTARI LOTFI OAB - SP236623 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 

(ADVOGADO(A))
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Carta Precatória nº. 1014773-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 03 de fevereiro de 2020 às 16h00, para oitiva da 

testemunha Epaminondas Oliveira Pereira. Intime a testemunha, 

observando o endereço no Id. 26290927. Informe ao Juízo deprecante a 

data da audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004965-56.2016.8.11.0003 Visto em correição. O atual Código 

de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006859-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESULINO PRUDENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27997474, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014344-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Carta Precatória nº. 1014344-16.2019.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 13 de fevereiro de 2020 às 16h20, para oitiva da 

testemunha Cleo Pereira de Souza. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 26046531. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27998526, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYON SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000357-73.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando aos 

autos a fatura no importe de R$ 2.306,74 (dois mil trezentos e seis reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1015439-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO PEREIRA DE SOUZA E CIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA OLIVEIRA (EXECUTADO)

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. (...) e pagamento do débito, no valor de R$ 

106.282,83, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004469-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON RODRIGUES MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014757-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001979-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

IVANETE NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO REQUERIDO PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002932-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON CESAR JOSE DA SILVEIRA (EXECUTADO)

SAULO MARQUES SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para informar se possui interesse nos demais 

veículos bloqueados pelo Sistema Renajud, bem como indicar outros bens 

passíveis de penhora, juntando o demonstrativo de débito, abatendo o 

valor levantado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000772-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Nos termos da legislação e Provimento nº 

56/07-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimação da parte 

autora para querendo contrarrazoar o recurso de apelação ID N. 8076837.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005863-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO MARQUES AGUERO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005695-67.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo n° 1005695-67.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 

- Proceda o apensamento/vinculação destes Embargos à Execução ao 

feito executivo sob o nº 1001696-09.2016.8.11.0003. 2.0 - Considerando 

que os embargos visam à desconstituição da demanda executiva, cujo 

valor da causa é no importe de R$ 439.871,81 (quatrocentos e trinta e 

nove mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), intime o 

embargante, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze), atribuindo à causa o valor 

do proveito econômico perseguido. Entrementes, no mesmo prazo, deverá 

o embargante proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias, nos 

termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005695-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. (...) e pagamento do débito, no valor de R$ 

54.736,48 (cinquenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do 

CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (EXECUTADO)

VANDERLEIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. DE BRITO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 26394775 E DOCUMENTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006081-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SULIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013764-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FIDELIS DO ESPÍRITO SANTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003067-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETTE DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO 

LAUDO PERICIAL ID. 25873262, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003067-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETTE DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO LAUDO 

PERICIAL ID. 25873262, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005854-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, BEM COMO ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010076-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO ID. 25501500, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009919-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GRIPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011731-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO ID. 27970027 E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005785-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 305 de 3112



Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO ID. 26792358 E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013239-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE COELHO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014466-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014537-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON REIS RIBEIRO 27744051149 (EXECUTADO)

NELSON REIS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014993-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003077-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOLINO ARAUJO NETO (REU)

A FORNAZARI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO ID. 28043212, BEM COMO DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006047-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Oficial de Justiça: ZONA 01 

Diligência: ID. 24917447 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1006047-54.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: ACE SEGURADORA S.A. POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO 

RODRIGUES MARTINS Endereço: Avenida dos Colibris, 2004, Jardim das 

Paineiras, Rondonópolis/MT, CEP: 78750-100 Endereço: Avenida 

Arapongas, 1410, Parque Residencial Universitário, Rondonópolis/MT, CEP: 

78750-215. FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 15 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012656-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

RONDONOPOLIS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010132-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARCEL PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 03 Diligência: JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE 

APARECIDA PE R E I R A  B E L T R A M I N I  P R O C E S S O  n. 

1010132-49.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BRUNO 

MARCEL PEREIRA DE SOUSA Endereço: RUA JULIANO DEGREGORI, s/nº., 

QUADRA 16, LOTE 08, LOTEAMENTO ZÉ SOBRINHO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78711-022 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA E AUDIÊNCIA, munida de todos os 

documentos médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, 

imagens e etc), conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: MUTIRÃO DPVAT Sala: CONCILIAÇÃO - 3ª 

VARA CÍVEL RONDONÓPOLIS Data: 12.03.2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 2. As partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016958-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016958-91.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017097-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017097-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

comprovando a mora nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 

911/69, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017114-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNE ASSIS BERNARDES FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017114-79.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

comprovando a mora nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 

911/69, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014938-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014938-30.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1000473-79.2020.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do veículo FORD/CARGO 4030 2P 

DIESESL ANO: 2002 – COR: BRANCA – COMBUSTÍ V EL: DIESEL, PLACA: 

AKF 1303 – CHASSI: 9BFY2UCTX2BB12914 , e de citação da parte 

devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme 

estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. Faça consignar ainda, que a resposta poderá 

ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de 

purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da 

inicial. Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REU)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, BEM COMO MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ID 28072654 NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

PAULA LUCIA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

JULIANO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que o 

comprovante de recolhimento da diligência do oficial de justiça não 

acompanhou a petição Id 9527622, bem como que não houve a 

comprovação de distribuição da Carta Precatória. LUCIANA GIARETTA 

SENEN Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004319-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MAGNO INFANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004319-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que a requerida traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, cópia da fatura, objeto da lide, no importe de R$ 303,54 

(trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento 

em 04/09/2013. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004319-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MAGNO INFANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27023403, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008660-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1009934-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ROCHA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 26923489 E DOCUMENTOS, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001918-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GEOVANNA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001918-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 
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controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON NEVES DA MAIA (EXECUTADO)

CLEUZA MOREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

INFOGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, IDS. 26491999, 26490990, 26492009, bem como 

providenciar o andamento do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010392-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RUSIS DE SOUZA CASTRO (AUTOR(A))

LAZARO DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Iraci de Oliveira Brito (REU)

ODILON AUGUSTO BRITO (REU)

Outros Interessados:

JULIANO MARINHO LEDUINO (CONFINANTES)

HELIO CAVALCANTE COSTA (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA INFORMAR O 

ENDEREÇO DOS CONFINANTES, BEM COMO, O CPF CORRETO DO 

CONFINANTE RICARDO NEVES DE OLIVEIRA, NO PRAZO LEGAL, PARA 

POSTERIOR EXPEDIÇÃO DAS CITAÇÕES.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006318-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON NEVES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (REU)

Outros Interessados:

MAILDA RIBEIRO DOS SANTOS (CONFINANTES)

VANUZA NOBRE DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 26300505 e 25372595, bem como providenciar o 

andamento do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010478-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANDYS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008747-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RITA SANTOS PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1015208-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CESAR SPADONI JUNIOR OAB - SP269885 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MACEDO (REQUERIDO)

AMANDA FABRIS MACEDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 
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GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015275-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARICA FABIANA FAVARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO ORSI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA JUNTAR OS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA (PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO, DESPACHO), 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000064-74.2018.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2020 às 15h30. Defiro a 

produção de prova testemunhal. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o referido parágrafo prevê que o 

prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar 

qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 395334 Nr: 8873-56.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVERIO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Código nº 395334

Ação de Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Severio Bruno

Vistos etc.

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de SEVERIO 

BRUNO, também qualificado no processo, visando receber a importância 

de R$ 7.093,72.

Considerando a decisão proferida no Conflito Negativo de Competência 

(fls. 94/100), determino o prosseguimento da lide, bem como, ratifico todos 

os atos processuais praticados.

 O exequente noticia o recebimento do seu crédito e requer a extinção do 

processo (fls. 87/88). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Defiro, desde logo, a baixa de quaisquer restrições 

existentes sobre bens do executado. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 03 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813493 Nr: 720-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO, LAIRTO 

JOAO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORDANIA 

BARCELO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

720-19.2016.811.0003, Protocolo 813493, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 810661 Nr: 18112-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SOUSA DOS SANTOS MIRANDA, JULIO 

CESAR SPERANZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº. 810661.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada CLARO 

S.A. no importe de R$ 4.560,10 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e 

dez centavos) liberando-se o valor que ultrapassar o débito.

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

referidos valores.

 III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de novembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 789003 Nr: 9812-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 789003

Vistos etc.

Defiro, uma vez mais, a realização de bloqueio de ativos financeiros, em 

nome da devedora pelo sistema Bacenjud, no valor informado à fls. 77, 

bem como, tentativa de localização de veículos pelo sistema Renajud.

Porventura reste infrutífera a tentativa de bloqueio, deverá a credora 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora para garantia da execução.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 706195 Nr: 897-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, ADEMILSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PESSOA - 

OAB:OAB-RJ 12.669

 Código nº 706195

Vistos etc.

Intime a credora para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

planilha atualizada de débito.

Após, voltem-me conclusos para apreciação dos pedidos à fls. 243/244.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 430666 Nr: 12552-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSA DE MORAIS, LINDAURA 

ROSA DE SOUZA, ATAIDE ROSA DE MORAES, IRENI ROSA DE MORAES, 

LUZIA ALCANTARA, IVO ROSA DE MORAES, NIVERSINO ROSA DE 

MORAES, IRACI ROSA DE MORAES, LENI ROSA DE MORAES, IDENIR 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 430666

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 264, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 84360 Nr: 19708-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FRAGA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE FRAGA DE MORAES, 

DJALMA FRAGA DE MORAIS, NEOZAIDE FRANCA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - 

OAB:MT/15.082, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 Código nº 84360

Vistos etc.

Sobre as alegações perpetradas pelo credor, e documentos, à fls. 

744/958, digam os executados, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 914301 Nr: 9230-50.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, VANESSA 

APARECIDA ABRÃO MORAES, NILSON FRAGA DE MORAES, MAURICIO 

DE OLIVEIRA MORAES, GUSTHAVO OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MORAIS DE FREITAS, DJALMA FRAGA 

DE MORAIS, NILTON FRAGA DE MORAES, JEREMINAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO, ALBERTOFRAGA DE MORAES, NEOZAIDE FRAGA DE 

MORAIS, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:OAB/MT 11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 Código nº 914301

Vistos etc.

Certifique, a srª Gestora, se a angularização processual se aperfeiçoou 

em relação a todos os demandados, bem como, a tempestividade das 

peças defensivas apresentadas.

Entrementes, intime as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 931848 Nr: 5405-64.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FLORINDO BOTTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 931848

Vistos etc.

Recebo os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, suspendo o 

andamento do processo principal em relação ao bem aqui perseguido, ou 

seja, o imóvel objeto da matrícula nº 1.636, do CRI de Itiquira/MT.

 Nesse sentido:

“Se o terceiro não teve conhecimento da execução (...) e os embargos de 

terceiro são opostos contra imissão de posse subseqüente a 

arrematação, (sendo que) o prazo não se conta desta, mas da 

consumação da imissão; e isto porque o embargante não se insurge 

contra a arrematação, que não o prejudica, e sim contra a imissão de 

posse”. (Negrão, Thetônio. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em vigor, 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 940)

Cite a embargada, nos termos do § 3º, do artigo 677, do CPC, para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 355579 Nr: 10574-23.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINOSIO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Código nº 355579

Vistos etc.

Considerando a complementação do depósito efetuado pelo executado à 

fls. 344/347, intime a credora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, inclusive quanto ao cumprimento da obrigação exequenda.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 791762 Nr: 11000-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD ADMINISTRADORA, ODONTO 

EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA VILLELA 

CICELLI - OAB:OAB/SP 330./992, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT17209-A

 Vistos etc.

 Considerando os depósitos voluntários efetuados pelas requeridas à fls. 

292 e 293/295, defiro o pedido de levantamento dos valores depositados, 

na forma requerida pelo autor á fls. 299/300.

Após, considerando a existência de pendência no recolhimento das 

custas judicias, remeta os autos à Central de Arrecadação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 16154 Nr: 1141-88.1988.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPC CONSTRUCÃO PAVIMENTACÃO E 

COMERCIO LTDA, MARIA LIGIA CRUZ BARBOSA, ESPÓLIO DE NATANIEL 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 16154.

 Vistos etc.

Indefiro os pedidos formulados pela credora à fls. 767/768, vez que os 

sistemas SREI e ANOREG ainda não estão disponibilizados a esta 

Magistrada.

 Desta forma, intime a exequente para que promova o regular andamento 

do feito, indicando outros bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 939738 Nr: 7966-61.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JOAQUIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:MT23263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 939738

Vistos etc.

I – Considerando que o Banco Itaú S/A não figura no pólo ativo, tampouco, 

no pólo passivo da demandada executiva em apenso (código nº 766603), 

intime o embargante, na pessoa do advogado regularmente constituído nos 

autos, para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, cumprindo as 

disposições contidas nos artigos 319, 320 e 674 e seguintes, do CPC.

II – No mesmo prazo, deverá, ainda, o embargante comprovar sua 

condição de hipossuficiente.

III – Após, voltem-me conclusos.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 778057 Nr: 5436-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TORREMOCHA FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:MT/11.571, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 778057

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 427 e extrato da conta judicial à 

fls. 428/429, bem como, tratar-se de verba incontroversa, defiro o pedido 

de levantamento do valor depositado à fls. 288, na forma requerida à fls. 

431.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 9799-86.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMINAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FRAGA DE MORAES, MERCADÃO 

DOS FREIOS LTDA, DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, NILSON FRAGA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 Código nº 61406

Vistos etc.

Intime as subscritoras do recurso de embargos de declaração à fls. 

588/590, para regularizarem a representação processual, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712972 Nr: 8063-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073

 Código nº. 712972.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado no 

importe de R$ 529,13 (quinhentos e vinte e nove reais e treze centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805377 Nr: 16420-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DOS REIS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONKON DO BRASIL COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA 

GONÇALVES DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

16420-69.2015.811.0003, Protocolo 805377, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747058 Nr: 6189-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGIA MULTIMARCAS PEÇAS E 

SERVICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO DE 

MELO, para devolução dos autos nº 6189-17.2014.811.0003, Protocolo 

747058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873305 Nr: 7752-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY RONALDO FURTADO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREY RONALDO FURTADO 

AZAMBUJA, CNPJ: 28297329000185. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO ANDREY RONALDO FURTADO 

AZAMBUJA, ACIMA QUALIFICADO, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 17/02/2020, AS 15H00, A SER 

REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA CÍVEL , COM 

ENDEREÇO NO EDIFÍCIO DO FÓRUM SITUADO NA RUA RIO BRANCO, 

N.2299, BAIRRO: JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS-MT.

Despacho/Decisão: Código Processo nº. 873305 Vistos etc.Considerando 

o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 24 e 25 de 

outubro do corrente ano; considerando, ainda, a impossibilidade do Juiz 

Substituto realizar as audiências designadas nestas datas em razão do 

cumprimento da pauta existente no seu gabinete, hei por bem redesignar a 

audiência de instrução outrora agendada neste feito para o dia 17 de 

fevereiro de 2020 às 15h00, mantendo as cominações à fls. 67.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 29 de outubro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019

Luciana Giaretta Senen Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 764320 Nr: 15489-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 764320

Cumprimento de Sentença

Exequente: José Roberto Ferreira Júnior

Executada: Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo 

Ltda

Vistos etc.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de 

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, também qualificada no processo, visando receber a importância de 

R$ 32.441,42.

 O valor executado foi objeto de penhora on line (fls. 153/156). O devedor 

não se opôs à constrição judicial. O credor requereu o seu levantamento 

(fls. 158). Intimada a manifestar-se nos autos a executada quedou-se 

inerte. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e o levantamento da quantia 

pela credora, cujo pleito defiro nesta oportunidade, nos termos do pedido à 

fls. 158, julgo extinta a presente ação de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 487, III c/c o artigo 924, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 2705-24.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA 

FERREIRA DA SILVA, GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI - OAB:4729-A/MT

 Código nº 45248

Cumprimento de Sentença

Exequente: Espólio de Nercino Lázaro Rodrigues e outro

Executado: Banco Itaú S/A

Vistos etc.

ESPÓLIO DE NERCINO LÁZARO RODRIGUES e GERALDO ROBERTO 

PESCE, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de BANCO ITAÚ S/A, também 

qualificado no processo, visando receber a importância de R$ 184.616,49.

 O valor executado foi objeto de penhora on line (fls. 633/642). O devedor 

não se opôs à constrição judicial. Os credores requereram o seu 

levantamento (fls. 650). Intimado a manifestar-se nos autos o devedor 

quedou-se inerte (fls. 643 e 652). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e o pedido de levantamento 

da quantia pelos credor, cujo pleito defiro nesta oportunidade, na forma 

requerida à fls. 650, julgo extinta a presente ação de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 487, III c/c o artigo 924, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 
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recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707029 Nr: 1778-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, COMPANHIA 

SULINA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE PEREIRA DE LIMA - 

OAB:29.761

 Código nº 707029

Vistos etc.

Sobre a manifestação da devedora à fls. 751/752, diga a credora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 .Código nº 819659.

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pelo requerido e, ante a manifestação do credor, expeça 

alvará para levantamento da quantia de R$ 7.226,69 (sete mil, duzentos e 

vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) e seus acréscimos, na 

forma indicada à fls. 99.

Cumprida a determinação, remeta os autos ao departamento competente 

com a baixa e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 727297 Nr: 8181-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TEIXEIRA DE ARAÚJO, ROSANA MARAI DE 

ARAÚJO, MICHELLE MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA ( 

FILIAL), ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, RENAN SOARES DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/GO 27.780

 .Código nº 727297.Vistos etc.(...) Dessa forma, nos termos dos artigos 

313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado entre as 

partes e suspendo o processo até o cumprimento do mesmo (05.05.2020 

– item “3”) ou até nova manifestação dos interessados.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2019.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 846026 Nr: 10247-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON CARLET, LUIS CARLOS DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia. Condeno LUIS CARLOS DE 

SANTANA, vulgo “tesourinha”, brasileiro, casado, pescador profissional, 

inscrito no CPF nº 396.295.701-49, portador do RG nº 0556123-0 SSP/MT, 

filho de Davi Neves de Santana e Olinda Pereira de Pádua, residente e 

domiciliado na Rua João Araújo, nº 155, Jardim Amizade, nesta urbe, como 

incurso nas penas do artigo 34, parágrafo único, I, da Lei nº 9.605/98 e, 

PETERSON CARLET, brasileiro, casado, motorista, nascido em 14.10.1977, 

inscrito no CPF nº 919.345.320-53, portador do RG nº 3104926 SSP/SC, 

filho de Edgar Carlet e salete Anita Marafon Carlet, residente e domiciliado 

na Rua H, Jardim Morumbi, nesta urbe, como incurso nas penas do artigo 

34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98. Passo a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do 

Código Penal. Do denunciado LUIS CARLOS DE SANTANA.(...). À vista 

dessas circunstâncias, fixo a pena base da seguinte forma: a) para o 

delito do artigo 34, § único, I, da Lei nº 9.605/98, fixo em 01 (um) ano de 

detenção e pagamento de 05 dias multa, no equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por verificar que a 

situação do réu não é boa; b) Não concorre circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, vez que aplicada a reprimenda no mínimo legal. c) Tendo em 

vista que o infrator é pescador profissional, aplico-lhe o disposto no artigo 

13, §3º, da Lei nº7.155/99 e determino a cassação de sua carteira de 

pescador.(...). Do denunciado PETERSON CARLET.(...)Assim, fixo a pena 

definitiva em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias multa.

(...)Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 898699 Nr: 4928-75.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU RIBEIRO DA SILVA, JOSE MARTINS DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: walmir de souza gimenez - 

OAB:5.636 B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia. Condeno DIRCEU 
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RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, convivente, moto taxista, portador do RG nº 

229305877 SSP/MT, inscrito no CPF nº 998.153.971-68, nascido em 

16.04.1980, filho de João da Silva e Zelita Alves Ribeiro da Silva, residente 

e domiciliado na Rua Paulo Fernandes Barem Campos, nº 349, nesta 

cidade, e JOSÉ MARTINS ARAÚJO, brasileiro, casado, moto taxista, 

portador do RG nº 253609 SSP/MT, inscrito no CPF nº 299.950.781-04, 

nascido em 11.06.1952, filho de Hermes Martins de Araújo e Terezinha 

Santos, residente e domiciliado na Rua Manoel Logrado, nº 444, Vila 

Mineira, nesta cidade, como incursos nas penas do artigo 29, da Lei nº 

9.605/98 c/c com artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.Passo a dosar as penas 

a serem-lhes aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, 

caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 735669 Nr: 15180-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377

 .Processo nº 735669.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 713942 Nr: 9093-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .Código nº 713942.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome do executado no 

importe total de R$ 7.795,92 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais 

e noventa e dois centavos). Determino a liberação do valor que 

ultrapassou o crédito (art. 854, §1º, do CPC).

II - Tendo em vista que o devedor foi citado por edital, expeça edital de 

intimação com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca da 

indisponibilidade dos valores e dos veículos. Dê ciência do bloqueio a 

curadora especial nomeada para aos executados.

III - Intime o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos, imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 270172 Nr: 1756-39.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAR AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 270172.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do executado, no importe de R$ 338,60 (trezentos e trinta e oito 

reais e sessenta centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para cumprir a determinação constante na parte final da 

decisão à fls. 292.

Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 820123 Nr: 2996-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BOTTOSI IBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A, PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A, MAISA ALVES DO CARMO - OAB:14755/O, VIVIAN ROSSI M. 

DA COSTA - OAB:11813 MT

 .Código nº 820123.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada Tam 

Linhas Aéreas S.A no importe de R$ 8.304,47 (oito mil, trezentos e quatro 

reais e quarenta e sete centavos).

II - Intime a devedora Tam Linhas Aéreas S.A e a exequente, na pessoa de 

seus patronos constituídos, para manifestarem acerca da indisponibilidade 

dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º 

e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 297452 Nr: 128-29.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUNARDONI, LUIZ NATAL 

LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 .Código nº 297452.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do executado Oswaldo Lonardoni, no importe de R$ 34,91 (trinta 

e quatro reais e noventa e um centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 766489 Nr: 631-30.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO TAVARES GOIVINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AEREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Costa 

Pereira - OAB:84.367-RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Código nº. 766489.

 Vistos etc.

 A tentativa de penhora online pelo Sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime o exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 749836 Nr: 7675-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJ TRANSPORTADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 749836.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária da executada, no importe total de R$ 39,36 (trinta e nove reais e 

trinta e seis centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732934 Nr: 13032-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS 

SANTOS - OAB:10819/MT

 .Código nº 732934.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado no 

importe de R$ 3.274,56 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos).

II - Dê-se vista ao exequente e intime o devedor na pessoa de seu patrono 

constituído, para manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, 

do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816248 Nr: 1662-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

CARRIGIO PINTO, para devolução dos autos nº 1662-51.2016.811.0003, 

Protocolo 816248, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 9799-86.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMINAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FRAGA DE MORAES, MERCADÃO 

DOS FREIOS LTDA, DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, NILSON FRAGA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:OAB/MT10.765, KAROLINE BANHOS 

ONTIVEROS - OAB:OAB/MT 11.516, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS 

FERREIRA, OAB/MT 10765 e KAROLINE BANHOS ONTIVEROS, OAB/MT 

11516, PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 594, A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Vistos etc. Intime as subscritoras do recurso de embargos de declaração 

à fls. 588/590, para regularizarem a representação processual, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos. Cumpra."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 382963 Nr: 11118-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PESERICO, ESPÓLIO DE EVALDO 

JOAO PESERICO, MIRNA ANA REBELATTO PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:OAB/MS 13.066

 Ante o exposto, determino o desbloqueio do valor efetivado na conta de 

poupança da devedora, na forma requerida à fls. 388/393. Intime. Cumpra 

com urgência.Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2.019.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO Ante o exposto, 

determino o desbloqueio do valor efetivado na conta de poupança da 

devedora, na forma requerida à fls. 388/393. Intime. Cumpra com 

urgência.Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2.019.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382963 Nr: 11118-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PESERICO, ESPÓLIO DE EVALDO 

JOAO PESERICO, MIRNA ANA REBELATTO PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:OAB/MS 13.066

 Código nº 382963

Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado pela executada MIRNA ANA REBELATTO 

PESERICO para o desbloqueio de valores da sua conta de poupança.

Vieram-me os conclusos.

DECIDO.

 Em que pese ser direito do credor a penhora on line, não se deve perder 

de vista que embora seja possível a intervenção do Poder Judiciário junto 

a órgãos públicos para localização de patrimônio do devedor, devem ser 

observadas as demais disposições legais que regem a matéria, inclusive o 

art. 833, X, do CPC, que estabelece:

 "Art. 833. São impenhoráveis:

 (...)

 X- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos."

 Assim, resta claro que a lei autoriza a penhora de montante depositado 

em conta poupança do devedor, limitando-a, porém, a valores superiores a 

40 (quarenta) salários mínimos.

 Neste sentido:

 "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA 

CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o artigo 649, X, do 

Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores 

depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos". (TJMG, AI n. 1.0024.04.465898-7/002, 12ª Câmara Cível, 

rel. Des. José Flávio de Almeida).

 "EMENTA: EXECUÇÃO - PENHORA - BACEN-JUD - CONTA CORRENTE - 

POUPANÇA - REGULARIDADE - LIMITAÇÃO. É possível a penhora na 

conta do devedor, pois após ter se tornando disponível o depósito, fica 

descaracterizado o caráter salarial. Quanto ao valor da caderneta de 

poupança, deve ser liberada a importância que se encontre depositada até 

o limite previsto no art. 649, X do Código Processo Civil". (TJMG, AI n. 

1.0024.00.019875-4/003, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. José Affonso da 

Costa Cortes).

 "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO NUMERÁRIO - 

CADERNETA DE POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - DEFERIMENTO. De acordo 

com o disposto no artigo 649, X, do CPC, são absolutamente 

impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores 

depositados em caderneta de poupança". (TJMG, AI n. 

1.0024.00.036366-3/001, 17ª Câmara Cível, rel. Des. Lucas Pereira).

 De se notar, por fim, que o legislador impôs a restrição mencionada a 

todas as contas poupança, independentemente da maneira em que é 

utilizada e mesmo que haja transferência automática de valores para conta 

corrente.

 Na hipótese, verificando-se que o valor bloqueado é inferior a 40 salários 

mínimos, deve ser determinado o seu desbloqueio.

 Ante o exposto, determino o desbloqueio do valor efetivado na conta de 

poupança da devedora, na forma requerida à fls. 388/393.

 Intime. Cumpra com urgência.

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401864 Nr: 15368-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte credora para comprovar a 

formalização da penhora de fls. 259, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764320 Nr: 15489-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Impulsiono os autos para intimação dos advogados da executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, bem 

como para apresentação de documentos na forma pleiteada às fls. 165. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime o credor.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779014 Nr: 5784-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DANILO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL DANILO GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, Cpf: 05426314152, Rg: 21581568, Filiação: Luciana Oliveira 

Guimarães e Wendell Aparecido de Souza Oliveira, data de nascimento: 

18/04/1995, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone (66)9984-6537. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU GABRIEL DANILO GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, ACIMA QUALIFICADO, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11/02/2020 AS 15:30 HORAS, A 

SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA CÍVEL, NO 

EDIFICIO DO FÓRUM, SITUADO NA RUA RIO BRANCO , 2299, BAIRRO 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS-MT

Despacho/Decisão: Vistos etc. Ante a ausência da testemunha arrolada 

pela acusação, redesigno a presente audiência para o dia 11 de fevereiro 

de 2020 às 15h30. Requisite a testemunha na forma orientada pela e. 

Corregedoria. Expeça edital para intimação do réu. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de janeiro de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421192 Nr: 3463-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:OAB/RS 54.239, JESSICA FERREIRA LUDWIG - OAB:OAB/RS 

97.059, JONES RAFAEL BIGLIA - OAB:OAB/RS 43.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA, para devolução dos autos nº 

3463-46.2009.811.0003, Protocolo 421192, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764320 Nr: 15489-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCELINO 

BARRETO MONTEIRO, para devolução dos autos nº 

15489-03.2014.811.0003, Protocolo 764320, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 22190 Nr: 345-53.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22190

Vistos etc.

Considerando que a decisão à fls. 246 não determinou, expressamente, a 

publicação do edital de citação em jornal de grande circulação, conforme 

estatuído no § único, do artigo 257, do CPC, determino o prosseguimento 

do feito.

Certifique a srª Gestora quanto a fixação do edital de citação no átrio do 

fórum, bem como, publicação no DJE.

Caso positivo, expeça carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, 

para a Comarca de Poxoréo/MT, para avaliação e praceamento do imóvel, 

objeto da matrícula nº 8.084, do CRI daquela Comarca.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 40651 Nr: 646-63.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, LIVRARIA E PAPELARIA 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 
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OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT

 Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, 

por consequência, determino a liberação dos bens penhorados à fls. 38 e 

54, e julgar extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, IV, do CP/73, atual 487, II, do CPC/15. Condena-se o exequente ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 20, § 4º, do CPC, atual art. 85, 8º, do CPC/15. 

P.R.I.C.Rondonópolis, 07 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 718963 Nr: 4-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MAZINE BIFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/ PR 55172

 Código nº 718963

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida no Juízo, fls. 135/142, que declarou 

nulos os atos processuais em razão da inexistência de citação, intime o 

credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 739663 Nr: 1763-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GUARESCHI, MARILVANI POTRICH 

GUARESCHI, AMELIO GUARESCHI, MARIA ELISABETA BIRK GUARESCHI, 

VALDIR GUARESCHI, ALDA PEREIRA RAMOS GUARESCHI, LIRIO PEDRO 

POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AMPARO DE 

OLIVEIRA - OAB:10043

 Todavia, para que a adjudicação seja possível é necessário que ela se 

realize por preço não inferior ao da avaliação, sob pena de ofender o 

corolário constitucional do devido processo legal, senão vejamos, mais 

uma vez, as lições de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ 

ARENHART: "Considerando-se que o art. 685-A não permite a adjudicação 

por preço inferior ao da avaliação.(...)A adjudicação pode ser requerida 

somente depois da avaliação do bem penhorado. Quando a avaliação for 

feita por avaliador nomeado pelo juiz, o requerimento de adjudicação só 

será possível após a entrega do laudo avaliatório". (Curso de processo 

civil, V. 3: Execução. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pg. 

314). Dessa forma, Homologo o pedido de adjudicação à fls. 211, pelo 

valor atualizado do bem (fls. 215) e julgo por sentença a adjudicação do 

bem móvel (veículo) alhures descrito.Observadas as formalidades legais, 

expeça em favor dos adjudicantes a carta respectiva.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.Rondonópolis/MT, 07 de janeiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 354384 Nr: 9414-60.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI SOARES DE OLIVEIRA, 

EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, JULIO CARLOS COSTA SERRA - OAB:23351/O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN - 

OAB:RJ/117.851

 Código nº 354384

Vistos etc.

Sobre a manifestação do causídico à fls. 478/481, diga o executado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 724189 Nr: 5177-02.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FRANÇA DO AMARAL, EVA FRANÇA DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA -DE SEGUROS GERAIS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907

 Código nº 724189

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela requerida à fls. 195, defiro o 

pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida pelo autor 

à fls. 199.

Após, considerando que a seguradora comprovou o recolhimento das 

custas judiciais (fls. 190/193), ao arquivo, com baixas e anotações 

necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 747342 Nr: 6365-93.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 321 de 3112



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Código nº. 747342

Vistos etc.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, qualificada 

nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão 

proferida à fls. 222/224, alegando a existência de omissão no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo da embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445312 Nr: 494-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR, TRANSCLAZA 

LTDA, RODRIGO SOUSA LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 Código nº 445312

Vistos etc.

Considerando que o embargante - RODRIGO SOUSA LANGE - requer a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, intime-o, na 

pessoa do advogado constituído nos autos, para comprovar sua condição 

de hipossuficiente, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 414675 Nr: 10343-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 " EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO 

STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo executivo, a 

convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão 

de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação 

(art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as partes 

expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC.A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença.APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. (grifei)Dessa forma, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e suspendo o processo até 

o seu efetivo cumprimento ou até nova manifestação dos 

interessados.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 13 

de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 731127 Nr: 11593-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - 

CÁLCULOS PERICIAIS - OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS - 

HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE. Não comprovando a parte as 

imperfeições alegadas nos cálculos, limitando-se ao âmbito das 

alegações, simplesmente, não há que se acolher a sua pretensão, 

notadamente quando verificado que o laudo pericial foi elaborado nos 

limites dos comandos judiciais havidos nos autos. (TJMG, AP. n° 

1.0145.98.011751-2/001, Relator: Des. Unias Silva). Vê-se que a aplicação 

da multa deveu-se à condenação da executada no Juízo ad quem à fls. 

1.064.Dessa forma, homologo o cálculo à fls. 1189/1194.Advirto, desde 

logo, a devedora que a prática de qualquer ato que vise procrastinar o 

feito será considerando como atentatório à dignidade da Justiça e será 

aplicada a sanção cabível à espécie.Intime a executada para pagamento 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa 

prevista no artigo 523, do CPC.Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 
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2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 936971 Nr: 7029-51.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GUEDES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE SOUZA 

MODOLON - OAB:22846/E, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 936971

Vistos etc.

Intime a autora, na pessoa de seu advogado, regularmente constituído, 

para no prazo de 10 (dez) dias, emendar à inicial:

a) cumprindo as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso; e,

b) comprovar a sua condição de hipossuficiente.

 Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 802158 Nr: 15260-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G D COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 802518

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora formulado pela credora à fls. 204/205. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, 

§ 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência.

II – Formalizada a constrição judicial, intime a devedora.

III – Cumpra.

Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 822017 Nr: 3603-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GONÇALVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIROZZI, GILDAZIA DE SOUZA PIROZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 822017

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual não se aperfeiçoou, acolho 

os pedidos formulados pelo autor à fls. 84/88 e 87/88, como emenda à 

inicial, e determino:

a) fazer constar como lindeiros àqueles mencionados à fls. 84/85, 

devendo os mesmos serem citados para responderem aos termos da 

demanda; e,

b) a retificação do pólo passivo para fazer constar como segundo 

requerido o espólio de Gildazia de Souza Pirozzi, representado pelo sr. 

JOSÉ ANTÔNIO PIROZZI, devendo serem cadastrados os atuais 

endereços do primeiro réu e do representante do espólio, informados à fls. 

87/88, com a expedição das respectivas cartas de citação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 776881 Nr: 5011-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Código nº 776881

Vistos etc.

Considerando a efetivação da penhora sobre os semoventes de 

propriedade do executado, bem como, a intimação deste, defiro o pedido 

formulado pelo credor à fls. 140 e determino a expedição de ofício ao 

INDEA, escritório regional de Rondonópolis/MT, para o devido registro.

Oficie àquele órgão de controle, encaminhando cópia do mandado e do 

auto de penhora à fls. 130/131.

Após, intime o exequente para promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 441944 Nr: 10613-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 441944

Vistos etc.

Intime, uma vez mais, o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, seu 

advogado pelo DJE, para que indique e qualifique os bens que pretende 

penhorar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Há de se registrar, por oportuno, que o juízo não é advogado, tampouco, 

procurador da parte, para analisar processo e "descobrir" o que foi dado 

em garantia do crédito exequendo.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 800150 Nr: 14448-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA, MARCOS 

ROBERTO DIAS, JULIANA AGUIAR PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 144.Intime a credora, pessoalmente, 

por meio de ARMP, bem como, seu patrono, pelo DJE, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 415714 Nr: 11405-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA HAIDAR ARBID - 

OAB:12.388/MT

 Código nº 415714

 Vistos etc.

Intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, pelo DJE, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 439205 Nr: 7872-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALENCAR 

SOARES DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Código nº 439205

Vistos etc.

Promova os atos necessários para o cadastramento do advogado do 

executado, subscritor da petição à fls. 228/231.

Sobre a referida manifestação, diga a credora, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711266 Nr: 6269-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDACAO PIO XII HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de defesa de direito fundamental da pessoa humana, insculpida 

em norma infraconstitucional.4. Há que ser reconhecida nulidade absoluta 

da penhora quando esta recai sobre bens absolutamente impenhoráveis. 

Cuida-se de matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado, de ofício, 

resguardar o comando insculpido no artigo 649 do CPC. Tratando-se de 

norma cogente que contém princípio de ordem pública, sua inobservância 

gera nulidade absoluta consoante a jurisprudência assente neste STJ.5. 

Do exposto, conheço parcialmente do recurso e nessa parte dou-lhe 

provimento.(REsp 864.962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA)Expeça mandado de penhora de tantos 

bens quantos bastem, que guarnecem a residência dos devedores, para a 

satisfação do crédito exequendo, à exceção daqueles constantes do 

inciso V, do artigo 833, do CPC, alhures transcrito.Restando infrutífera a 

tentativa de constrição, intime os devedores para indicarem bens 

passíveis de penhora para garantia da dívida, sob pena de incidência da 

multa prevista no artigo 774, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 436876 Nr: 5544-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L S PUBLICACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA 

- OAB:OAB-SP 154.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: denner medeiros de moura 

- OAB:14.142 MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Código nº 436876

Vistos etc.

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA apresentou exceção de 

pré-executividade ao cumprimento de sentença, ao argumento de 

ilegitimidade ativa.

O credor manifestou-se à fls. 215/216. Sustenta a legitimidade ativa em 

razão da revogação dos poderes concedidos a antiga patrona da 

exequente. Concorda com o valor depositado em juízo e pugna pelo seu 

levantamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

A alegada ilegitimidade ativa suscitada pela excipiente é írrita, pífia e 

totalmente insubsistente, porquanto, após o trânsito em julgado da decisão 

de mérito proferida nos presentes autos, o processo foi encaminhado ao 

arquivo, em razão da inércia da antiga advogada que patrocinava a causa.

Houve, posteriormente, pedido de desarquivamento do feito, com juntada 
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de novo instrumento de procuração e o cumprimento de sentença deu-se 

em nome da empresa litigante. (fls. 103/105 e 109/110)

Vê-se à fls. 119/120, que houve o substabelecimento, sem reserva de 

iguais poderes, a favor do atual patrono, restando, assim, de forma cabal, 

sua legitimidade ativa para figurar no pólo ativo do cumprimento de 

sentença.

Ex positis, julgo improcedente a impugnação apresentada. Considerando 

que a executada já efetuou o depósito do débito na Conta Única Judicial e 

o credor concorda com o mesmo, determino o seu levantamento mediante 

alvará judicial, devendo serem observados os dados bancários 

informados à fls. 215/217. Ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta 

a presente ação de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 701073 Nr: 9051-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO DELMUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Código nº 701073

Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Octávio Delmutti

Executado: José Luiz Soares de Mendonça

Vistos etc.

OCTÁVIO DELMUTTI, qualificado nos autos, ingressou com EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE contra JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA, também qualificado no processo, visando 

receber a importância de R$ 21.780,62.

As partes transigiram e pleitearam homologação do acordo (fls. 213/214). 

À fls. 217, o credor noticia o cumprimento da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cumprimento da obrigação 

exequenda, como se vê da manifestação do exequente à fls. 217.

Ex positis, Julgo extinta a presente ação de execução nos termos do 

disposto no artigo 487, inciso III, b, c/c artigo 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Determino a baixa da penhora junto a matrícula 

nº 52.897, do CRI local, isto em relação aos presentes autos. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 905705 Nr: 7021-11.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOBRASSAN LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

JOSELITO ARLINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 905705

Vistos etc.

SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA e JOSELITO ARLINDO 

CORRÊA, qualificados nos autos, ingressaram com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 71, alegando a existência de 

contradição no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo dos embargantes com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelos embargantes qualquer esclarecimento a ser prestado 

nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, 

embargos declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de 

contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura 

ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que 

nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou 

substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 441492 Nr: 10162-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONFANTE & DORNELLES DE OLIVEIRA LTDA 

ME, ELAINE CRISTINA MARTINS BONFANTE, AURELIO MARCOS SALES, 

IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, FLAVIO GENTIL BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O, LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames.Dessa forma, indefiro os pedidos de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, e localização de veículos, pelo sistema Renajud, 

formulados à fls. 273.Intime o credor para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens para garantia do 

débito.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2.020.MILENE 
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APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 417873 Nr: 293-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ATLANTA S/A, MOISES ANTONIO 

RICARDO, MARIA APARECIDA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, MAURO HAYASHI - OAB:

 Código nº 417873

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Executados: Editora Atlanta S/A e outros

Vistos etc.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO ANULATÓRIA 

DE CONTRATO posteriormente convertida em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em face de EDITORA ATLANTA S/A, MOISES ANTÔNIO 

RICARDO e MARIA APARECIDA RICARDO, também qualificados no 

processo, visando o recebimento da quantia de R$ 41.389,71.

 As partes entabularam acordo, o qual restou homologado judicialmente.

Em razão do decurso de prazo para o cumprimento da avença, a 

exequente foi intimada para manifestar-se sobre a quitação da dívida, 

porém quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e a concordância tácita da 

credora, julgo extinta a presente ação de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 432312 Nr: 976-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 432312

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Finasa S/A

Requerido: Elinton Lino de Souza

Vistos etc.

 BANCO FINASA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra ELINTON LINO DE SOUZA, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, a mesma foi cumprida e as diligências realizadas 

para a citação do réu restaram infrutíferas.

 O autor e seu advogado foram intimados para promoverem o regular 

andamento do feito, trazendo aos autos o atual paradeiro do demandado, 

porém quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista que a 

ausência citação do réu impossibilita o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 E mais, o processo foi distribuído em 04/02/2010 e, decorridos quase 10 

(dez) anos, o demandante não conseguiu promover os atos necessários 

para a citação do réu.

Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida e determino a 

restituição do automotor ao requerido. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 426373 Nr: 8512-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI CURSOS DE INFORMATICA 

LTDA-ME, VERONI BERTOLINI ROMANZINI, JEAN CARLOS MADALOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Código nº 426373

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve a 

homologação da avaliação e determinação para a alienação judicial do 

imóvel constritado, com a consequente remessa dos autos à contadoria 

judicial para atualização do débito e da avaliação.

Cálculo à fls. 518/523.

À fls. 526, o credor manifestou concordância com referido cálculo.

A primeira executada comparece aos autos e requerer que o valor do 

imóvel seja atualizado pelo IGP-M (fls. 527/528).

Ora, o valor da avaliação do imóvel restou devidamente homologado pelo 

juízo, cujo decisum de há muito transitou em julgado.

A atualização do débito e da avaliação obedeceu critérios fixados pela e. 

CGJ, tratando-se de mera atualização/correção monetária da moeda.

E a atualização do laudo de avaliação pode ocorrer, inclusive, de ofício, 

não se confundindo a uma nova avaliação do bem.

Assim:

"É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, 

quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo 

significativo (REsp 156512/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA 

TURMA)."

Dessa forma, homologo os cálculos à fls. 518/523.

Cumpra a srª Gestora, incontinenti, a decisão à fls. 512/513.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2020.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 404670 Nr: 432-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, ADRIA 

MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIA DOS SANTOS 

RODRIGUES - OAB:MT/10992

 Código nº 404670

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se a existência de bem 

imóvel constritado, o qual garante, e muito, o crédito exequendo, razão 

pela se torna inaplicável as disposições contidas no artigo 94, II, da Lei nº 

11.101/2015.

Dessa forma, intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, seu 

advogado pelo DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 5144-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIA BORGES MARQUES, ADEVAIR FERREIRA 

MARQUES, RENATO AVELINO PIRES, MARIA ROSA OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP, GABRIEL SPERANDINI SPEZI - OAB:384.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, 

IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 Código nº 51585

Vistos etc.

Não havendo irresignação das partes, homologo o cálculo à fls. 718/726.

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso, a favor do 

exequente, no valor de R$ 133.415,00 (cento e trinta e três mil e 

quatrocentos e quinze reais), cujo montante refere-se ao valor atualizado 

da dívida (R$ 158,499,19) menos o valor devido a título de honorários 

advocatícios ao antigo patrono (R$ 25.084,14), devendo a srª Gestora 

observar os dados bancários informados à fls. 672.

Da mesma forma, defiro o pedido de levantamento da quantia de R$ 

25.084,14 (vinte e cinco mil, oitenta e quatro reais e quatorze centavos), a 

título de honorários advocatícios, a favor do antigo patrono do credor, na 

forma requerida à fls. 727/728.

Após, intime o exequente para promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o decurso de prazo, com ou sem manifestação, anexe aos autos 

extrato atualizado a conta judicial e voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774798 Nr: 4195-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA DA PARTE AUTORA, DA CERTIDÃO DE FLS. 

81 A SEGUIR TRANSCRITA:"Certifico que o comprovante de diligência 

recolhida à fls. 79-verso é inferior ao valor do bairro do endereço 

constante na petição de fls.75, motivo pelo qual deverá recolher a 

diligência corretamente para cumprimento do mandado. BEM COMO PARA 

QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) 

OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006361-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES DOS ANJOS (REU)

Outros Interessados:

EURICA CANDIDA GOUVEIA DIAS (CONFINANTES)

ARIDIO GONCALVES DIAS (CONFINANTES)

LUCIENE DA SILVA LIMA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1006361-34.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Especial (Constitucional)]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ADILSON FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA MARQUES DOS ANJOS CITANDO: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Ação de usucapião do imóvel com os seguintes limites e confrontações: 

“Matrícula n. 15.987 de 05 de janeiro de 1.983 – Um lote para construção, 

na zona suburbana desta cidade. Lote 09 da quadra nº 07 do Loteamento 

“VILA CANAÃ”, com a área de 240,00m2 (duzentos e quarenta metros 

quadrados), tendo a configuração de Um Retângulo; e com os seguintes 

limites, medidas e confrontações: - Frente para a Avenida Rui Barbosa, 

com 8,00 metros; pelo lado direito com o lote 10, com 30,00 metros; pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 327 de 3112



lado esquerdo com o lote 08, com 30,00 metros; e aos fundos com o Rio 

Vermelho, com 8,00 metros.” DECISÃO: I – Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. II – 

Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em cujo nome está 

registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - Cite os 

confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel lindeiro) 

e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto quando tiver 

por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal 

citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do NCPC. IV - 

Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais interessados, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e §4º do art. 1071, 

ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para manifestação 

em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, do CPC. VI – Expeça 

o necessário. Cumpra. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 20 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016686-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016686-97.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que as faturas com vencimento em 

30.11.2019 foram emitidas unilateralmente, na forma de parcelamento para 

cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 4.852,80 

(quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) e R$ 

1.887,39 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove 

centavos). Requer ainda, que a requerida se abstenha de inserir seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Pleiteia indenização por danos morais. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê na fatura constante no Id. 27538347, sendo, 

portanto, discutível o valor na faturas de energia objeto da lide. O usuário 

dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 
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energia elétrica na UC nº. 6/100821-8, bem como que a requerida se 

abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes. 

Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezmbro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016825-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUANI MARIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016825-49.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que as faturas com vencimento em 

30.08.2019 foram emitidas unilateralmente, no importe de R$ 1.402,27 (um 

mil quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos) e R$ 792,92 

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Requer 

ainda, que a requerida se abstenha de inserir seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Pleiteia indenização por danos morais. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os autos, vê-se que a autora discute duas 

faturas com vencimento em 30.08.2019, no importe de R$ 1.402,27 (um mil 

quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos) e R$ 792,92 

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Contudo, o 

fornecimento de energia elétrica, é tido como serviço essencial, e deve 

ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, justamente porque é 

primordial para qualidade de vida e dignidade do consumidor. Em razão 

disto, por se tratar de uso essencial, concedo, parcialmente, a tutela 

provisória de urgência, tão somente para determinar que a ré se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

nº 6/1960415-6, em relação ao débito acima descrito. Para o caso de 

descumprimento, fixo multa por hora, no montante equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intime a autora na pessoa da patrona 

constituída, para juntar aos autos, as faturas objeto da lide, no prazo de 

15 (quinze) dias. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016774-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016774-38.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016781-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016781-30.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016823-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

DULCE DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 616.604.851-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016823-79.2019.8.11.0003 Vistos etc. A presente 

ação foi distribuída em 18.12.2019 ás 18h40, no entanto veio de 

desacompanhada da petição inicial e demais documentos. Assim, 

considerando ausência de documentos anexos, e tampouco consta o 

nome do advogado que distribuiu o feito, determino o seu arquivamento 

com a baixa e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016727-64.2019.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, analisando o documento constante no Id. 

27563240 verifica-se que o autor possui renda capaz e suficiente a 

suportar o pagamento das despesas. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

comprovada a hipossuficiência. Intime a demandante para recolher as 

custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me 

conclusos. Intime. Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009341-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA GOMES OKADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009341-17.2018.8.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca dos atuais endereços dos requeridos Okada Comércio de Alimentos 

Ltda (CNPJ nº 19.413.404/0001-35) e Flávia Gomes Okada (CPF sob n° 

719.287.741-72), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud. Vindo 

as informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTIC IMPEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002400-17.2019.8.11.0003) Vistos etc. Devidamente citada 

para cumprir a obrigação a devedora não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceram embargos (Id. 22981414). Assim, em observância 

ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro os pedidos da exordial, para a 

realização da penhora on line, na conta bancária da executada Atlantic 

Impex Comércio, Importação e Exportação Ltda - EPP (CNPJ nº 

05.938.687/0001-24), com utilização do convênio BacenJud, até o valor de 

R$ 57.539,85 – (Id. 25025011). Porventura reste infrutífera a tentativa ou 

os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do débito, proceda 

a pesquisa pelo sistema Renajud, buscando a localização de bens em 

nome da devedora, efetuando o bloqueio da transferência dos veículos 

existentes. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS REIS VENDRAMIN (AUTOR(A))

VILMAR VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR OAB - MS17191 (ADVOGADO(A))

MOZART VILELA ANDRADE OAB - MS4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME (RÉU)

ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR ROSSI LOURENCO OAB - MS3674 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002074-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da ocorrência ou não da posse injusta, do dano e do 

nexo causal. Defiro a produção da prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes. Quanto ao pedido de prova pericial para constatação 

do valor do imóvel e dos danos devidos, entendo que somente será 

necessária na fase de liquidação de sentença, caso a ação seja julgada 

procedente, motivo pelo qual a indefiro por hora. No que concerne ao 

pedido de tutela, mantenho os termos da decisão do Id. 9840674, por seus 
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próprios fundamentos. Designo audiência de instrução para o dia 26 de 

março de 2020 às 15h30. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido 

parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito 

do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria 

parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser 

intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que 

para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do 

senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá 

nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LINCOLN FORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001057-20.2018.8.11.0003. Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro a produção da prova 

testemunhal pleiteada pelas partes. Designo audiência de instrução para o 

dia 16 de março de 2020 às 15h30. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido 

parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito 

do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria 

parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser 

intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que 

para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do 

senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá 

nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002313-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

MARIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002313-95.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando os 

termos do artigo 139, V, do CPC, o qual prevê que cabe ao magistrado 

promover a qualquer tempo a autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista que a própria parte autora manifestou interesse na audiência de 

conciliação, conforme consta no ID nº. 24210782, designo o dia 21 de 

fevereiro de 2020 às 14h40 para a realização do ato. Intime as partes, por 

intermédio de seus patronos constituídos nos autos. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002386-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PATRIOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI (REQUERIDO)

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002386-04.2017.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo segundo requerido é matéria que se 

confunde com o mérito da demanda, estando a exigir dilação probatória. 

Assim, será analisada por ocasião da prolação de sentença. No que se 

refere à alegada conexão com a ação de execução que tramita perante a 

1ª Vara Cível desta Comarca sob o nº 1000316-48.2016.8.11.0003, esta já 

foi objeto de análise deste juízo (Id. 17286820), tendo sido indeferida. 

Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo 

primeiro réu, tal alegação é totalmente insubsistente, vez que da leitura da 

peça vestibular resta claro o objetivo perseguido pela parte autora, cujo 

objeto restou amplamente impugnado desde a contestação, sendo que o 

pedido do requerente encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. 

Lado outro, em que pese a literalidade do art. 18, do Decreto-lei nº. 

59.566/66 vedar a fixação do preço do arrendamento em produto ou o seu 

equivalente em dinheiro, tal ordenamento jurídico deve ser interpretado 

com moderação. Com efeito, a forma de pagamento pactuada é prática 

comum e usual nos contratos da espécie nas regiões produtoras deste 

Estado, devendo, portanto, ser respeitada. Há que se considerar ainda o 

tempo em que foi editado o Decreto-Lei n. 59.566/66, por se passar mais 

de cinquenta (50) anos, e nesse interstício muito foi alterado, 
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principalmente com relação a essa matéria quanto à possibilidade de 

pagamento em produto. Desse modo, há que se entender pela boa-fé 

entre os contratantes que aceitaram o modo de pagamento do aluguel da 

terra, não podendo no decorrer do contrato uma das partes suscitar a 

nulidade da cláusula sem que se demonstre o efetivo prejuízo. Com isso, 

reputo despropositada a alegação de nulidade, posto que, não se afigura 

de boa-fé por parte do requerido, entabular contrato de arrendamento 

rural com o requerente, do qual aceitou todos os termos pactuados à 

época da contratação, tendo, inclusive, se beneficiado de outras safras 

do contrato, mas, agora que se encontra inadimplente, vem alegar nulidade 

de cláusula, com amparo no Decreto nº 59.566/66. Nesse sentido, já 

decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DE SENTENÇA - 

JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA - SENTENÇA QUE SE 

MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES 

VENTILADAS NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

INVALIDADE DO AVAL - REJEIÇÃO - MERITO - NULIDADE DA CLÁUSULA 

CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO 

- POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO 

DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO - LIMITAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS - DESCABIMENTO - ARTIGO 275 

DO CÓDIGO CIVIL - LIMITE DO PREÇO DO ALUGUEL - ARRENDAMENTO 

PARCIAL DO IMÓVEL - TERRA NUA - 30% (TRINTA POR CENTO) - ARTIGO 

17, § 2º, DO DECRETO Nº. 59.566/66 - PAGAMENTO PARCIAL DA SAFRA 

DE 2008 - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO E COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO - RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS - FALTA DE 

COMPROVAÇÃO - PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DE BENFEITORIA INDENIZÁVEL - ENCARGOS 

MORATÓRIOS - CITAÇÃO - ARTIGOS 219 DO CPC/73 E 405 DO CÓDIGO 

CIVIL - NOVA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ENUNCIADO 7 DO STJ - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há que se falar julgamento extra petita e/ou citra petita se 

da sentença que se pretende anular, houve manifestação expressa do 

magistrado acerca de todos as questões ventiladas nos autos. Ainda que 

houvesse julgamento "extra petita" e/ou "citra petita, não seria o caso de 

nulidade da sentença diante da possibilidade da apreciação pelo Tribunal 

de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não 

tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, 

conforme previsto no art.1013, § 2º, CPC/15.Tendo os apelantes figurado 

como avalistas do contrato de arrentamento rural, correta a sua inclusão 

no polo passivo da demanda de despejo c/c rescisão contratual, muito 

mais ainda quando os próprios recorrentes questionam a limitação de sua 

responsabilidade, bem como a respectiva pretensão já foi objeto de 

apreciação em outro recurso transitado em julgado. É perfeitamente 

possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento 

rural, consoante os costumes do interior, que hão de ser respeitados, e 

também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que 

assina o contrato e apenas depois, quando do pagamento, e após ter 

explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade de cláusula. Assim, a 

proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto 59.566/66 (Estatuto da 

Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e os 

costumes regionais. (...). (N.U 0003393-33.2010.8.11.0055, MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016). Quanto à assistência 

judiciária gratuita requerida pelo primeiro demandado (Id. 9862499), esta 

não merece prosperar, uma vez que não restou demonstrado nos autos a 

hipossuficiência financeira daquele, bem como foi constatado após 

consulta Infojud que este possui renda capaz e suficiente a suportar o 

pagamento das despesas do presente feito, de forma que indefiro o 

mencionado benefício requerido. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova da existência de relação jurídica entre as partes, do dano e do nexo 

causal. Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Designo audiência de 

instrução para o dia 18 de março de 2020 às 14h00. Intime as partes, 

pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-as que o não comparecimento ou havendo recusa em 

depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, 

§1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15. 

Quando do depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será 

intimada pela própria parte; qual comparecerá independente de intimação; 

e qual deverá ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, 

do CPC/15. Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá 

depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. Caso a 

testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007861-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L VACARO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007861-38.2017.8.11.0003. Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro a produção da prova 

oral pleiteada pelas partes. Designo audiência de instrução para o dia 26 

de março de 2020 às 14h00. Intime os representantes legais das partes, 

pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-as que o não comparecimento ou havendo recusa em 

depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, 

§1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo 

que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência 

do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não 

haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio 

em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta 

precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 332 de 3112



comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002349-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002349-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. A preliminar arguida 

na peça defensiva é matéria que se confunde com o mérito da demanda, 

estando a exigir dilação probatória. Assim, será analisada por ocasião da 

prolação de sentença. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova da relação jurídica entre as partes, da ocorrência do dano e do 

nexo causal. Defiro a produção da prova oral pleiteada por ambas as 

partes. Oficie ao Delegado de Polícia da 1ª Delegacia – centro – desta 

Cidade, para que informe se fora instaurado Inquérito Polícia para 

apuração do delito descrito no Boletim de Ocorrência n° 2018.80980, bem 

como se logrou êxito na localização do bem móvel, objeto do furto. 

Designo audiência de instrução para o dia 14 de abril de 2020 às 14h00. 

Intime a autora e o representante legal da requerida, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido 

parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito 

do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria 

parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser 

intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que 

para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do 

senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá 

nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LIMA CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003702-18.2018.8.11.0003) Vistos etc. Quando da 

apresentação da impugnação, o autor arguiu a intempestividade da peça 

defensiva do réu. Entretanto, ao analisar os autos em apreço, vislumbro 

que a tese imputada não deve prosperar, vez que o mandado de citação 

fora acostado nos autos no dia 04.03.2019 e a contestação foi 

protocolada/juntada no dia 22.03.2019 e, no caso dos autos, o prazo 

iniciou-se em 07.03.2019, conforme os termos da nota emitida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no dia 01.03.2019: “Não 

haverá expediente forense nos dias 4 e 5 de março (segunda e 

terça-feira). No dia 6 (quarta-feira de cinzas) o expediente ocorrerá a 

partir das 13h, conforme a Portaria nº 1455/2018-PRES-DGTJ, que 

estabelece o calendário forense do Poder Judiciário. Quanto aos prazos 

processuais relativos ao dia 6/3, a Portaria nº 366/2019-PRES, assinada 

pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha determina a prorrogação para o primeiro dia útil 

subsequente, os prazos processuais cujo início ou vencimento ocorram 

na referida data”. (http://www.tjmt.jus.br/noticias/55564#.XfjtYelKiCg). 

Neste sentir, o prazo derradeiro para a apresentação da peça citada seria 

no dia 27.03.2019, conforme especificado na página do “PJE”, na aba 

“expediente”, assim considera-se a tempestividade processual. O feito 

não contempla julgamento antecipado. Não havendo preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova do dano e do nexo causal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de abril de 2020 às 14h00. Defiro a produção de 

prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes. Intime as partes, 

pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-as que o não comparecimento ou havendo recusa em 

depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, 

§1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, 

vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. 

Quando do depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será 

intimada pela própria parte; qual comparecerá independente de intimação; 

e qual deverá ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, 

do CPC/15. Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá 

depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. Caso a 

testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 07 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003267-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO VERDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003267-78.2017.8.11.0003. Vistos etc. Passo a analise das 

preliminares arguidas na peça defensiva. Com efeito, o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação 

dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz Rodrigues Wambier que: “A 

condição da ação consistente no interesse processual se compõe de dois 

aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no binômio 

necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso 

avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”. Na mesma linha, leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, 

havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide 

tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito ao recebimento de indenização, confunde-se com a 

matéria de mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito as 

preliminares. Quanto a arguição da preclusão temporal para a propositura 

da reconvenção, tenho que tal não merece prosperar. O artigo 343, do 

CPC, dispõe: “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção (...)” E, 

apesar do demandado ter se utilizado meio diverso daquele previsto no 

CPC, protocolou a reconvenção simultaneamente com a contestação. 

Dessa forma, considero como válido o ato praticado pelo réu/reconvinte, 

que apesar de praticado de outro modo atingiu sua finalidade essencial e 

não resultou prejuízo a parte adversa, vez que houve apresentação de 

contestação a reconvenção (art. 188 e 283, parágrafo único, do CPC). 

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – ART. 343, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO EM PEÇA AUTÔNOMA – 

POSSIBILIDADE. Ainda que uma interpretação literal do art. 343, do Código 

de Processo Civil, possa indicar que a reconvenção deva ser ofertada em 

peça única com a contestação, o fato do réu apresenta-la em peça 

autônoma não deve interferir na sua admissão, desde que seja observado 

o prazo legal e que ocorra o recolhimento das custas respectivas, nos 

termos do art. 4º, inc. I, da Lei Estadual nº 11.608/2003. Até porque, o § 

6º, do próprio art. 343, do Código de Processo Civil, permite que a 

reconvenção seja proposta independentemente da contestação. – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

21612894420198260000 SP 2161289-44.2019.8.26.0000, Relator: Eduardo 

Siqueira, Data de Julgamento: 28/11/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2019)” Assim, não havendo outras preliminares 

a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, 

dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda 

a prática de ato ilícito e a existência do dano a ser reparado e sua 

extensão. Defiro a produção da prova testemunhal pleiteada pelo autor. 

Determino o depoimento pessoal das partes. Designo audiência de 

instrução para o dia 19 de março de 2020 às 15h30. Intime as partes, 

pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-as que o não comparecimento ou havendo recusa em 

depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, 

§1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo 

que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência 

do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não 

haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio 

em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta 

precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016084-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY PINTO DA SILVA OAB - MT25205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016084-09.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.08.2019 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 875,76 (oitocentos e 

setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 2.409,70 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta centavos). Requer ainda, que a 

requerida se abstenha de inserir seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê nas faturas constantes no Id. 27089699 e Id. 

27089700 sendo, portanto, discutível o valor do parcelamento nas faturas 

de energia objeto da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido 

a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi 

emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação 

mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação 

nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 
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– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na UC nº. 6/9286410-7, sobre as faturas acima mencionadas, bem como 

se abstenha de inserir seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Para 

o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no montante equivalente a 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017018-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1017018-64.2019.8.11.0003 Vistos etc. Observa-se 

que a presente ação de execução provisória de multa astreinte foi 

distribuída a esta Vara Cível, no entanto trata-se de fixação de multa diária 

d e t e r m i n a d a  e m  d e c i s ã o  l i m i n a r  d o  p r o c e s s o  n º . 

1002141-27.2016.8.11.0003, que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca. Assim, reconheço a incompetência deste Juízo e 

determino a redistribuição do processo ao Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, para apensamento/vinculação aos feitos sob o nº 

1002141-27.2016.8.11.0003. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000028-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO CORREIA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 10000028-61.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que a carta precatória distribuída, 

refere-se ao processo nº. 1000073-97.2019.8.11.0036 (Cumprimento de 

Sentença - Alimentos), o qual tramita perante a Comarca de Guiratinga/MT. 

Assim, reconheço a incompetência deste Juízo e determino a 

redistribuição da carta precatória processo ao Juízo de uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para cumprir a 

presente carta precatória. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016748-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016748-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 
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bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NPG8108) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016778-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ZANQUETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016778-75.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a tutela de urgência para que as requeridas se abstenham de 

efetuar novas cobranças, bem como se abstenham de inserir seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. Aduz a parte autora que firmou 

cessão do contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, 

tendo por objeto o lote nº. 08, Quadra 12, Loteamento Parque dos Lírios, 

nesta Comarca, conforme documento de Id. 27601804. Sustenta que 

efetuou o pagamento do imóvel até a 65ª parcela. Relata que, passados 

mais de três anos da compra do referido imóvel, as requeridas não 

estavam cumprido o entabulado no contrato, ao passo que abandonaram o 

local, deixando-o sem a mínima infraestrutura. O artigo 300 do CPC, prevê 

a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Em análise dos documentos 

carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter 

antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão 

neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. Tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016803-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MATEUS AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016803-88.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a tutela de urgência para que as requeridas se abstenham de 

efetuar novas cobranças, bem como se abstenham de inserir seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. Aduz a parte autora que firmou 

contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, tendo por objeto 

o lote nº. 10, do Loteamento Parque dos Lírios, nesta Comarca, conforme 

documento de Id. 27607945. Sustenta que pagou o valor de intermediação 

a quantia de R$ 4.068,65 (quatro mil e sessenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos, divididos em 06 parcelas iguais de R$ 676,44 (seiscentos 

e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), e que o restante do 

valor do imóvel foi parcelado em 150 (cento e cinquenta) parcelas. Diz que 

até o momento pagou o montante de R$ 16.893,31 (dezesseis mil 

oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), referente ao lote 

adquirido. Relata que, passados mais de três anos da compra do referido 

imóvel, as requeridas não estavam cumprido o entabulado no contrato, ao 

passo que abandonaram o local, deixando-o sem a mínima infraestrutura. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 
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urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016810-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDILSON FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016810-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QBV3699) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA HESPANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000253-52.2018.8.11.0003) Vistos etc. I – Defiro o pedido 

da credora constante no Id. 21602395. Entretanto, a declaração de 

Imposto de Renda da executada Ângela Maria Freitas de Oliveira Hespana 

(CPF nº 884.861.251-20), dos últimos 03 (três) anos, deverá ser obtida 

por meio do Sistema Infojud, cujas informações positivas deverão ser 

mantidas na forma sigilosa junto ao PJE. II – Proceda a inclusão do nome 

da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, 

§3º, do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD. III - Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003379-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY CAZARI - ME (EXECUTADO)

RENATA FERREIRA DA SILVA CAZARI (EXECUTADO)

SIDNEY CAZARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003379-47.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 
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formulado pelo credor no ID nº. 22988282, tão-somente para a realização 

da busca do atual endereço dos executados SIDNEY CAZARI ME – CNPJ 

nº. 08.110.062/0001-68, SIDNEY CAZARI – CPF nº. 200.683.361-87 e 

RENATA F DA SILVA CAZARI – CPF nº. 852.055.401-68, pelo Sistema 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao exequente. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de dezembro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007568-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDONCA DE FREITAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GARCIA LOBATO LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1007568-97.2019.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo requerente no ID nº. 22812032, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço do requerido EDSON GARCIA 

LOBATO LOPES – CPF nº. 176.397.431-68, pelos Sistemas Bacenjud e 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004806-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1004806-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo requerente no ID nº. 23322326, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço do requerido IGOR FABRÍCIO DE 

SOUZA FREITAS – CPF nº. 007.486.121-22, pelos Sistemas Bacenjud e 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000809-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000809-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo requerente no ID nº. 22964107, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço dos requeridos GUERINI DE 

SOUZA LTDA. ME., inscrita no CNPJ sob o nº. 11.142.835/0001-00 e 

ADILSON ANTONIO DE SOUZA – CPF nº. 318.266.281-34, pelos Sistemas 

Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

requerente. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011526-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1011526-28.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

o valor irrisório constritado pelo Sistema BanceJud no importe de R$ 47,44 

(quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) já foi desbloqueado 

conforme consta no Num. 22130708, deixo de apreciar a primeira parte do 

pedido do Num. 22292921. Tendo em vista que não foi deferido o efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução vinculados sob o nº 

1001741-08.2019.811.0003, defiro a tentativa de localização de bens, em 

nome da devedora Solange Nogueira Diniz (CPF nº 313.149.371-20), pelo 

sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes. Cumprida a determinação judicial, intimem as partes das 

constrições. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

WILTON OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005048-04.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo exequente no ID nº. 21402105, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço dos executados WILTON OLIVEIRA 

- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.075.576/0001-60 e WILTON OLIVEIRA 

– CPF nº. 604.257.841-34, pelos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos 

autos a informação, dê-se vista ao requerente. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009519-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1009519-97.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a 

manifestação da requerente apresentada no ID nº. 24263923, proceda o 

desbloqueio do veículo – Placa EBL 0353, junto ao Sistema Renajud. 

Certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação de 
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defesa pelo requerido. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010223-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FRANCISCA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1010223-42.2019.8.11.0003. 

Vistos etc. I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as 

condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão 

preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e 

a mora restou devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida 

pleiteada pela autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (PLACA 

OLV 6461), objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e 

Apreensão, voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da 

restrição, como prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da 

parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme 

estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 

05 (cinco) dias da efetivação da medida, a devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017010-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CASTRO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017010-87.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa OBG 1140) 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016799-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016799-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes em razão das 

parcelas vencidas e vincendas, bem como se abstenha de efetuar 

cobranças das mesmas. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de 

tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando a documentação carreada aos 

autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos 

qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança 

perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não 

assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não 

há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os 
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quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem 

como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado 

o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro, no entanto, o pedido 

de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017039-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDE INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017039-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes e/ou enviar os 

dados da requerente ao protesto. Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta 

nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da 

cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, 

portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. 

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus 

direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas 

em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros 

de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança 

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que 

não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da 

parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve 

conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre 

os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite 

chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É imprescindível 

acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, 

como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 

490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. 

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 

2019. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008479-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA KRAMPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008479-80.2017.8.11.0003) Para melhor elucidação dos 

fatos, converto o julgamento em diligência e determino que a requerida 
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traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o histórico de contas da 

unidade consumidora nº 6/2229348-4, compreendido no período de janeiro 

de 2016 a julho de 2017. Acostados aos autos as documentações, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002222-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE ALTINA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002222-68.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 20582461. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015192-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOFLAN LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1015192-03.2019.8.11.0003 Vistos etc. Ante a 

manifestação do requerente constante no Id. 27795132, comunicando que 

seu nome foi no cadastro de proteção ao crédito, mesmo com decisão 

judicial (Id. 27454501), determino a suspensão dos efeitos da negativação 

(Id. 27795135) até a decisão final de mérito. Determino seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome do autor, para cumprimento da tutela 

deferida. Para o caso de descumprimento da determinação acima, 

mantenho a multa por hora fixada no despacho inicial no montante de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Cumpra a presente decisão, se necessário, 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUIZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006438-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006438-72.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 
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conclusos, para também apreciar as preliminares arguidas no Id. 

24140956. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013130-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

T. K. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013130-24.2018.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006137-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. S. (REQUERENTE)

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

NANCI ABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANDRA CARVALHO DE BARROS (REQUERENTE)

MARIA DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

M. V. C. D. B. (REQUERENTE)

RENATA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO OAB - MG106782 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006137-62.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Intime os 

requerentes para que tragam aos autos cópias legíveis das 04 (quatro) 

passagens que instruem a inicial no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 - O atual 

Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes e da 

regularização processual por parte da requerida mencionada, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004782-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PALACIO MENDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE VALDETE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROBERTO FERREIRA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004782-85.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - 

Devidamente citada para cumprir a obrigação a devedora ANTÔNIA 

PALACIO MENDES DE OLIVEIRA não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos à execução. Assim, em observância ao 

artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora 

on line, nas contas bancárias da devedora acima mencionada (CPF 

917.150.161-49), com utilização do convênio BacenJud, até o valor do 

débito indicado no cálculo de Id. 22147556. Porventura reste infrutífera a 

tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do 

débito, proceda a pesquisa pelo sistema Renajud, buscando a localização 

de bens em nome da devedora, restando frutífera, intime a exequente para 

manifestar interesse no bloqueio de transferência dos veículos existentes. 

Restando frustrada todas as tentativas supra, defiro, desde já, a pesquisa 

por meio do sistema InfoJud para obtenção das declarações de Imposto de 

Renda dos executados, apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações. 2.0 – Intime o autor para promover a citação dos devedores 

Roberto F. de Lima Me, Roberto F. de Lima e José Valdete de Oliveira, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3.0 - Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000329-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTOS DE ASSIS (REQUERENTE)

UELLINGTON SANTOS ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DIAS DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000329-08.2020.8.11.0003 Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins 

sucessórios, tratando-se de matéria de jurisdição voluntária. Assim, em 

observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as 

quais são competentes processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000151-59.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 286,06 (duzentos e 

oitenta e seis reais e seis centavaos), até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017122-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1017122-56.2019.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

pleiteiam a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

suspenda o bloqueio do requerente Eliel Ferreira Alves, e do veículo de 

Placa nº. OBB 5581, que conduz junto a segunda demandante; requerem 

ainda que a ré se abstenha de efetuar novo bloqueio. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos 

documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em 

caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação 

probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da 

tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, 

vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada 

aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito 

do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a 
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necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos que instruíram 

a inicial, não comprovam que houve o impedimento da descarga do 

produto, tampouco que o CNPJ da empresa autora está bloqueado no 

sistema da requerida. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a 

tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

13 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAYWER NOVAIS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000151-59.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 286,06 (duzentos e 

oitenta e seis reais e seis centavaos), até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000305-77.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para depositar em juízo as parcelas 

vencidas do financiamento; assegurar a manutenção da posse do veículo 

financiado, e obstar o banco réu de negativar seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de 

inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem razão o 

demandante. O autor não nega a existência de relação jurídica entre as 

partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso. Desta forma, 

as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado 

a esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in 

mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com o interesse do 

autor em consignar as parcelas vencidas, vez que não há como impedir o 

credor de exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar 

ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Neste 

sentido tem se manifestado a jurisprudência: E M E N T A AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA 

– DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO 

REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIMENTO E 

DESPROVIDO. (...) 4. A inclusão ou manutenção do nome de devedor 

inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular do direito da instituição financeira credora. (AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO Número: 100760/2015 - TJ/MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO Data do Julgamento: 28/10/2015) A anotação do 

devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor, 

amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus 

objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem 

justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em 

irregularidade da inscrição do nome do demandante em cadastros 

negativadores. Repisa-se que em momento algum o requerente nega que 

tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu. A inscrição 

do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato 

ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo 

questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de 

encargos contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da 

pretensão tal como requer o demandante, vez que a negativação é direito 

do banco. Quanto à permanência do bem na posse do autor, entendo que 

tal pedido não deve prevalecer, tendo em vista que garantir a permanência 

do bem financiado em poder do autor/devedor implicaria em retirar o direito 

da parte contrária de promover ação específica, afastando-se, 

antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação. Com 

efeito, o deferimento do pedido de tutela antecipada para permanecer o 

bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito de ação, 

previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal, que assim 

determina: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito.” Neste sentido, tem se manifestado a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NÃO NEGADA - DEPÓSITO DO VALOR TIDO COMO 

INCONTROVERSO - IMPRESCINDIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

PERMANÊNCIA DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR - AFRONTA AO DIREITO 

DE ACESSO AO JUDICIÁRIO - NÃO CONCESSÃO - PROIBIÇÃO DE 

INCLUSÃO DE NOME EM BANCOS DE DADOS - ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO 

VEROSSÍMEIS - NÃO CONCESSÃO. (...) 3. Não há como, em antecipação 

de tutela, determinar que o bem objeto do contrato de financiamento 

permaneça em poder do devedor até o trânsito em julgado da ação por ele 

proposta, sob pena de se impedir o credor de buscar, junto ao Judiciário, a 

reparação a seu direito, o que vedado pela Constituição Federal. (...) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.09.677222-3/001 - 

RELATOR: DES. TIBÚRCIO MARQUES - Data do Julgamento: 06 de 

novembro de 2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE 

CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - MANUTENÇÃO DO 

DEVEDOR NA POSSE DO BEM OBJETO DO AJUSTE - ABSTENÇÃO DE 

INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS. - Incabível a pretensão do 

devedor de ser manutenido na posse do bem objeto de contrato de 

alienação fiduciária, sob pena de se vedar, antecipadamente, à parte 

contrária o exercício do direito subjetivo de ação, constitucionalmente 

assegurado (CF/88, art. 5º, inciso XXXV), ausente, bem por isso, o 

requisito do fumus boni iuris, a ensejar a concessão da medida 

acautelatória. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0145.08.440393-3/002 

- RELATOR: DES. TARCISIO MARTINS COSTA - Data do Julgamento: 10 de 

novembro de 2009. Quanto ao pedido de depósito das parcelas vencidas, 

expresso na inicial, vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao 

direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que já 

efetuada ação de busca e apreensão sendo oportunizado purgação da 

mora. Assim, Vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual 

no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro os pedidos pleiteados 

na exordial. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de 

velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os 

requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000110-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000110-92.2020.8.11.0003 Vistos etc. FERTITEX 

AGRO – FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROÉCUÁRIOS LTDA, qualificada 

aos autos, ingressou com AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL EM CARÁTER ANTECEDENTE em face 

de RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, também qualificada no processo. A 

autora alega que firmou contrato junto a requerida para realizar o 

transporte de 2.000 (duas mil) toneladas de cloreto de potássio 60% (KCL 

60%). Diz que do volume total de produto, 1.500 (mil e quinhentas) 

toneladas seriam descarregadas na empresa Andali S/A, e 500 

(quinhentas) toneladas seriam descarregadas na Fazenda Bahia, ambas 

situadas besta urbe. Argui que as mercadorias carregadas e entregues 

chegaram ao destino adulteradas, ou seja, com concentração de óxido de 

potássio inferior em comparação com o produto originalmente carregado 

nos armazéns da autora. Sustenta que a carga foi recusada pelo cliente 

em razão da flagrante existência de vício no produto. Aduz que, a 

mercadoria já havia sido totalmente descarregada quando da constatação 

do ocorrido, tendo o cliente optado por manter a mercadoria acondicionada 

em seu armazém, tendo deixado o produto à disposição da requerente 

para fins de devolução. Requer a concessão de medida liminar, com 

nomeação de laboratório de análises químicas para realização de perícia, 

a fim de se apurar a suposta adulteração no produto. É cediço que, para 

que a parte possa obter a liminar é preciso que comprove a existência da 

plausibilidade do direito por ela afirmado – fumus boni iuris - e da 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito – periculum in mora - 

caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo, e, no caso em 

pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie se fazem presentes. 

Nesse Sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 

Cabível o deferimento liminar da produção antecipada de prova, desde que 

demonstrada urgência ou excepcionalidade do caso - hipótese, aqui, 

configurada. Há necessidade da prova pericial para se aferir sobre o 

alegado vício de construção. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067467993, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 25/11/2015). Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes os motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. No caso dos autos tem-se que o fumus boni iuris reside na situação 
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fática apresentada, bem como na documentação existente, enquanto que 

o periculum in mora justifica-se em face da ocorrência do dano. Assim, 

defiro a liminar suplicada na inicial, para determinar a realização da perícia. 

Para a realização da perícia, nomeio o Laboratório TEC SOLO com 

endereço na Avenida Cuiabá, nº. 1916, Bairro Centro, Rondonópolis/MT, 

telefone (66) 3423 -2526 Cite a ré para apresentar defesa conforme, 

dispõe § 1º, do art. 382, do CPC. Faculto as partes, a apresentação de 

quesitos, e indicação de assistentes técnicos, e se for o caso, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, 

intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, imediatamente conclusos para o arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerente. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000359-43.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa QBS 

0558) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017099-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS ABES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017099-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa JIQ 4158) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016097-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016097-08.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela de urgência para que as requeridas forneçam 

um veículo próprio ou alugado, até o deslinde da ação, sob a alegação de 

que adquiriu da requerida o veículo HB20S 1.6AT COMFORT STYLE 

BLUEAUDIO, RENAVAM 01077223436, Ano 2016, Modelo 2016, Chassi 

9BHBG41DBGP562056, combustível gasolina/etanol, cor externa Branco 

Polar, 04 portas, 05 lugares, motor F4F4FU080543, na data janeiro de 

2016, no valor de R$ 60.175,00 (sessenta mil cento e setenta e cinco 

reais), todavia, após a efetivação da compra, iniciaram-se os inúmeros 

defeitos no automóvel, conforme descrito na exordial. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 
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que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Vislumbra-se dos fatos narrados na peça vestibular e dos 

documentos que a instruem, que restam evidentes os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, na forma pleiteada pela requerente. 

Exsurge pela Nota Fiscal constante no ID nº. 27096584, que a requerente 

adquiriu o referido veículo na data 26/01/2016, no valor de R$ 60.175,00 

(sessenta mil cento e setenta e cinco reais), todavia, conforme se verifica 

na documentação juntada aos autos, posteriormente a compra do bem, o 

veículo começou a apresentar inúmeros problemas. Consta na exordial 

ainda, que na data 23 de abril de 2019, o veículo retornou para a 

concessionária da 1ª. Requerida, onde teve que ser efetuada a troca das 

peças relativas ao motor. Assim, diante da impossibilidade de utilizar o 

veículo, vez que o mesmo encontra-se estacionado no pátio da primeira 

requerida, a autora efetuou o aluguel de um veículo, conforme contrato de 

locação anexo (Id. 27096580). Alega que o pátio da primeira requerida não 

possuiu cobertura, ficando o automóvel exposto às intempéries do tempo. 

A jurisprudência é pacífica sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE ORIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NÃO REPARADO - 

TUTELA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO VEÍCULO 

RESERVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC - 

POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na 

ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem 

como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de 

conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Presentes tais requisitos o deferimento do pedido liminar é 

medida que se impõe. Relator: Des. Alberto Henrique. Data de Julgamento: 

22/02/2018 – Data da publicação da súmula: 02/03/2018. Agravo de 

Instrumento n. 1.0713.16.008027-9/001 0958529-57.2017.8.13.0000. 

Desta forma, considerando que a autora efetuou o cumprimento de sua 

obrigação mediante o pagamento do veículo, mas tendo em vista que 

posteriormente o veículo adquirido apresentou inúmeros problemas, 

impossibilitando o seu uso na forma regular, conforme consta nas Ordens 

de Serviços apresentadas nos Id nº. 27096587, necessário se faz a 

concessão da tutela de urgência para garantir neste momento processual, 

o fornecimento de um carro reserva, até o deslinde da ação. Ex positis, 

concedo a tutela de urgência para determinar que as requeridas, 

solidariamente, forneçam no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, um carro 

reserva a autora, podendo ser próprio ou alugado, até o julgamento de 

mérito da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-a no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

nos termos do artigo 537, do CPC. Consigno que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014763-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOCIR LEIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014763-36.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.12.2019 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 4.260,75 (quatro mil 

duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) e R$ 4.214,70 

(quatro mil duzentos e quatorze reais e setenta centavos). Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão 

da fatura, naquele montante, deu-se de forma unilateral, restando 

identificada como cobrança de “recuperação de consumo” conforme se 

vê nas faturas constantes no Id. 26071117 (página 01/03), sendo, 

portanto, discutível o valor do parcelamento nas faturas de energia objeto 

da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 
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817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica na UC nº. 6/971776-0, bem como se abstenha de 

inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, sobre as faturas 

acima mencionadas Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, 

no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004965-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

observa-se que foi concedida a tutela antecipada de urgência para 

determinar que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora do autor, conforme Id. 14110315. 

Desse modo, determino o revigoramento da tutela concedida com a 

expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, para que, 

não havendo outras faturas pendentes, a ré efetue o imediato religamento 

da unidade consumidora, objeto da fatura discutida na presente lide, isto, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após sua intimação. Em caso de 

descumprimento fixo multa, por hora de atraso, no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 20 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000141-15.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 1.433,28 (um mil 

quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), até o trânsito em 

julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 
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Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR(A))

F. Z. A. (AUTOR(A))

ANGELA AMELIA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001359-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o 

andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos 

controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro o 

depoimento pessoal da requerida e produção da prova testemunhal. 

Designo audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020 às 15h30. 

Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato para prestarem 

depoimento pessoal, advertindo-as que o não comparecimento ou 

havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 

450, do CPC/15, vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não 

superior a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar qual das 

testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008016-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1008016-07.2018.8.11.0003. 

Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco Finasa Bmc S.A. 

Requerido: Antônio Carlos dos Santos Vistos etc. BANCO FINASA BMC 

S.A., qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, também qualificado 

no processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na 

exordial. Na sequência, o requerente pleiteou no ID nº. 19108312, pela 

desistência da ação, com sua consequente extinção sem resolução de 

mérito. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo autor no ID nº. 19108312, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária vez que o demandado não foi citado e 

não constituiu advogado nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008997-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIR SOARES DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008997-70.2017.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais Requerente: Joenir Soares da 

Penha Requeridas: Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A e Banco Losango S/A – Banco Múltiplo 

Vistos etc. JOENIR SOARES DA PENHA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS contra DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e BANCO 

LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, também qualificadas no processo. O 

autor aduz que adquiriu uma geladeira junto a requerida Dismobras 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, 

com o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor fixo de R$ 

300,55 (trezentos reais e cinquenta e cinco centavos) tendo com 

vencimento inicial no dia 10.02.2017 e a última em 10.01.2019. Alega que 

fora combinado entre as partes a entrega do produto no dia seguinte, 

entretanto a demandada Dismobras Importação, Exportação e Distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos S/A não cumpriu com o acordo. Afirma que 

ante o descumprimento, solicitou o cancelamento da compra, bem como 

não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas. Sustenta que a 

negativação do seu nome efetuado pela ré Banco Losango S/A – Banco 

Múltiplo é ilegal e lhe trouxe dissabores e abalo de crédito. Requer o 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. Juntou documentos. O 

pedido de tutela provisória foi indeferido (Id. 10641724). Citadas, a 

demandada Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A quedou-se inerte, cujo fora declarada revel (Id. 

15335791). E a ré Banco Losango S/A – Banco Múltiplo apresentou 

defesa (Id. 11267283). Em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade 

passiva, ante a inexistência de responsabilidade de sua parte. No mérito, 
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aduz que não participou do contrato da celebração de aquisição do 

produto entre as partes – requerente e a Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A -, apenas 

concedeu crédito necessário para a compra do bem. Argumenta que o 

autor não realizou os pagamentos dos débitos contraídos, permanecendo 

inadimplente com as parcelas que ensejou na negativação de seu nome. 

Informa que agiu no estrito cumprimento do dever legal e o exercício 

regular de direito. Que os danos morais não restaram comprovados. Pede 

a improcedência da demanda. Juntou documentos. Tréplica (Id. 14392080). 

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 15542028). Convertido o 

julgamento em diligência, o qual fora determinado que o autor trouxesse o 

comprovante do cancelamento da efetiva compra do bem, contudo, o 

requerente não possuía tal documentação (Id. 21969554). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma 

do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a 1ª requerida não apresentou 

defesa, embora citada, sendo-lhe decretada sua revelia. Na forma do 

artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é 

da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Entretanto, o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo 

pluralidade de réus e algum deles contestar, a revelia não produzirá o 

efeito mencionado no artigo 344, do mesmo Codex. A decretação da 

revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois 

pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o 

julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o efeito material da revelia, pode o 

Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, 

examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos 

alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor. A 

ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela 2ª ré não prospera, eis 

que a responsabilidade de todos aqueles que intervêm na cadeia de 

fornecimento de produto, é solidária, vez que trata-se de relação de 

consumo entre as partes na qual o Banco Losango S/A foi o responsável 

pela inscrição no órgão restritivo de crédito do nome do autor, isto é, a 

norma cogente consumerista garante a parte hipossuficiente da relação 

jurídica o direito de insurgir-se contra todos aqueles que lhe causaram 

danos, conforme os artigos 7º e 25, § 1°, ambos do CDC. Neste sentir, é a 

jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. 

RESPONSABILIDADE PASSIVA ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE 

COBRANÇA POR ELE CONTRADADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJDFT, 4ª Turma Cível. Acórdão n. 1036103, 

20160710096815 APC, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira. j. 02/08/2017). 

Destarte, comentando os dispositivos citados, ensina Zelmo Denari: 

"Preambularmente, importa esclarecer que no polo passivo desta relação 

de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, 

coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

bens ou serviços. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar 

sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não 

quiser dirigi-la apenas contra um. Prevalecem, in casu, as regras da 

solidariedade passiva, e por isso, a escolha não induz concentração do 

débito: se o escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor 

poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. Por um 

critério de comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá 

sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, 

produtor, comerciante ou simples prestador de serviços. Se o 

comerciante, em primeira intenção, responder pelos vícios de qualidade ou 

quantidade - nos termos previstos no §1º do art. 18 - poderá exercitar 

seus direitos regressivos contra o fabricante, produtor ou importador, no 

âmbito da relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante."[1] Isto posto, flagrante é a legitimidade 

da 2ª ré para figurar no polo passivo da lide. Desse modo, rejeito a 

preliminar arguida. Da análise dos autos, observa-se que o requerente 

busca locupletação utilizando-se da própria torpeza. O pleito indenizatório 

vem sustentado na prática de ilícito pelas demandadas, ao argumento de 

lançamento do nome do autor no rol dos maus pagadores por dívida 

inexistente, vez que fora solicitado o cancelamento da compra da 

geladeira. A empresa ré - Banco Losango S/A sustenta a inexistência de 

ato ilícito; a inadimplência do requerente; o exercício regular de direito e a 

licitude da restrição. Pois bem, diante da afirmação do demandante, de que 

não fora cumprido a entrega do bem, objeto da lide, pactuado entre este e 

a Dismobras Importação, Exportação E Distribuição De Móveis E 

Eletrodomésticos S/A, caberia ao requerente demonstrar o transtorno 

sofrido, trazendo aos autos elementos probatórios que atestasse a 

veracidade dos fatos narrados. Saliento também, que o autor nada 

comprovou sobre o cancelamento da compra efetuada com a 1ª requerida, 

apenas limitou-se em arguir a existência do dano, o qual não passou do 

campo das ilações. Além do mais, acostou nos autos somente os boletos 

sem as devidas comprovações dos pagamentos e afirma categoricamente 

que não liquidou nenhuma das parcelas acordadas. In casu, os fatos 

descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de 

condutas dolosas ou culposas que possa ensejar a responsabilidade civil 

das requeridas. O autor reconhece na peça inicial que efetuou a compra 

junto a 1ª requerida, entretanto, intimado para juntar o comprovante de 

cancelamento da aquisição do bem ou quiçá algum documento do 

desacordo entre as partes, nada trouxe (Id. 21969554). Dessa forma, se 

houve a inclusão do nome do requerente no rol dos inadimplentes, tal fato 

originou-se em face da inadimplência contratual, tendo a 2ª ré se utilizado 

do exercício regular de direito, porquanto, repisa-se, o requerente se 

encontrava e/ou encontra inadimplente. Destarte, constitui ônus do autor 

da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido 

direito, enquanto as rés cabem exibir, de modo concreto, coerente e 

seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada 

pelo demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, 

cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) 

Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" [2] Sobre o tema, merece transcrição, 

por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial: "A repartição 

do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, 

CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel 

Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de 

Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 

1611). Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de 

Salvo Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que 

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 

do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal"[3] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos 

Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio 

Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 
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o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[4] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. No caso em exame o autor da ação indenizatória não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa das requeridas, o que 

acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar ao 

pagamento dos honorários advocatícios, ante a revelia da ré Dismobras 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este a favor do patrono da demandada Losango S/A – 

Banco Múltiplo, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos 

honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1]In: GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 99-100. [2] 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil', II/343-345 e 347. [3] Direito 

Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. [4] Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, p. 549.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012342-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL JUVENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012342-10.2018.8.11.0003 Ação Cobrança de 

Diferença de Seguro Obrigatório por Invalidez Permanente Requerente: 

Osiel Juvencio da Silva Requerida: Companhia Excelsior de Seguros 

Vistos etc. OSIEL JUVENCIO DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ PERMANENTE contra COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, 

também qualificada no processo, objetivando o recebimento de prêmio de 

seguro DPVAT. O autor informa que foi vítima de acidente de trânsito, 

vindo a sofrer sequelas permanentes. Aduz que faz jus ao recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre. Requer a procedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. A demandada apresentou defesa (Id. 

17853323). No mérito, em longo arrazoado, sustenta que a requerente não 

comprovou a sua invalidez permanente. Requer a improcedência da 

pretensão inicial. Juntou documentos. O autor informa que a requerida 

efetuou o pagamento do prêmio do seguro, no importe de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), em 20.02.2019 (Id. 18432417). A 

requerida juntou aos autos perícia extrajudicial (Id. 22886351). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória 

quando há perícia conclusiva nos autos. Observa-se que o autor pretende 

compelir a requerida ao pagamento de prêmio do seguro DPVAT, em razão 

de acidente de veículo, do qual adveio a perda da visão do olho esquerdo. 

In casu, a perícia médica colacionada no Id. 22886351, apurou que o autor 

sofreu “perda da visão de um olho”. Foi atestada a existência da perda 

total da visão esquerda com fratura da órbita, graduada em 50% 

(cinquenta por cento). O pagamento da indenização deve ser adequado à 

extensão da lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a perda da 

visão do olho esquerdo, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: 1. Tipo de lesão: olho esquerdo (percentual aplicável segundo tabela 

SUSEP). Cobertura máxima: R$ 6.750,00. Percentual de debilidade apurado 

na perícia médica realizada: 50%. À vista disso, o demandante tem direito 

a receber o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

In casu, observa-se que já houve o pagamento integral do valor acima 

descrito, após a distribuição da ação, em 20.02.2019. Assim, flagrante a 

perda do objeto da ação, não tendo como sustentar a persistência da lide, 

uma vez satisfeita a pretensão objeto da ação. Ex positis, julgo extinto o 

feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do artigo 85 do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON RODRIGUES GALBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002068-21.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Maikon Rodrigues Galbe Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. MAIKON RODRIGUES 

GALBE, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da diferença da indenização do seguro DPVAT, 

em razão do acidente ocorrido em 26.04.2014, vez que não houve o 

pagamento administrativo. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Inicialmente, o requerente ingressou com Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, a qual foi distribuída perante esta Vara Cível, 

sob o nº. 1001881-13.2017.8.11.0003, em 25.03.2017. No entanto, em 

17.04.2017, houve pedido de desistência da ação, sendo proferida 

sentença a qual julgou extinto o feito, com o trânsito em julgado em 

31.08.2017. Ocorre que, antes do pedido de desistência da referida ação, 

o autor ingressou com ação idêntica, em 04.04.2017, a qual foi distribuída 

perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº. 

1002068.21.2017.8.11.0003. Após a angularização processual nos autos 

de nº. 1002068-21.2017.8.11.0003 – 4ª Cível, a parte requerida alegou em 

preliminar, litispendência, em razão da distribuição de ações idênticas. 
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Todavia, os autos foram devolvidos a este Juízo em 11.10.2019, sob o 

fundamento de que o presente feito se trata de repropositura da primeira 

demanda distribuída, sob o n. 1001881-13.2017.8.11.0003. Contudo, vê-se 

que, em 31.08.2017, houve o trânsito em julgado da sentença que 

homologou o pedido de desistência nos autos de nº. 

1001881-13.2017.8.11.000, ou seja, há mais de dois anos. Assim, 

analisando o presente feito, bem como a ação sob o nº. 1001881-13/2017, 

percebe-se que aquela trata-se das mesmas partes, e da mesma causa 

de pedir, restando evidente a ocorrência da litispendência. Não há dúvida 

que se trata da mesma causa de pedir que, somado ao fato de que há 

identidade de partes e de pedido, impede que se proceda nova decisão 

por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação 

anteriormente ajuizada. Esta tríplice identidade (mesmas partes, com a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido) conduz ao reconhecimento do 

instituto processual da litispendência, consoante o disposto no art. 337, §§ 

1º, 2º e 3º, todos do CPC. “Art. 337. (...) §1º. Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º. 

Uma ação é idêntica a outra quanto possui mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º. Há litispendência quando se 

repete ação que está em curso.” Em vista disso, a segunda demanda 

ajuizada, ou seja, a presente ação de cobrança de seguro, não pode ter o 

seu regular processamento, sendo impositiva a decretação de sua 

extinção com base no inciso V, do art. 485, do CPC. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO 

PODER JUDICIÁRIO DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA. TÍTULO PRECÁRIO. 

AÇÕES IDÊNTICAS. ART. 485, V, DO CPC, DE 2015. SEGUNDO 

PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR 

LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO 

DA SENTENÇA RETIFICADO DE OFÍCIO. 1. O art. 485, do CPC de 2015, 

correspondente ao art. 267, do CPC de 1973, arrola as hipóteses que o 

juiz não resolverá o mérito. 2. Dentre as mencionadas hipóteses, o inciso 

V dispõe quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada. 3. A litispendência ocorre quando se repete ação que 

está em curso, conforme prevê o art. 337, § 3º do CPC de 2015. 4. 

Quando ações idênticas (mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido) forem ajuizadas sucessivamente, o segundo processo 

deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por configuração de 

litispendência (art. 485, V, do CPC, de 2015). 5. Reconhecida a 

litispendência, mesmo de ofício, o magistrado deve determinar a extinção 

do feito sem julgamento de mérito. 6. Apelação cível conhecida e não 

provida, de ofício, retificado o dispositivo da sentença. (TJMG - 2ª C.Cível - 

AC 10000160338810001 - Rel.: Caetano Levi Lopes - J. 23.10.2016, publ. 

26.10.2016)” Ainda, vale frisar, que o autor ao distribuir diversas ações 

visando escolher a vara para tramitação do feito, feriu o Princípio do Juiz 

Natural, bem como o disposto no artigo 285, do CPC. Frente a conduta do 

requerente na tentativa de escolha do juízo, restou caracterizado a 

ocorrência da litigância de má-fé e, por tal razão condeno-o ao pagamento 

de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por força 

do disposto nos artigos 80 e 81 do CPC. Quanto ao pedido dos benefícios 

da Justiça Gratuita, defiro-o visto que houve a comprovação da 

hipossuficiência. Entretanto, cumpre ressaltar que tal benefício não afasta 

o dever do pagamento da multa acima imposto, conforme dispõe o §4º, do 

artigo 98, do CPC. “Art. 98. (...) §4º - A concessão de gratuidade não 

afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais 

que lhe sejam impostas”. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a ocorrência da litispendência com a ação sob o nº 

1001881.13.2017.811.0003 e, em consequência, julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 485, inciso V, §3º, do CPC. Condeno o demandante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. A 

sucumbência somente será exigida, se presentes os requisitos legais, vez 

que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno o 

demandante nas penas da litigância de má-fé, e arbitro multa de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 81, do CPC. Transitada 

em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 14 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008780-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SANTANA PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008780-56.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A 

Requerido: Mário Santana Proença Vistos etc. AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MÁRIO 

SANTANA PROENÇA, também qualificado no processo. No curso do 

processo o requerente pugnou pela extinção do feito, tendo em vista o 

pagamento do débito extrajudicialmente, informando, inclusive, que já 

houve a devolução do veículo apreendido (Num. 24511139 e 27982858). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve 

apresentação de defesa. Proceda baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa QCQ1952). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013529-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA BARBOSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013529-53.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por 

danos morais e materiais Autora: Etelvina Barbosa de Lima Réus: Móveis 

Romera Ltda e outra Vistos etc. ETELVINA BARBOSA DE LIMA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de MÓVEIS 

ROMERA LTDA e outra, também qualificadas no processo. O pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita foi indeferido. A autora 

pugnou pela desistência do feito (Id. 24965403). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Em 

razão da decisão proferida nos autos, condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais. Deixo de condenar a requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios uma vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 15 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011555-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SANTANA PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011555-44.2019.8.11.0003. Ação Declaratória de nulidade 

contratual c/c revisão contrato e repetição indébito Autor: Mário Santana 

Proença Réu: AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S.A Vistos 

etc. MÁRIO SANTANA PROENÇA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C 

REVISÃO CONTRATO E REPETIÇÃO INDÉBITO em face de AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, também qualificado no 

processo. O autor pugnou pela desistência do feito (Id. 24959827). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, contudo 

resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006186-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAAC MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO TRAZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO TRASI OAB - 208.235.091-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006186-69.2019.8.11.0003) Ação de Adjudicação 

Compulsória Autor: Izaac Martins da Silva Réu: Gino Trazi espólio Ítalo 

Trasi Vistos etc. Izaac Martins da Silva, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de Gino Trazi 

representado por Ítalo Trasi, também qualificado no processo. As partes 

noticiam a realização de acordo e requer a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Id. 22346362). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex Positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC, para adjudicação do 

imóvel descrito na inicial (matrícula nº 123.995, do CRI local) em favor do 

requerente, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. 

Isento custas face o benefício da Justiça Gratuita, que ora concedo. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 16 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005807-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005174-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA ADVOGADOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001980-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN POLIANA PERTILLE MARTINS (REQUERENTE)

CRISTIANO CARVALHO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

JOSE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

ELIZABETE SILVA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO LIMA MOTTER OAB - MT25515/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014471-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ZANDA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE. BEM COMO PARA EM IGUAL prazo efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, cotada no id.26867928, de 04/12/2019, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016580-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CRUZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYTANO DE SOUZA SALES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016580-38.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SAMARA CRUZ DE ARRUDA RÉU: ARYTANO DE SOUZA 

SALES Vistos e examinados. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

autora ingressou com ação possessória para que lhe seja assegurado a 

ampla fruição de seus direitos societários, de forma a ingressar nas 

dependências da sociedade e praticar atos compatíveis com a gestão. 

Assim, tendo em vista que a causa de pedir envolve exclusivamente a 

administração da sociedade e não propriamente o esbulho de sua sede, a 

ação de reintegração de posse se mostra via inadequada para o fim 

pretendido, qual seja, a administração da sociedade. Neste sentido: 

Apelação Cível. Interdito proibitório. Sócia de sociedade empresarial que 

invoca o impedimento de exercício de atos de administração, pretendendo 

que lhe seja "assegurada a ampla fruição de seus direitos societários, de 

forma a ingressar nas dependências da sociedade e praticar atos 

compatíveis com a gestão" sic. Indeferimento da inicial. Controvérsia que 

não envolve a posse do imóvel, tendo a autora-apelante ingressado com 

ação possessória no intuito de exercer a administração da sociedade, o 

que é descabido. Contrato social que tem a finalidade de tornar pública a 

affectio societatis que originou a sociedade empresarial, estabelecendo a 

composição do quadro societário, a denominação, a duração, suas 

finalidades, além das regras de administração, não se prestando ao 

desdobramento da posse da sede para a postulação de proteção 

possessória. Causa de pedir que envolve exclusivamente a administração 

da sociedade e não propriamente o esbulho de sua sede, sendo o interdito 

proibitório inadequado ao fim pretendido, qual seja a participação na 

administração. Dissídio que não pode ser dirimido por meio da restrita via 

do interdito proibitório. Inépcia da inicial caracterizada. Extinção do 

processo que decorre da manifesta ausência de interesse de agir, face à 

inadequação da via do interdito possessório para dirimir o conflito 

societário. Sentença mantida por outro fundamento. Desprovimento do 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00078300420088190011 RIO DE JANEIRO CABO 

FRIO 1 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO DUTRA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 26/08/2009, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/09/2009) Dessa forma, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016400-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016400-22.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda a juntada de histórico de 

consumo e pagamentos da unidade consumidora, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da liminar. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000614-95.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Edital de Processamento de Recuperação Judicial AUTOS N. 

1000614-95.2019.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE AUTORA: SUPER MAIS COMÉRCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 04.473.711/0001-34 

ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES, OAB-MT 14.485, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO, OAB-MT 

15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO, OAB-MT13.955 ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, brasileiro, contador 

com registro sob o n. 7279/O-8 e advogado com OAB-RO 2198, com 
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endereço à Avenida Dr. Helio Ribeiro, n. 525, sala 2101 – Edifício Helbor 

Dual Business, bairro Alvorada, cidade de Cuiabá-MT, cep. 78.048-250, 

fone (65) 3627-7100, email reinaldocn@fcc.adv.br VALOR DA CAUSA: R$ 

6.080.059,56 (resumo encaminhado pela recuperanda) FINALIDADE: 

FAZER SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Secretaria da 4ª Vara 

Cível, os autos acima identificados, cujo teor da petição inicial segue 

resumido: “SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.473.711/0001-34 

teve início no de 2001 registrada com a razão social “Manoel Heudo de 

Monte & Cia LTDA”, com a inauguração de supermercado cujo nome 

fantasia era “SUPER MANOEL”, iniciando suas atividades com objetivo 

empreender no ramo de comércio varejista com a predominância de 

produtos alimentícios, especialmente no comércio de secos e molhados, 

na modalidade de supermercados. Posteriormente, em 04 de novembro de 

2016 houve nova alteração contratual, passando a sociedade empresarial 

a atender pelo nome empresarial “SUPER MAIS Comércio de Produtos 

Alimentícios LTDA – EPP”, retirando-se da sociedade o ex-sócio Christian 

Conde, admitindo-se a atual sócia Nelsi Balke.Diante do cenário de crise 

fatal, o supermercardo Super Mais necessita da guarida jurisdicional para 

atravessar esse momento delicado e é por meio do processo de 

recuperação judicial que se fará possível a equalização de seu passivo 

para superar a crise, manter a fonte produtora, continuar gerando 

emprego e renda, recolhendo tributos, aquecendo a economia local, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica, nos exatos termos do que reza o art. 47, 

espinha dorsal da Lei de Recuperação Judicial. Juntou documentos.” 

RESUMO DA DECISÃO: (ID. 26505791, DO DIA 29/11/2019) “Atendidos, 

portanto, os requisitos legais; e estando em termos a documentação 

exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa SUPER MAIS 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e, nos ditames do art. 52 

da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. 

De acordo com a previsão do disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 

11.101/2005 e observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio o 

Dr. Reinaldo Camargo Nascimento profissional devidamente cadastrado 

neste Juízo, para ser administrador judicial.Proceda-se à sua imediata 

intimação, para formalização do termo de compromisso, no prazo de 48 

horas (art. 33) Orientado pelo teor do inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 

11.101/2005 DISPENSO A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS 

para que a empresa em recuperação judicial exerça suas atividades, 

salvo para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no 

artigo do mesmo diploma legal. ORDENO A SUSPENSÃO do curso da 

prescrição e DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA A 

EMPRESA REQUERENTE, inclusive aquelas dos credores particulares dos 

sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os 

respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. Do mesmo 

modo, as ações eventualmente propostas em face da devedora deverão 

ser comunicadas ao juízo da recuperação judicial por ela própria, 

imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II). Reforço que, nos termos do 

artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados da presente decisão, restabelecendo-se, 

após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar 

suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial. 

DETERMINO, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos 

realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas 

inscrições, durante o prazo de blindagem. Desta maneira, pelo menos 

durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a adoção de 

todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a 

reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação 

judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem 

mantidas. DETERMINO a notificação do Ministério Público e a comunicação 

por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 

Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, providenciando o 

próprio grupo o encaminhamento.Oficie-se à Junta Comercial, para que 

seja feita a anotação determinada pelo §único do art. 69. Expeça-se o 

edital previsto no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 11.101/05, para 

conhecimento de todos os interessados, com advertência dos prazos do 

art. 7º, §1º, e art. 55 da LRF.A recuperanda deverá apresentar a minuta, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser complementada pela 

serventia, com os termos desta decisão.Deverá também a recuperanda 

providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Os credores têm o prazo de quinze (15) dias 

para apresentarem as suas habilitações diretamente ao administrador 

judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na 

forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado; e o prazo de trinta (30) 

dias para manifestarem objeção ao plano de recuperação da devedora, a 

partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, de acordo 

com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. Nos termos do 

disposto no art. 52, §2º, deferido o processamento da recuperação 

judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação 

de assembleia geral para a constituição do Comitê de Credores, 

observado o disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/05. Acautelo que, 

deferido o processamento, à devedora não será permitida desistir do 

pedido de recuperação judicial, salvo se obtiver aprovação da desistência 

na assembleia geral de credores (art. 52, §4º). G)- DA APRESENTAÇÃO 

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.Segundo o artigo 53 da Lei nº 

11.101/2005, deverá a recuperanda apresentar, em 60 (sessenta) dias, o 

plano da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência. O 

plano de recuperação judicial deverá conter a discriminação 

pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o 

art. 50 da lei citada, e seu resumo; demonstração de sua viabilidade 

econômica; e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e 

ativos da devedora, subscrito por profissional legalmente habilitado ou 

empresa especializada (incisos I, II e III do art. 53). Com a apresentação do 

plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da 

Lei 11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, devendo 

a recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do 

edital, inclusive em meio eletrônico.Caso ainda não tenha sido publicada a 

lista de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar 

objeção será daqueles que já constam do edital das devedoras e que 

tenham postulado a habilitação de crédito. Publicada a lista de credores 

apresentada pelo administrador judicial (art. 7º, §2º), eventuais 

impugnações (art. 8º) deverão ser protocoladas como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntadas aos autos 

principais (art. 8º, parágrafo único). Intime-se o administrador judicial 

nomeado para que, após assinar o termo de compromisso, apresente, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, relatório circunstanciado sobre a 

devedora, abrangendo a atividade da recuperanda (produtos vendidos, 

serviços prestados, mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, 

comerciais, operacionais, administrativos e contábeis (quadro de 

funcionários, controles internos, endividamentos não sujeitos ao processo 

de recuperação judicial, bens físicos e estoques) dentre 

outros.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para que, de todos os despachos e decisões judiciais, sejam 

intimados a empresa recuperanda, o administrador judicial, todos os 

credores e interessados, e notificado o órgão ministerial, sempre 

atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005.” RELAÇÃO 

DE CREDORES Nome do credor e valor: QUIROGRAFÁRIO: A L M Dutra 

Dis. Me R$ 5.617,92 Agritex (Case) R$ 5.780,00 Água Branca R$ 

39.383,48 Alimentos Dallas Ind. E C R$ 39.279,84 Atacadão R$ 248.345,72 

Atacado União R$ 77.802,75 Atacado Veronese R$ 8.616,78 Banco 

Sidredi R$ 135.300,60 Banco Bradesco R$ 30.000,00 Banco Topazio R$ 

334.915,00 Banco Tribanco R$ 1.811.213,13 Big Lixos R$ 5.827,00 Bate 

Forte R$ 15.840,28 Bombril R$ 85.562,52 Branneve Ind E Com Ltda R$ 

66.867,90 Café Brasileiro R$ 10.504,76 Café Camarada R$ 4.395,94 

Campilar Distribuidora R$ 6.853,97 Casa Domingos R$ 79.657,13 C A M 

Dias Soares R$ 1.688,32 Cgc Atacadista R$ .682,69 Cia Canoinha De 

Papel R$ 43.991,32 Centro Oeste R$ 4.563,12 Claumar Alimentos R$ 

21.922,64 Com Cereais Imperatriz R$ 2.116,00 Comercial O Globo R$ 

23.986,46 Conservas Olé R$ 27.782,01 Conti R$ 22.162,15 Css 

Distribuidora Eireli R$ 7.519,05 Dac Distribuidora R$ 31.146,96 Delicious 

Fish Quirografário R$ 9.919,00 Deividi Pereira R$ 15.251,28 Deycon 

Comercio E Distribuição Ltda R$ 86.092,89 Dipesca R$ 22.805,98 Disbek 

R$ 28.992,65 Disnorte R$ 38.326,46 Distribuidora A T R$ 35.977,10 

Distribuidora Dmt R$ 64.343,56 Distribuidora Queiroz R$ 203.706,37 Dist 

Roncador R$ 20.120,09 Disvale R$ 6.261,56 Do Sul Alimentos R$ 2.206,53 

Docesar Alumínio R$ 5.495,19 Dufrio R$ 9.876,24 Emporium Embalagens 

R$ 1.482,00 E V Logistica R$ 18.938,29 Ervateira Rei Verde R$ 1.750,00 

Estrelândia Recapagens R$ 519,00 Fazenda Nossa Shr Das Graças R$ 

14.932,00 Florini Ind. Com Prod Limp R$ 8.640,58 Frigoweber R$ 8.631,05 

Forzza Rio Preto Comercial Ltda R$ 245.000,00 Fokus R$ 93.423,65 Forte 

Comercial R$ 86.053,60 Fugini Alimentos R$ 23.706,19 Gama R$ 5.796,78 
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Gebom Sorvetes R$ 887,60 Gênio Comer De Frutas R$ 60.781,25 Gioca 

R$ 2.427,68 Gr De Alimentos E Cia Ltd R$ 855, 00 Grupo Petrópolis R$ 

39.951,94 Gtfoods Group R$ 20.476,80 Hemmer R$ 10.758,96 Italac R$ 

87.450,80 Itamarati R$ 32.035,47 Jbs R$ 55.659,03 Junco R$ 3.177,48 

Kibon R$ 2.571,61 Lara Embalagens R$ 1.400,00 Laticínios Bela V. Ltda R$ 

95.932,80 Lima E Pergher R$ 8.317,40 Lucinéia Da Costa Nonato R$ 

16.544,72 Lucimara S Lopes R$ 3.668,00 M M Comércio Horti R$ 1.620,00 

Manini Alimentos R$ 9.103,29 Marx Cerealista R$ 1.705,00 Mauro Andre 

Guapo E Cia Ltda Epp R$ 7.672,16 Marlux Indu De Aluminio R$ 4.451,58 

Mika Da Amazônia R$ 4.235,91 Mika Distribuidora R$ 7.299,96 Mili R$ 

43.691,96 Monteiro Etiq R$ 6.940,00 Multicanal Atacado Ltda R$ 

102.372,75 Nayara Andréa Peu Da Silva R$ 235.000,00 Nestle R$ 

24.033,72 Norte Sul R$ 138.574,07 Norte Sul Sementes R$ 1.593,30 

Nutriboa R$ 20.100,00 Olima Industria R$ 5.853,03 Pastificio Araguaia Ltda 

R$ 55.215,90 Pimenta Atacado R$ 3.206,34 Pimpolho Distribuidora R$ 

864,76 Predilecta Alimentos R$ 15.793,59 Produtos Goiano R$ 3.086,00 

Quimica Amparo Ltda R$ 102.876,99 Rancheiro R$ 19.546,00 Recol R$ 

32.175,73 Refrigerantes Marajá S/A R$ 18.609,00 Rei Alimentos R$ 

61.513,00 Rei Ind E Com De Tabaco R$ 3.900,00 Rio Vermelho R$ 

54.785,71 Rodolar R$ 2.089,57 S. Cardoso Silva – Me R$ 2.057,40 

Sanremo S/A R$ 21.529,02 São Salvador R$ 17.370,00 Sdb Comercio De 

Alimentos R$ 77.689,60 Se Alimentos R$ 36.607,97 Seara Alimentos Ltda 

R$ 77.739,26 Sertanejo R$ 5.841,00 Sol Nascente Distribuidora R$ 

1.016,46 Soprano R$ 10.712,46 T A Ortiz Villela R$ 1.668,66 Tambasa R$ 

10.322,32 Temperos Do Sertão R$ 18.422,04 Trevo R$ 3.642,78 Triunfante 

Matogrossense R$ 6.377,16 Uniao Fabril Santos Ltda R$ 2.416,95 

Veradouro Atacado R$ 984,11 Veradouro Atacado R$ 984,11 Vilela E 

Vilela Ltda R$ 738,00 Yoki R$ 40.400,03 TOTAL GERAL: R$ 6.506.185,66 

ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS 

PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS 

A SEREM ENTREGUES/PROTOCOLADAS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

NOMEADO REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, com endereço à 

Avenida Dr. Helio Ribeiro, n. 525, sala 2101 – Edifício Helbor Dual 

Business, bairro Alvorada, cidade de Cuiabá-MT, cep. 78.048-250, fone 

(65) 3627-7100, email reinaldocn@fcc.adv.br E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2019. 

Thais Muti de Oliveira Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016616-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016616-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NELSON PEREIRA DO CARMO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda a juntada de histórico de 

consumo e pagamentos da unidade consumidora, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da liminar. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005152-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002376-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010489-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYRAL HALOTEK S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA WONGTSCHOWSKI OAB - SP183503-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002254-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES SOBREIRO OAB - MS13713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos termos do 

artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006812-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008005-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREIKE JONY DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO(A))

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005889-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS APELADOS, TANTO AUTOR COMO REQUERIDO PARA, 

NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000248-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007710-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI JUNIOR DOS SANTOS BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008558-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUSSOIS THERMITUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005099-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005099-49.2017.8.11.0003. 
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AUTOR(A): GERSON PEREIRA DA SILVA RÉU: ITAU SEGUROS S/A Vistos 

e examinados. GERSON PEREIRA DA SILVA ingressou com a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMINADA COM DANO MORAL em 

face ITAU SEGUROS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Na 

petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O autor possui contrato de 

Seguro de vida em grupo com Itaú Seguros, contratado por meio da 

empresa Abastecedora Aparecida do Norte, o Autor contratou com a 

Seguradora por 4 modalidades, sendo a 1º por Morte, a 2º por Morte 

Acidental, a 3º por Invalidez Permanente Por Acidente, a 4º por Auxilio 

Cesta Básica, conforme contrato de Seguro de nº 3330166, emitindo 

Apólice de nº 01.93.008714848.0, o que se prova com documentação 

anexa. O seguro contratado tinha e tem como uma das “Garantias 

Básicas”, segundo consta da Proposta, cobertura por Invalidez 

Permanente por Acidente (IPA). Para este sinistro, na oportunidade da 

contratação foi assegurada indenização na quantia de até R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Em meados de novembro de 2011 o Autor Segurado veio 

a sofrer um Acidente Vascular Cerebral – AVC, que teve início ainda 

quando exercia sua atividade laboral, o que se prova com atendimento no 

pronto atendimento após AVC. Em que pesem todos os esforços médicos, 

infeliz e lamentavelmente o Segurado não se recuperou, encontrando-se 

com sequelas graves que o impede de exercer qualquer atividade laboral 

até presente data”. Defendeu teve aposentadoria por invalidez concedida 

em 08/03/2016; e que a requerida se nega a pagar a indenização objeto do 

contrato noticiado sob o argumento de que a invalidez é proveniente de 

Doença, e não de acidente. Argumentou que o contrato não continha a 

ressalva de forma expressa e, por tal razão, a indenização deve ser 

paga. Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento do valor 

segurado; bem como indenização por danos morais no valor de R$ 

30.000,00. Com a inicial vieram documentos. A requerida foi devidamente 

citada e apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. 

Invocou a prescrição, asseverando que “A ação do segurado em grupo 

contra a seguradora prescreve em um ano”; e “o termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral”; e que decorreu mais de um 

ano entre a data que o autor teve concedida a aposentadoria por invalidez 

pelo INSS e a data da propositura da lide. No mérito, defendeu que o 

seguro foi contratado para o grupo de empregados da contratante, tendo 

por objeto invalidez gerada por acidente de trabalho; e que a invalidez do 

autor ocorreu por AVC (doença e não acidente), o que exclui a cobertura. 

Defendeu, ainda, a inexistência de danos morais. O autor impugnou a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. A requerida manifestou-se pela tomada do 

depoimento pessoal das partes e produção de prova pericial médica. O 

autor requereu o julgamento antecipado da lide, mas afirmou não se opor à 

realização de perícia médica. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRESCRIÇÃO. Sustenta a ré 

que o autor deixou transcorrer mais de um ano, após ter ciência da 

invalidez, para ingressar com a presente ação, deixando ocorrer a 

prescrição do seu direito. O autor, por sua vez, assevera que a 

prescrição não se operou, alegando que somente no ano de 2016 a família 

do requerente teve ciência do seguro de vida contratado entre autor e réu. 

Pois bem. Como se sabe, as ações de cobrança de seguro ajuizadas 

contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante 

disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil. In litteris: “Art. 206. 

Prescreve: § 1º Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o 

segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...) b) quanto aos 

demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.” Nesse 

contexto, é incontestável que a contagem do prazo prescricional de um 

ano, para a ação de cobrança do segurado contra o segurador, tem início 

na data em que houve a ciência inequívoca da incapacidade laboral. No 

caso dos autos, é inegável que em 08/03/2016 o requerente teve ciência 

inequívoca da sua invalidez, posto que logrou êxito em obter o benefício 

de aposentadoria perseguido junto ao INSS. Deste modo, tem-se que 

notoriamente ocorreu a prescrição no presente caso, visto que, se 

considerada esta data, a ação já estaria prescrita quando interposta: 

30/07/2017. O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 

101 e 278, que assim dispõem, verbis: “Súmula 101 - A ação de 

indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um 

ano.” “Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral.” À vista disso, no tocante a aplicação da súmula 278 

do STJ, a corte superior firmou entendimento em julgamento de recurso 

repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que 

restou assim ementado. “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Par 

fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos caso de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 11.06.2014). No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ 

PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "b" 

DO CC - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA 

DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS ANOS EM AMBAS AS HIPÓTESES - 

REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO EM UM ANO - PRECEDENTE 

DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a 

seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base 

em seguro em grupo, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência 

inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a 

confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido administrativo 

suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento 

da decisão (Súmula 229 do STJ).Porém quando o ingresso judicial se dá 

após 02 anos da ciência da invalidez permanente ocorre a prescrição”. 

(N.U 0024674-68.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019). 

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – 

INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO 

MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA 

SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL 

CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as 

seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto 

no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo 

termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade 

laboral. (...)”. (N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no 

DJE 02/05/2019). “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA 

RECONHECIDA –EXTINÇÃO DO PROCESSO –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. “Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em 

um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia 

em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. 

Inteligência do art. 206, § 1.º, II, b, do Código Civil. O pedido administrativo 

suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da 

negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso 

concreto. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 70078275757, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 11/10/2018).” (N.U 1006071-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no 

DJE 15/03/2019). Logo, como o autor ajuizou a demanda quando já havia 

transcorrido mais de um ano depois da ciência inequívoca da suposta 

invalidez (data da concessão da aposentadoria por invalidez junto ao 

INSS); portanto, prescrita sua pretensão, nos termos do art. 487, II, do 

NCPC. Somente para arrematar, há que se ter em conta que a alegação do 

autor “de que a prescrição não correu porque os familiares do mesmo só 

tomaram conhecimento da celebração do seguro após 2016” não encontra 

respaldo jurídico para se sustentar. Isto posto, com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da 

prescrição, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
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Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001170-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001863-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERNANDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NIVIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIVA CORREA DA SILVA INDIANO (AUTOR(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

A. L. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMI TEREZINHA PINO OAB - 988.222.761-91 (REPRESENTANTE)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE O DEPÓSITO DE VALORES REALIZADO PELA REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005448-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA IMPUGNANTE/AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

PROTOCOLADA NO ID. 2534697, E CASO HAJA CONCORDÂNCIA, 

REALIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE R$ 57.110,64.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010478-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002196-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002374-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007010-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT11136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROBERTO ARAUJO JUNIOR OAB - RJ137438 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003036-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002208-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGPM CELULAR LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO PACHECO ROCHA OAB - MS18847 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000185-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009478-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIDIO ALVES DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005838-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos e examinados. O presente feito 

encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 (trinta) dias, 

tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências que lhe 

incumbiam, conforme certidão lançada nos autos. Intimada pessoalmente 

para suprir a falta, a parte autora quedou-se inerte. Isto posto, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais 

baixas, arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela 

parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contestação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008776-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALBERTO KERN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO O TERMO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, PROCEDO 

COM A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, INFORMAR SE HOUVE O PAGAMENTO INTEGRAL DO 

ACORDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO, SENDO SEU SILÊNCIO 

INTERPRETADO DE FORMA POSITIVA AO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE DEMANDA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008600-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO O TERMO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, PROCEDO 

COM A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, INFORMAR SE HOUVE O PAGAMENTO INTEGRAL DO 

ACORDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO, SENDO SEU SILÊNCIO 

INTERPRETADO DE FORMA POSITIVA AO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE DEMANDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSTON LUIZ PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

PARA OITIVA DA TESTEMUNHA GEANE ROSA NO JUÍZO DEPRECADO DE 

RIO VERDE-GO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/02/2020, ÀS 15H.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015621-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MIRANDA OAB - MT5023-O (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI (RÉU)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002540-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFINO GUIMARAES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002540-51.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADOLFINO GUIMARAES ALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação onde a parte autora afirma que a requerida está 

cobrando valores indevidos nas faturas de energia elétrica; e que também 

teria procedido com a interrupção ilegal do fornecimento do serviço. 

Requereu, assim, o deferimento de liminar para o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica; no mérito, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos de outubro/2018: R$ 3.109,30, dezembro/2018: 

R$ 1.959,76, janeiro/2019: R$ 1.474,65, fevereiro/2019: R$ 1.350,36 e 

março/2019: R$ 1.342,91. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação. Arguiu a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

agir, sob o argumento de que a requerente não aponta defeito na 

prestação de serviço, apresentando apenas argumento genérico e 

insuficiente para abalizar a demanda. No mérito, defendeu a regularidade 

do débito cobrado, bem como da suspensão efetuada. A autora impugnou 

a contestação. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, tal como sustentada pela 

requerida, não merece acolhida. A eventual alegação de defeito na 

prestação de serviços está implícita no pedido atinente ao mérito, razão 

pela qual com ele será apreciada. No mais, verifico que o caso não é de 

julgamento imediato da lide, haja vista que se faz indispensável, para o 

deslinde da ação, que aporte aos autos histórico mais completo do 

consumo da autora, bem como dos valores das contas mensais pagas 

pela mesma. Deste modo, converto o julgamento em diligência, e determino 

a intimação da requerida para que, no prazo de 05 dias, traga aos autos o 

histórico de consumo do ano de 2018 (janeiro a dezembro) e do ano de 

2019 (janeiro a dezembro), devendo constar discriminadamente a 

quantidade de kw que a autora gastou em cada mês; bem como o valor 

cobrado em cada fatura mensal. Com a juntada, tornem conclusos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016582-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MM TRANSPORTES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE GORET PASQUALI OAB - SC14161 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016582-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MM TRANSPORTES DA SILVA - ME REQUERIDO: 

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada da carta precatória, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016613-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME DISTRIBUIDORA DE DRYWALL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016613-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANANDA METAIS LTDA RÉU: PRIME DISTRIBUIDORA DE 

DRYWALL LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda a juntada da nota fiscal de mercadoria ou serviço referente à 

duplicata nº 40107962/02, no valor de R$ 759,60 (setecentos e cinquenta 

e nova reais e sessenta centavos), bem como comprovante de protesto, 

referentes as duplicatas juntadas no Id. 27484150 - pág. 03, 05 e 06, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016558-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE O. J. GONCALVES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016558-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ RÉU: C. M. DE O. J. 

GONCALVES - ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016556-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016556-10.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: JOEL 

MOREIRA LIMA Vistos e examinados. A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 
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dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016542-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ETELVINO FASCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016542-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ETELVINO FASCINI REQUERIDO: CENTRO 

DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. Vistos e examinados. Intime-se a 

parte autora para que junte declaração de imposto de renda, referente aos 

últimos 03 (três) exercícios, bem como outros documentos capazes de 

comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de assistência judiciária 

gratuita. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012959-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIA TRAUDE TORNQUIST NEUHAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART FORROS SERVICOS E COMERCIO DE FORRO EIRELI - ME (RÉU)

CLAUDEMIR DE FRANCA (RÉU)

PAULO FRANCISCO DOURADOS (RÉU)

LARISSE MIRANDA ATAIDE (RÉU)

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012959-33.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LIA TRAUDE TORNQUIST NEUHAUS RÉU: LARISSE MIRANDA 

ATAIDE, CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO 

DE BOM SUCESSO, CLAUDEMIR DE FRANCA, PAULO FRANCISCO 

DOURADOS, ART FORROS SERVICOS E COMERCIO DE FORRO EIRELI - 

ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar o polo passivo da lide, 

haja vista que o "SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO" não possui personalidade jurídica, sendo certo que quem 

responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do 

cartório. Após, decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016644-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGA CERTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016644-48.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DROGA CERTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

Vistos e examinados. A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 
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demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003454-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003454-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALINE MARIA SOUZA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Intimem-se as 

partes para que no prazo comum de 05 (cinco) dias apontem, de maneira 

clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016710-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH BEZERRA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016710-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RUTH BEZERRA SILVA SOUZA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. I – Da lesão Intime-se a parte autora para que 

informe qual é a lesão permanente da qual pretende ser indenizada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. II – Do 

requerimento administrativo Intime-se a parte autora para que proceda a 

juntada de comprovante de requerimento prévio administrativo não 

atendido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE 

TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A 

MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- “A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” 

(Ap 22022/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” 

(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio 

requerimento administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal 

documento nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da 

ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse 

processual. O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). III – Do interesse de agir A 

existência de comprovação da debilidade permanente não é requisito 

essencial para propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório, 

uma vez que a prova pericial pode ser produzida na fase instrutória. 

Entretanto, no presente caso, observa-se que a parte autora juntou laudo 

expedido pela POLITEC atestando a inexistência de debilidade permanente 

de membro, sentido ou função, bem como incapacidade para o trabalho, 

enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido e função 

ou deformidade permanente. Desse modo, considerando que a petição 

inicial não indicou expressamente qual a incapacidade sofrida pela parte 

autora que o faria jus ao recebimento do seguro DPVAT e, ainda, instruiu a 

exordial com laudo que vai de encontro as suas pretensões, sem qualquer 

impugnação ao seu resultado, intime-se a parte autora para que comprove 

o interesse de agir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito por carência de ação. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016730-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016730-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016715-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MANOEL AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016715-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HENRIQUE MANOEL AMORIM DA SILVA REQUERIDO: BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016731-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016731-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 
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titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016733-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNEIDE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016733-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCYNEIDE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: 

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016625-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRIZZEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUIZ HENRIQUE SILVA MARES (REQUERENTE)

LUCLECIO DO LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

JORGE ANDRE LIMA VIEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

JAQUELINE ALMEIDA PEREIRA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016625-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA MARES TESTEMUNHA: JAQUELINE 

ALMEIDA PEREIRA, JORGE ANDRE LIMA VIEIRA DA SILVA, CELIO 

FRIZZEIRA DA SILVA, LUCLECIO DO LIVRAMENTO REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Designo 

audiência de instrução para o dia 19 de fevereiro de 2020 às 15:30 horas. 

Destaco que é obrigação do advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo 

deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016729-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016729-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALZIRA CANDIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016642-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANDO GETER DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016642-78.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIVANDO GETER DE SOUSA RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 02 de março de 2020, às 10:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016735-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA PIRES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016735-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA PIRES DA COSTA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016736-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE BRANDAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016736-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILENE BRANDAO PEREIRA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016737-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - 293.160.651-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016737-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca 

da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016734-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016734-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016141-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016141-27.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO ALVES DE OLIVEIRA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos e examinados. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que esclareça se os valores discutidos continuam sendo descontados, 

juntando, caso positivo, os extratos bancários pertinentes, bem como 

indique de maneira específica em que consiste o pedido de tutela de 

urgência, sob pena de indeferimento da liminar. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016607-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016607-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON MARCIO DA SILVA RÉU: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, 

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Intime-se a parte autora para que instrua os autos com documentos aptos 

a comprovar a alegada hipossuficiência, a exemplo de extratos bancários 

dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

II – Do valor da causa Ressai dos autos que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Dessa forma, 

CORRIJO, de ofício, o valor atribuído à causa, que passará a ser de R$ 

59.572,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e dois reais), isto é, 

o valor do contrato discutido, nos termos do art. 292, II, §3º, do Código de 

Processo Civil. Procedam-se às alterações necessárias no Sistema PJe. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1016739-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DA SILVA (LITISCONSORTES)

ANTONIO GARCIA NETO (LITISCONSORTES)

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES (LITISCONSORTES)

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (LITISCONSORTES)

MARCIO HENRIQUE ALVES SILVEIRA (LITISCONSORTES)

MARCOS LEANDRO ALVES DA SILVEIRA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016739-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO SANTANA BARBOSA LITISCONSORTES: 

ANTONIO GARCIA NETO, WILSON JOSE DA SILVA, MARCIO HENRIQUE 

ALVES SILVEIRA, MARCOS LEANDRO ALVES DA SILVEIRA, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA Vistos e examinados. 

Apensem-se aos autos principais. Analisando os autos, observa-se que a 

parte autora ingressou com ação declaratória de nulidade (querela 

nullitatis insanabilis) com o intuito de reapreciar liminar deferida na Ação de 

Despejo nº 1008571-24.2018 em trâmite neste juízo. Sabe-se que a 

querela nullitatis tem a finalidade de extirpar do mundo jurídico as 

sentenças decorrentes de ato absolutamente nulo, ineficaz ou inexistente, 

diante da ausência de atendimento de algum de seus pressupostos de 

existência ou eficácia jurídica. No caso, verifica-se que o ato decisório 

que se pretende declarar inexistente foi proferido em processo em curso 

(fase de instrução), assim, qualquer insurgência contra decisão que 

deferiu liminar de despejo deve ser postulada dentro dos próprios autos 

ou através do recurso competente, de modo que a interposição da 

presente demanda se mostra inadequada para o fim colimado. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016255-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016255-63.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON DIAS VIEIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que instrua os autos com 

comprovante de requerimento prévio administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio 

requerimento administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal 

documento nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da 

ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse 

processual. O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Decorrido o prazo, voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016541-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA TERTULIANO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016541-41.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA RÉU: FABIANA 

TERTULIANO DE LIMA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016631-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016631-49.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu que o interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do 

seguro DPVAT depende da demonstração de prévio requerimento 

administrativo não atendido. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT é necessária a comprovação da existência de requerimento 

administrativo prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314. 

(TJ-MG - AC: 10000180943318001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 

13/12/2018) No presente caso, não há demonstração de que a parte 

requerida tenha resistido ao pagamento do seguro obrigatório, uma vez 

que pela análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o 

requerimento administrativo ainda encontra-se pendente de apreciação, 

sendo possível concluir que não se sabe, até o momento, se a seguradora 

recusou o pedido de indenização formulado pelo autor. Importante 

esclarecer, desde já, que não se trata de esgotamento da via 

administrativa, mas tão somente prova da pretensão resistida e, 

consequentemente, comprovação da necessidade de acionamento do 

Poder Judiciário. Dessa forma, intime-se a parte autora para que instrua o 

feito com cópia da recusa no pagamento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016745-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016745-85.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSIMEIRE GOMES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Não obstante as alegações da parte autora, 

intime-se-a para que instrua o feito com comprovante de requerimento 

prévio administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). Após, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016879-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZE SEMENTES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ BERTOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016879-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GENEZE SEMENTES S.A. REQUERIDO: IVAN LUIZ BERTOL 

Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se 

à comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009927-88.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. A preliminar de carência da ação, tal como fundamentada 

pela requerida/reconvinte, confunde-se com o próprio mérito da demanda, 

razão pela qual postergo a sua apreciação. No mais, verifico que a autora 

requer a declaração de nulidade da fatura referente à cobrança de 

recuperação de consumo (R$10.643,09) e das faturas que considera com 

valores excessivos (R$488,76 e 776,36); enquanto a ré defende a 

regularidade de todos os débitos. Para a solução da lide, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da requerida para que, no 

prazo legal, traga aos autos o histórico de consumo e contas da UC, 

referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 (janeiro a dezembro de cada 

ano). Com a juntada, tornem conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002104-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANEI LOPES TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PAULO ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002104-63.2017.8.11.0003. 
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EXEQUENTE: JOSE VIANEI LOPES TORRES EXECUTADO: ROBERTO 

PAULO ALMEIDA SILVA Vistos e examinados. Tendo em vista a 

retificação da certidão de tempestividade dos embargos (id 25184527), 

INTIME-SE a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017100-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISLENE DE LIMA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017100-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: SISLENE DE LIMA 

GARCIA Vistos e examinados. A notificação extrajudicial para constituição 

em mora do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, 

verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo 

em vista que a correspondência enviada ao endereço da parte requerida 

foi devolvida pelos correios pelo motivo “endereço insuficiente”, sem que 

tenha sido realizado, por exemplo, o protesto. Dessa forma, intime-se a 

parte autora para que junte comprovante de constituição em mora do 

devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017061-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS RIO PARDO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA DA COSTA NETO OAB - SP346902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS SUPERMERCADO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017061-98.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS RIO PARDO EIRELI 

EXECUTADO: VS SUPERMERCADO EIRELI Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017123-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENNO TELLES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO TECCHIO JUNIOR OAB - SP109635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017123-41.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIENNO TELLES - ME RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017125-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JOSE CAZAROTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017125-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JULIANO JOSE 

CAZAROTI Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

LENICE DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

LEANE DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

MARIA LAIS DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

LEANDRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000101-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO DA CONCEICAO, RAIMUNDO NONATO DA 

CONCEICAO COSTA, LEANE DA CONCEICAO COSTA, MARIA LAIS DA 

CONCEICAO COSTA, LEOMARA DA CONCEICAO COSTA, LENICE DA 

CONCEICAO COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que indique a profissão de todos os 

requerentes, nos termos do art. 319, II, CPC, sob pena de inferimento da 

petição inicial. Outrossim, intime-se a parte autora para que proceda à 

juntada de comprovante de requerimento prévio administrativo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016910-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO APARECIDO BALLESTERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO FIALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016910-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO APARECIDO BALLESTERO REQUERIDO: EDEVALDO 

FIALHO JUNIOR Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se à comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE JESUS ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000178-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGIANE DE JESUS ALENCAR RÉU: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Vistos e examinados. Anteriormente à análise da liminar, intime-se a 

parte autora para que esclarece se é revendedora ou se possui qualquer 

outro vínculo comercial com a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DINIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000165-43.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: AMARILDO DINIZ 

Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se 

à comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO OAB - SP164388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000128-16.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CRISTIANE ISRAEL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de histórico de consumo e pagamentos 

da unidade consumidora, referente aos últimos 12 (doze) meses, bem 

como cópia de todas as faturas que se pretende impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017056-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA LATORRE OAB - SP163095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO JOSE AMORIM (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Outros Interessados:

ELIAS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017056-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE: ORIVALDO JOSE AMORIM Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006398-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR CORTES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006398-61.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEUDIMAR CORTES PEREIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Certifique-se a Secretaria quanto à intimação do 

patrono da parte autora acerca da decisão de id 16038963, bem como do 

teor da certidão de id 16396137. Na sequência, voltem conclusos para 
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análise dos embargos de declaração. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017025-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017025-56.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILMARA BARBOSA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que a parte autora é proprietária de um 

estabelecimento comercial (verduraria), na qual está instalada a unidade 

consumidora em discussão, consoante se extrai da reclamação realizada 

junto ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon (Id. 

27688325). Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte extratos 

bancários dos últimos 06 (seis) meses, declaração de imposto de renda 

referente aos últimos 03 (três) exercícios, bem como outros documentos 

capazes de comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de assistência 

judiciária gratuita. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017046-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE SANTANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017046-32.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARILEIDE SANTANA RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que junte extratos bancários dos últimos 06 

(seis) meses, declaração de imposto de renda referente aos últimos 03 

(três) exercícios, holerites dos últimos 06 (seis) meses, bem como outros 

documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência 

financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pleito de assistência judiciária gratuita. No mesmo prazo, intime-se para 

que proceda a juntada de histórico de consumo e pagamentos da unidade 

consumidora, extraídos diretamente do site, referente aos últimos 12 

(doze) meses, sob pena de indeferimento da liminar. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017094-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017094-88.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 08:00 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016532-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERI ADRIANO RAMOS MACHADO (REU)

RODRIGO ADILIO CABRAL (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016532-79.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: JERI ADRIANO 

RAMOS MACHADO, RODRIGO ADILIO CABRAL Vistos e examinados. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2020, ÀS 11:00 HORAS. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016877-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES LUCIANI LTDA (REQUERENTE)

LUCIANI ZAMBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016877-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEMENTES LUCIANI LTDA, LUCIANI ZAMBONI REQUERIDO: 

ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08:00 HORAS. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017038-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017038-55.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALEX SANDRO SILVA PEREIRA RÉU: OI MÓVEL S/A Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 19 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 08:30 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003124-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003124-26.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ACACIO DE ALMEIDA CELLOS REQUERIDO: PRIMEIRO 

TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, CLOVIS 

MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO Vistos e examinados. I - Do polo 

passivo Primeiramente, proceda-se a substituição do 1º Tabelionato de 

Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT por Rosângela Auxiliadora Garcia 

Peres no polo passivo da demanda no Sistema Pje, consoante emenda à 

inicial (Id. 3664022). II – Da citação Analisando os autos, observa-se que a 

citação encaminhada para o endereço da parte requerida Clóvis Marcello 

de Sá e Benevides Filho foi recebida por terceira pessoa, consoante cópia 

do aviso de recebimento – AR (Id. 5511127). Conforme entendimento 

jurisprudencial majoritário, a citação de pessoa física por carta com aviso 

de recebimento deve ser feita pessoalmente, com recibo do próprio 

citando, sob pena de nulidade do ato. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão reconheceu 

nulidade de citação postal do agravado (pessoa física) – Carta recebida 

por terceira pessoa – Inviabilidade de aplicação da teoria da aparência – 

Nulidade da citação postal quando recebida por terceiro estranho ao 

processo - Inteligência do art. 248, § 1º, do NCPC – Precedentes - Decisão 

mantida – Recurso negado. (TJ-SP - AI: 21256621320188260000 SP 

2125662-13.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de 

Julgamento: 28/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/08/2018) Destarte, se a parte requerida não assinou o 

comprovante da carta de citação ou apresentou contestação, bem como 

ausente nos autos qualquer prova no sentido de que tomou conhecimento 

da demanda, deve ser desconsiderada a citação efetivada. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER ESPINDOLA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000192-26.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILKER ESPINDOLA FERREIRA RÉU: LOCALIZA RENT A CAR 

SA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que junte extratos 

bancários dos últimos 06 (seis) meses, declaração de imposto de renda 

referente aos últimos 03 (três) exercícios, bem como outros documentos 

capazes de comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de assistência 

judiciária gratuita. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000400-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000400-49.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME TERCEIRO INTERESSADO: 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - 

ME, ITAU UNIBANCO S/A, GRAMARCA VEICULOS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, BANCO DO 

BRASIL SA, DISVECO LTDA, JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA - EPP 

Vistos e examinados. Verifica-se dos autos que a recuperação judicial foi 

concedida em 10/10/2017 (Id. 10242808), tendo se expirado o período de 

fiscalização previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005. Deste modo, 

considerando as competências e deveres do Administrador Judicial, 

enumeradas no artigo 22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a 

intimação do mesmo para que, no prazo de 05 dias, apresente relatório 

sobre a execução do plano de recuperação, informando se a recuperanda 

cumpriu as obrigações contidas no plano que se venceram no período de 

fiscalização. Intime-se, concomitantemente, a recuperada para que, 

querendo, também possa se manifestar no prazo supra mencionado. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

OUTROS (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)
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REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Procurador Geral do Município de Rondonópolis (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002327-16.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME RÉU: OUTROS, 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO, ITAU UNIBANCO S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO RODOBENS S.A., 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 

S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Vistos e examinados. 01 – Verifica-se 

dos autos que a recuperação judicial da empresa foi concedida em 

28/03/2019 (Id. 18992968). Tendo em conta as competências e deveres 

do Administrador Judicial, enumeradas no artigo 22, inciso II, alíneas “a” a 

“d”, DETERMINO a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 dias, 

apresente relatório sobre a execução do plano de recuperação, 

informando se a recuperanda cumpriu as obrigações contidas no plano 

que se venceram até a presente data; bem como se ainda obrigações 

pendentes de pagamento com vencimento previsto para o período de dois 

anos, contados da data da concessão da recuperação judicial. 02 - 

Intime-se, concomitantemente, a recuperada para que, querendo, também 

possa se manifestar acerca do cumprimento do plano de recuperação 

judicial, no prazo supra mencionado. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005325-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores elencados no Art. 51, III (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT6613-O (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO OAB - MT4118/B (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN TONDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005325-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME 

RÉU: CREDORES ELENCADOS NO ART. 51, III, BANCO DO BRASIL SA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos e examinados. 01 – 

Verifica-se dos autos que a recuperação judicial da empresa foi 

concedida em 28/03/2019 (Id. 18993577). Tendo em conta as 

competências e deveres do Administrador Judicial, enumeradas no artigo 

22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a intimação do mesmo para que, 

no prazo de 05 dias, apresente relatório sobre a execução do plano de 

recuperação, informando se a recuperanda cumpriu as obrigações 

contidas no plano que se venceram até a presente data; bem como se 

ainda obrigações pendentes de pagamento com vencimento previsto para 

o período de dois anos, contados da data da concessão da recuperação 

judicial. 02 - Intime-se, concomitantemente, a recuperada para que, 

querendo, também possa se manifestar acerca do cumprimento do plano 

de recuperação judicial, no prazo supra mencionado. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003947-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (AUTOR(A))

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE XAVIER (REU)

EWERTON SCHERER (REU)

TELMAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (REU)

MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME (REU)

AGNALDO XAVIER (REU)

LUIZ ROBERTO BRANDT - ME (REU)

J. A. INDUSTRIA DE FURGOES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP (REU)

HELLITON XAVIER DE JESUS (REU)

C. M. PASINI - BALANCAS - ME (REU)

HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE (REU)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REU)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (REU)

ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

D.F COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

SCHERER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (REU)

ANGELA CRISTINA VICENTE (REU)

REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP (REU)

GEBERT & CIA LTDA - EPP (REU)

RODABRAS INDUSTRIA BRASILEIRA DE RODAS E AUTOPECAS LTDA 

(REU)

VANDERSON XAVIER DOS SANTOS (REU)

ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(REU)

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A (REU)

ALESSANDRA JOSINEIDE KAMISKA BIANCHI RIBEIRO ARTEFATOS DE 

BORRACHA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - SP122124-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003947-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP, 

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELY MARIA MANHANI DE 

CARVALHO RÉU: BANCO DO BRASIL SA, HAMILTON BEZERRA 

CAVALCANTE, ELIENE XAVIER, AGNALDO XAVIER, VANDERSON 

XAVIER DOS SANTOS, ANGELA CRISTINA VICENTE, D.F COMERCIO 

VAREJISTA DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, JM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME, LUIZ 

ROBERTO BRANDT - ME, ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS EIRELI - ME, REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP, 

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, MINAS DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AGRICOLAS LTDA - ME, EWERTON SCHERER, RODABRAS 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE RODAS E AUTOPECAS LTDA, ALESSANDRA 

JOSINEIDE KAMISKA BIANCHI RIBEIRO ARTEFATOS DE BORRACHA - ME, 

COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., 

SCHERER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME, C. M. PASINI - 

BALANCAS - ME, ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, TELMAC 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, J. A. INDUSTRIA DE 

FURGOES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP, HELLITON XAVIER 

DE JESUS, GEBERT & CIA LTDA - EPP, WEISS & NAKAYAMA LTDA, 

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A Vistos e examinados. 01 – 

Verifica-se dos autos que a recuperação judicial da empresa foi 

concedida em 11/03/2019 (Id. 18379385). Tendo em conta as 

competências e deveres do Administrador Judicial, enumeradas no artigo 

22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a intimação do mesmo para que, 

no prazo de 05 dias, apresente relatório sobre a execução do plano de 

recuperação, informando se a recuperanda cumpriu as obrigações 

contidas no plano que se venceram até a presente data; bem como se 

ainda obrigações pendentes de pagamento com vencimento previsto para 

o período de dois anos, contados da data da concessão da recuperação 

judicial. 02 - Intime-se, concomitantemente, a recuperada para que, 

querendo, também possa se manifestar acerca do cumprimento do plano 

de recuperação judicial, no prazo supra mencionado. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR(A))

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR(A))

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

AUTO POSTO G10 EIRELI (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

UNIK S.A. (REU)

MACEDO & SOUZA LTDA (REU)

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

SINVAL PEREZ ZORATO (REU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

COOPERCAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL 

LTDA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA. (REU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (REU)

OUTROS (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (REU)

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

BANCO CARGILL SA (REU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (REU)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (REU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (REU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (REU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (REU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

ABDIEL AFONSO FIGUEIRA OAB - RO3092-O (ADVOGADO(A))

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO(A))

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 

(ADVOGADO(A))

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTIANE PICCOLO BORTOLUSSO OAB - SP212598 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE FRACCAROLI MARTINS FONTES OAB - SP46905 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO(A))

MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES OAB - TO2265 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO(A))

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO(A))

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS RÉU: OUTROS, BANCO 

SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - CENTRO DE 

GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO ACESSORIOS 

LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS 

LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, RODRIGO COSTA FEITOSA, 

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS 

LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA OESTE VEICULOS LTDA, 

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & 

LOURENCO LTDA - ME, SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA 

SILVA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, 

BANCO BRADESCO, UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF, AUTO POSTO G10 EIRELI, COOPERCAL - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL LTDA, CARGILL AGRICOLA S A, 

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA., BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A Vistos e examinados. 01 – Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que tome ciência do teor da manifestação da 

recuperanda e do Administrador Judicial, acerca da atual situação e da 

localização dos bens arrolados quando do pedido de recuperação judicial, 

e querendo, manifeste-se no prazo legal. 02 – Tendo em conta as 

competências e deveres do Administrador Judicial, enumeradas no artigo 

22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a intimação do mesmo para que, 

no prazo de 05 dias, apresente relatório sobre a execução do plano de 

recuperação, informando se a recuperanda cumpriu as obrigações 

contidas no plano que se venceram até a presente data; bem como se 

ainda obrigações pendentes de pagamento com vencimento previsto para 

até 29/01/2021. 03 - Intime-se, concomitantemente, a recuperada para 

que, querendo, também possa se manifestar acerca do cumprimento do 

plano de recuperação judicial, no prazo supra mencionado. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR(A))

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR(A))

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

AUTO POSTO G10 EIRELI (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

UNIK S.A. (REU)

MACEDO & SOUZA LTDA (REU)

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

SINVAL PEREZ ZORATO (REU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

COOPERCAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL 

LTDA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA. (REU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (REU)

OUTROS (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (REU)

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

BANCO CARGILL SA (REU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (REU)
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CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (REU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (REU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (REU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (REU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

ABDIEL AFONSO FIGUEIRA OAB - RO3092-O (ADVOGADO(A))

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO(A))

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 

(ADVOGADO(A))

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTIANE PICCOLO BORTOLUSSO OAB - SP212598 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE FRACCAROLI MARTINS FONTES OAB - SP46905 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO(A))

MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES OAB - TO2265 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO(A))

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO(A))

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS RÉU: OUTROS, BANCO 

SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - CENTRO DE 

GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO ACESSORIOS 

LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS 

LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, RODRIGO COSTA FEITOSA, 

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS 

LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA OESTE VEICULOS LTDA, 

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & 

LOURENCO LTDA - ME, SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA 

SILVA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, 

BANCO BRADESCO, UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF, AUTO POSTO G10 EIRELI, COOPERCAL - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL LTDA, CARGILL AGRICOLA S A, 

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA., BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A Vistos e examinados. 01 – Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que tome ciência do teor da manifestação da 

recuperanda e do Administrador Judicial, acerca da atual situação e da 

localização dos bens arrolados quando do pedido de recuperação judicial, 

e querendo, manifeste-se no prazo legal. 02 – Tendo em conta as 

competências e deveres do Administrador Judicial, enumeradas no artigo 

22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a intimação do mesmo para que, 

no prazo de 05 dias, apresente relatório sobre a execução do plano de 

recuperação, informando se a recuperanda cumpriu as obrigações 

contidas no plano que se venceram até a presente data; bem como se 

ainda obrigações pendentes de pagamento com vencimento previsto para 

até 29/01/2021. 03 - Intime-se, concomitantemente, a recuperada para 

que, querendo, também possa se manifestar acerca do cumprimento do 

plano de recuperação judicial, no prazo supra mencionado. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000093-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

KISSILA MARTINS DE BARROS OAB - 016.371.611-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 380 de 3112



MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000093-56.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: KISSILA MARTINS DE BARROS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000040-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ (REU)

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000040-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: LUIZ CARLOS ALVES DE 

QUEIROZ - ME, THALES LUIZ NUNES QUEIROZ Vistos e examinados. Em 

atenção à solicitação juntada no Id. 25503329, informo que a parte 

requerida não possui veículos registrados no Departamento de Trânsito 

Nacional - DETRAN, impossibilitando a busca através do sistema 

RENAJUD. Esclareço ainda que para a realização de busca através do 

sistema SIEL é necessária a indicação do nome da genitora do eleitor. 

Dessa forma, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016891-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA EM TRITURACAO DE RESIDUOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA EM TRITURACAO DE RESIDUOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016891-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA EM TRITURACAO DE 

RESIDUOS LTDA - ME REQUERIDO: EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA 

EM TRITURACAO DE RESIDUOS LTDA - ME Vistos e examinados. Intime-se 

a parte autora para instruir a carta precatória com cópia do inteiro teor da 

petição inicial, assim como do despacho judicial atrelado à finalidade 

deprecada, nos termos do art. 260, II, CPC/2015, sob pena de devolução. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000288-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO EMILIANO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000288-41.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: ELITO EMILIANO NEVES Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se à comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007125-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ASSIS (AUTOR(A))

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JESIMILSON DE SOUSA GOMES (AUTOR(A))

FLAVIO GIROTTO (AUTOR(A))

ESMERALDA LUIZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANILO DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

CLEBERSON DE OLIVEIRA RETROVATO (AUTOR(A))

ANDRE LUIS DA SILVA SILVEIRA (AUTOR(A))

SERGIO ALBERTO ZAMORA GARCIA (AUTOR(A))

WILTON FREITAS LARANJEIRA (AUTOR(A))

TAIS OLIVEIRA DE AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

MEIRE LANE SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER OAB - MG178065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR (REU)

ADRIANO (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO (REU)

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS (REU)

VANESSA BERGAMIN (REU)

AGNALDO BERGAMIN DE JESUS (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119 (REU)

BENTLEY INVESTIMENTOS LLC (REU)

PRISCILLA OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007125-49.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRE LUIS DA SILVA SILVEIRA, CLEBERSON DE OLIVEIRA 

RETROVATO, DANILO DE OLIVEIRA RAMOS, ESMERALDA LUIZA DE 

OLIVEIRA, FLAVIO GIROTTO, JESIMILSON DE SOUSA GOMES, JOSE DA 

SILVA, MARCO AURELIO DE ASSIS, MEIRE LANE SANTOS LEITE, TAIS 

OLIVEIRA DE AMORIM BEZERRA, WILTON FREITAS LARANJEIRA, SERGIO 

ALBERTO ZAMORA GARCIA RÉU: MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 

04099092119, MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO, PRISCILLA 

OLIVEIRA, BENTLEY INVESTIMENTOS LLC, AGNALDO BERGAMIN DE 

JESUS, VANESSA BERGAMIN, RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS, 

ADRIANO, VALMIR Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da 

decisão de id 25446888, que não reconheceu a alegada dependência do 

feito com os autos de nº. 1005467-87.2019.8.11.0003, em trâmite na 1ª 

Vara Cível desta comarca, INTIME-SE a parte autora para se manifestar em 

15 (quinze) dias. Após, conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013260-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVO MESSIAS ROSA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013260-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVO MESSIAS ROSA LEMOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Tendo em vista 

o teor da decisão de id 26537971, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para ulterior deliberação 

quanto ao prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO OAB - SP164388 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO OAB - SP218068 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001457-68.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MORAES DE MENEZES 

& ARAUJO PEDROSO LTDA - ME, ADRIANO MORAES DE MENEZES, 

MARA JANE ARAUJO PEDROSO Vistos e examinados. Defiro o pedido da 

parte exequente, determinando a expedição de mandado para que, 

sendo-lhe possível, o Sr. Oficial de Justiça proceda com a avaliação das 

quotas empresariais indicadas. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-294 RELATÓRIO FALIMENTAR

Processo Número: 1016884-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016884-37.2019.8.11.0003. 

LITISCONSORTES: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL LITISCONSORTES: MC & 

MA TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. Associe-se o 

incidente ao feito recuperacional a que se refere. Após intimem-se a 

recuperanda e todos os credores habilitados para que, querendo, possam 

se manifestar no prazo legal. Dê-se vista também ao Ministério Público, a 

fim de que tome ciência do teor dos relatórios e, desejando, apresente 

parecer. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016971-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016971-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOANA PEREIRA CAMPOS RÉU: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

19 de março de 2020, às 09:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010398-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBILEY BRAGA PIMENTEL (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010398-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GENERALI BRASIL SEGUROS S A RÉU: RUBILEY BRAGA 

PIMENTEL Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que a 

parte requerida não foi regularmente citada até o presente momento. 

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas 

INFOJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. Intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000738-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO PIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000738-52.2018.8.11.0003. 
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REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: IGOR FERNANDO PIO 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que a parte 

requerida não foi regularmente citada até o presente momento. Dessa 

forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a 

busca de endereço da parte requerida através dos sistemas INFOJUD e 

BACENJUD, conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000600-22.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: IVAN CARLOS DE 

CARVALHO Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que a 

parte requerida não foi regularmente citada até o presente momento. 

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas 

INFOJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. Intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001832-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FELICIO DE ALMEIDA PETRILLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES - 

ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001832-98.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): POLIMIX CONCRETO LTDA RÉU: SERGIO FELICIO DE ALMEIDA 

PETRILLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES - ME Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não foi 

regularmente citada até o presente momento. Dessa forma, visando dar 

maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a busca de endereço da 

parte requerida através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010445-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010445-78.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA RÉU: DYONE DIAS LUZINI Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não foi 

regularmente citada até o presente momento. Dessa forma, visando dar 

maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a busca de endereço da 

parte requerida através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002082-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA CANDIDA BEAL CAGNINI (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

MOACIR LAURO CAGNINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002082-34.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: 

MOACIR LAURO CAGNINI, ANGELINA CANDIDA BEAL CAGNINI, DALTON 

ROBERTO CAGNINI Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que a parte executada não foi regularmente citada até o 

presente momento. Dessa forma, visando dar maior efetividade à 

prestação jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte devedora 

através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007510-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SAN PEDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007520-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRON HENRIQUE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006636-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRMONDES MARTINS CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005910-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOLENTINO DE BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE AVILA OAB - MT23333/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007233-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA 

AVIANCA SEM O CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006861-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004098-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY ALVES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003532-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES GERIBELLO OAB - SP211763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDAO (REU)

FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDAO 01829208101 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

NOS AUTOS POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003948-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005925-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS SELICANI - ME (AUTOR(A))

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

BANCO GMAC S.A. (REU)

OUTROS (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

AM/PM COMESTIVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA OAB - GO33374 (ADVOGADO(A))

MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT13000-O (ADVOGADO(A))

 

EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL AUTOS N. 1005925-07.2019.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE AUTORA: NG 

NOVO GUARUJA II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 11.976.306/0001-02 E JOSE 

RUBENS SELICANI-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

sob o n. 13.623.181/0001-54 ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: 

ANTONIO FRANGE JUNIOR, OAB-MT 6.218 E ROSANE SANTOS DA 

SILVA, OAB-MT 17.087 ADMINISTRADORA JUDICIAL: VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ SOB O 

N. 32.426.616/0001-15, COM ENDEREÇO À AVENIDA MIGUEL SUTIL, N. 

8388, BAIRRO SANTA ROSA, ED. EMPRESARIAL AVANTGARDE, SALA 

4 0 6 / 4 0 7 ,  C U I A B Á - M T ,  C E P  7 8 . 0 4 0 - 3 6 5 ,  S I T E 

WWW.VALORJUDICIAL.COM.BR, TELEFONE 65-2136-2574, 

REPRESENTADA PELO ADVOGADO DR. MARCEL RIBEIRO DA ROCHA, 

OAB-MT 13.000. VALOR DA CAUSA: R$ 2.972.987,13 NOTIFICADOS, 

INTIMADOS: CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS Finalidade: FAZ 

SABER aos que do presente edital tomarem conhecimento que foi 

apresentado e recebido por este juízo, através de decisão proferida no dia 

11/06/2019, ID. 20820575 o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL da 

Recuperanda acima indicada, apresentado no ID. 23843644 (12/09/2019), 

nos autos acima especificados, cujo prazo para apresentação de objeção 

é de 30 (trinta) dias, conforme disposto no caput do artigo 55 da Lei 

11.101/2005, bem como, foi apresentada a LISTA DE CREDORES PELA 

ADMINISTRADORA JUDICIAL neste juízo, no ID. 23808282 (11/09/2019), na 

forma do Art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, cujo prazo para impugnação é 

de 10 (dez) dias. PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES: Art. 7°, § 2°. 

A Administradora Judicial VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta a presente relação de credores, para 

conhecimento, indicando para tanto o endereço profissional (Av. Miguel 

Sutil, 8388, Ed. Avant Garden Business, Salas 406/407, CEP: 78.040-365, 

Cuiabá-MT, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 18h, de 

segunda a sexta-feira ou através do telefone (65) 2136-2574) para dirimir 

quaisquer outras dúvidas, bem como para que as pessoas elencadas no 

art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, tenham acesso aos documentos que 

fundamentaram a elaboração da referida relação de credores; 

documentos estes, que poderão ser compulsados após a publicação 

deste edital no DJE/MT. A lista ora publicada pode ser encontrada também 

em nosso site (www.valorjudicial.com.br). O presente Edital será 

publicado e afixado no lugar de costume, para conhecimento de terceiros 

interessados para que no futuro não venham alegar ignorância. Quadro 

Geral dos Credores da Administradora Judicial: CREDOR CNPJ CLASSE 

VALOR AM/PM COMESTÍVEIS LTDA 40.299.810/0001-05 CLASSE III R$ 

300.560,00 BANCO BRADESCO S/A 60.756.947/0001-12 CLASSE III R$ 

452.709,91 ITAÚ UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04 CLASSE III R$ 

339.244,09 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 33.337.122/0080-20 

CLASSE III R$ 307.134,00 SUB-TOTAL CLASSE III R$ 1.399,648,00 

RONDOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPORTADORA LTDA 

25.266.280/0001-05 CLASSE IV R$ 44.333,32 SUB-TOTAL CLASSE IV R$ 

44.333,32 TOTAL GERAL R$ 1.443.981,32 ADVERTÊNCIAS: FICAM 

INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS PARA PROPOREM OBJEÇÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE 

EDITAL (ARTIGO 55 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005), NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

BEM COMO PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTAREM 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, NOS TERMOS DO ART.8º DA 

MESMA LEI, A QUAL DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA AOS 

AUTOS PRINCIPAIS, SOB PENA DE SUA EXCLUSÃO. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 14 de janeiro de 

2020. Valor Administração Judicial - BRASIL Marcel Ribeiro da Rocha 

Administrador Judicial OAB-MT 13.000 Thais Muti de Oliveira Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010072-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005496-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MASSARI BORREGO OAB - SP326280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. SANTOS PAVIMENTACAO - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, EM CINCO DIAS, DAR REGULAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, INFORMANDO ENDEREÇO HÁBIL À 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004146-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTIANE SALES SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003526-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003526-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIA LEDA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Antes de qualquer 

outra deliberação, intime-se a parte reconvinte para que proceda ao 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e não apreciação da reconvenção, nos 

termos do art. 290 do CPC/2015. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004554-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUCIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA 

FINS DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 523 DO CPC, APRESENTAR CÁLCULO 

ATUALIZADO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.524 DA 

MESMA LEI PROCESSUAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE TESSER GUGEL OAB - RS83212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPETACOLLO - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000199-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA REQUERIDO: 

SPETACOLLO - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000553-40.2019.8.11.0080
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Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000553-40.2019.8.11.0080. 

AUTOR(A): SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

RÉU: BANCO TRIANGULO S/A Vistos e examinados. Considerando que a 

empresa requerente SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n. 04.473.711/0001-34 já teve deferido o seu pedido de 

processamento da Recuperação Judicial nos autos do Processo nº 

1000614-95.2019, determino o arquivamento destes autos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA TOMAREM CIÊNCIA DO RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR DEVENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

REALIZAREM OS PEDIDOS QUE ENTENDEREM PERTINENTES, SOB PENA 

DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000771-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLON DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000771-08.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DARLON DE MACEDO 

Vistos e examinados. Indefiro o pleito juntado no Id. 23729183, tendo em 

vista que a parte exequente sequer comprou a propriedade do imóvel que 

se pretende penhorar, uma vez que deixou de atender solicitação judicial 

para juntada de matrícula atualizada do imóvel. Dessa forma, intime-se a 

parte exequente para que adote as providências necessárias para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001978-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CESAR CAETANO TONI (EXECUTADO)

JEAN CARLOS CAETANO TONI (EXECUTADO)

EDVANDRO TONI (EXECUTADO)

ALZIRA CAETANO TONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001978-42.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: EDVANDRO 

TONI, ALZIRA CAETANO TONI, JEAN CARLOS CAETANO TONI, ALAN 

CESAR CAETANO TONI Vistos e examinados. Primeiramente, certifique-se 

se a parte executada ajuizou embargos à execução, consoante informado 

na petição juntada no Id. 26471611. Em sendo positiva a resposta, 

intime-se a parte exequente para que proceda a juntada de cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000365-50.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA EXECUTADO: FRONER 

MILHOMEM DE SIQUEIRA Vistos e examinados. A petição inicial preenche 

os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000394-03.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES Vistos e examinados. I – 

Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000410-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (REU)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000410-54.2020.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA REU: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA TEREZINHA SCARPARI 

DOS SANTOS, W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA, 

AMW AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da inicial Com a juntada do comprovante, 

expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001278-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIANO FERREIRA DA SILVA REU: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA Vistos e 

examinados. Em atenção ao Princípio da Cooperação Processual, 

INTIME-SE a parte autora para que faça os esclarecimentos pertinentes 

quanto à ordem dos fatos, bem como instrua o feito com eventual 

documento, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que na inicial há relato 

de que o aparelho celular foi comprado em 20/05/2016, e que o alegado 

problema surgiu 04 dias após a sua aquisição, embora a Ordem de 

Serviço seja datada de 24/05/2017 (id 11930378). Após, intimem-se as 

requeridas para, querendo, se manifestarem em igual prazo. Na 

sequência, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA OAB - DF28495 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010410-21.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANIZIEL SABINO PERZ REQUERIDO: ARPIA PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA - ME Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da 

petição de id 15491273, certifique-se a Secretaria. Sem prejuízo, diante da 

necessidade da busca pela solução consensual do conflito, preconizada 

nos arts. 3º, 6º e 139, V, do CPC/2015, assim como por se tratar de direito 

disponível, que admite a autocomposição, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2020, ÀS 09h00min. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir); e a ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, não 

se revelando suficiente simples manifestação de um dos litigantes no 

sentido de desinteresse na autocomposição. Advirto que as partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Não sendo frutífera a tentativa 

de conciliação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016932-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YNNEXUS EDUCACIONAL DO BRASIL EIRELI (REU)

FTA UNITEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES - EIRELI (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016932-93.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSILENE SANTANA DE SOUZA RÉU: YNNEXUS 

EDUCACIONAL DO BRASIL EIRELI, FTA UNITEC CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES - EIRELI Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 19 DE MARÇO DE 2020, ÀS 10:00 HORAS. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 
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declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016879-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZE SEMENTES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETTE AGUERA TRANJAN OAB - SP176064 (ADVOGADO(A))

MARCELO DOMINGUES RODRIGUES OAB - SP92566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ BERTOL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016891-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA EM TRITURACAO DE RESIDUOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINE DE LIMA ESCOLARO OAB - PR73889 (ADVOGADO(A))

MONIQUE DE SOUZA PEREIRA OAB - PR41134 (ADVOGADO(A))

PLINIO TATSUMI HAYASHI OAB - PR82921 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016891-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA EM TRITURACAO DE 

RESIDUOS LTDA - ME REQUERIDO: EDTECH - SISTEMAS E TECNOLOGIA 

EM TRITURACAO DE RESIDUOS LTDA - ME Vistos e examinados. Intime-se 

a parte autora para instruir a carta precatória com cópia do inteiro teor da 

petição inicial, assim como do despacho judicial atrelado à finalidade 

deprecada, nos termos do art. 260, II, CPC/2015, sob pena de devolução. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000370-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVIS CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE TESSER GUGEL OAB - RS83212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPETACOLLO - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016532-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERI ADRIANO RAMOS MACHADO (REU)

RODRIGO ADILIO CABRAL (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento, para cumprimento do 

mandado junto a comarca de Brasnorte-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT12627/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REU)

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (REU)
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A O GOTARDO & CIA LTDA (REU)

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320-O (ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

REU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO, MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., 

BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO DO 

BRASIL SA, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos e examinados. 

Verifica-se dos autos que em Id. 24454550 fora determinada a suspensão 

da realização da assembleia geral de credores, até que o administrador 

judicial readequase a sua lista de credores (tal como determinado pela 

Instância Superior) e a recuperanda pudesse apresentar eventual 

aditamento ao seu plano de recuperação judicial. O credor BANCO DO 

BRASIL apresentou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 24810093, 

afirmando que a decisão foi omissão ao não fixar prazo para que o 

administrador judicial efetue a readequação da sua lista de credores e a 

recuperanda possa, querendo, apresentar aditamento ao seu plano de 

recuperação judicial. O credor BANCO BRADESCO agravou da decisão 

proferida, mas a Instância Superior não deferiu a liminar recursal 

pretendida. Em Id. 27483859 o Administrador Judicial apresentou a lista de 

credores retificada. Isto posto, DETERMINO: 01 – Que a recuperanda seja 

devidamente intimada para que, querendo, possa apresentar aditamento 

ao plano de recuperação judicial apresentado, o que deverá ser feito no 

prazo de 15 dias; 02 – Na sequência, que seja procedida a intimação do 

Administrador Judicial para indicar data/horário/local para a realização da 

assembleia geral de credores. Ante o teor da petição de Id. 27483859 e a 

determinação contida no item desta decisão, deixo de apreciar os 

Embargos de Declaração de Id. 24810093. Intime-se a todos desta 

decisão. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000614-95.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, INFORMAR 

OS ENDEREÇOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LISTADAS NA 

DECISÃO DE ID. 28043838, BEM COMO PARA, CASO OS ENDEREÇOS 

SEJAM DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - RS22104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO ZOCOLOTTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a juntada da guia no ID.27878609, estar sem o valor da 

condução do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do Advogado da 

parte Autora para no prazo de cinco, (05) dias efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007861-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECXANDER RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - SP157530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (EXECUTADO)

VITOR HUGO PISSAIA (EXECUTADO)

FORLUX ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO PISSAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008120-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008087-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTES DE OLIVEIRA (REU)

ALPHA CONSTRUTORA EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1010997-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FELIX LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

COCAL CEREAIS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

POSTO 100 LTDA (REU)

OI S.A (REU)

CREDORES (REU)

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (REU)

POSTO NOVENTA LTDA - ME (REU)

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA (REU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REU)

POSTO MIMOSAO LTDA (REU)

TRANSPORTES GISLON EIRELI (REU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FEITOSA ARAUJO OAB - BA58172 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO(A))

DIEGO FREITAS RIBEIRO OAB - BA22096 (ADVOGADO(A))

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI OAB - GO18485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROSA OAB - SC33682 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA ROSA OAB - RJ214687 (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICENTE BERRIEL NETTO OAB - RJ169957 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL AUTOS N. 1010997-72.2019.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE AUTORA: MC & 

MA TRANSPORTES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ sob o nº 20.764.628/0001-70 ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: 

PEDRO VINICIUS DOS REIS, OAB-MT 17.942 ADMINISTRADOR JUDICIAL: 

VINÍCIUS CARLLOS CRUVINEL, OAB-MT 19.490, COM ENDEREÇO À RUA 

AGOSTINHO DE FIGUEIREDO, Nº 419, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS-MT, TELEFONE (66)3423-4210 .  EMAIL 

juridico@viniciuscruvinel.com.br VALOR DA CAUSA: R$ 6.506.185,66 

NOTIFICADOS, INTIMADOS: CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS 

Finalidade: FAZ SABER aos que do presente edital tomarem conhecimento 

que foi apresentado e recebido por este juízo, através de decisão 

proferida no dia 30/09/2019, ID. 24437044 o PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL da Recuperanda acima indicada, apresentado no ID. 26660474 e 

seguintes (29/11/2019), nos autos acima especificados, cujo prazo para 

apresentação de objeção é de 30 (trinta) dias, conforme disposto no caput 

do artigo 55 da Lei 11.101/2005, bem como, foi apresentada a LISTA DE 

CREDORES PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL neste juízo, no ID. 27645417 

e seguintes (19/12/2019), na forma do Art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, 

cujo prazo para impugnação é de 10 (dez) dias. PUBLICAÇÃO DA 

RELAÇÃO DE CREDORES: Art. 7°, § 2°. O Administrador Judicial VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL, no uso de suas atribuições legais, apresenta a 

presente relação de credores, para conhecimento, indicando para tanto o 

endereço profissional (RUA AGOSTINHO DE FIGUEIREDO, Nº 419, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS-MT, TELEFONE (66)3423-4210 . EMAIL 

juridico@viniciuscruvinel.com.br) no horário das 9:00 às 12:00 horas e 

das 14:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou através do 

telefone (66) 3423-4210 para dirimir quaisquer outras dúvidas, bem como 

para que as pessoas elencadas no art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, 

tenham acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da 

referida relação de credores; documentos estes, que poderão ser 

compulsados após a publicação deste edital no DJE/MT.O presente Edital 

será publicado e afixado no lugar de costume, para conhecimento de 

terceiros interessados para que no futuro não venham alegar ignorância. 

Quadro Geral dos Credores do Administrador Judicial: CLASSE 

TRABALHISTA – NOME E VALOR MAGNO DA SILVA MOURA R$ 4.898,36 
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- MARCOS ANTONIO DA SILVA R$ 4.866,85 -ALISON CESAR GUEDES 

FERREIRA R$ 4.523,75 - LEONARDO SANTOS MOTA R$ 4.425,20 - 

GENILSON DOS SANTOS PEREIRA R$ 4.620,30. CLASSE GARANTIA 

REAL BANCO RODOBENS R$ 835.021,00 - BANCO BRADESCO S.A R$ 

1.519.924,00 -BANCO VOLKSWAGEN S.A R$ 1.563.155,44 -PORTOBENS 

ADM CONSÓRCIOS LTDA R$ 204.458,81 CLASSE QUIROGRAFÁRIA 

ADAILTON PEREIRA DE SOUSA R$ 1.230,00 - AEJALMO ANDRE DE 

ALMEIDA LIMA R$ 526,62 - AGUIA BRANCA COMERCIO E COMBUSTIVEIS 

LTDA R$ 245,95 - ARL TRANSPORTES LTDA R$ 818,34 - ASFRETE 

SERVIÇOS DE APOIO ADM. E OP R$ 364.373,93 - ATLANTICO COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 6.355,32 - AUTO CENTER E ELETRICA 

UMUARAMA LTDA R$ 120,00 - AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA R$ 

70,25 - AUTO POSTO GUARA LTDA R$ 3.200,00 - AUTO POSTO IRMAOS 

BATISTA LTDA R$ 8.650,71 - AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA R$ 

192,81 -AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA R$ 1.145,50 - AUTO 

POSTO MASUT VII LTDA R$28.000,67 - AUTO POSTO PACHECO LTDA R$ 

6.458,67 - AUTO POSTO SOL NASCENTE R$ 306,03 - B3 PARTICIPAÇOES 

E EMPREEENDIMENTOS LTDA R$ 4.011,96 -BANCO BRADESCO S.A R$ 

577.348,01 -BANCO ITÁU R$ 58.377,05 - BANCO RODOBENS R$ 

40.000,00 - BEHLING TRANSPORTES SERVIÇOS LTDA R$ 1.572,04 

-BENDERPLAST TRANSPORTES ROD LTDA R$ 554,01 BENEDITO 

APARECIDO BUENO R$ 3.042,55 -BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA R$ 76.784,55 -CAMARA DIRG.LOGISTICAS 

RONDONOPOLIS R$ 238,00 -CARROLANDIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

R$ 790,00 -CELSO MASSAMI HAMAMURA R$ 350,00 -CIBRAFERTIL R$ 

70.310,73 -CLAUDIO JOSE CALGARO R$ 29.868,09 - COCAL CEREAIS 

LTDA R$ 45.331,31- COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS R$ 4.960,00 

-COOP. DE TRANSPORTES ASTORGA R$ 4.887,45 - COOPDIESEL CCOP. 

PESSOAS F. TRANSP R$ 688,81 -DAL PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 4.678,20 

- DEPOSITO DE GAZ LESTE MATOGROSSENSE R$ 90,00 -DIPECAR DIST. 

DE PEÇAS E ACESSORIOS R$ 1.279,56 -DOURACAP LTDA R$ 861,00 

-ERALDO JOÃO DA SILVA R$ 2.832,14 -EURIPEDES APARECIDO DOS 

SANTOS R$ 430,00 - FACCHINI S A R$ 584,01 -FAIRFAX BRASIL 

SEGUROS COORP. S A R$ 97.430,00 - GLENIO HUMBERTO MACHADO 

PIRES R$ 914,01 -GOLDEN CARGO TRANSP.E LOGISTICA LTDA R$ 

4.152,58 - GR GLOBAL RASTREAMENTO VEICULO LTDA R$ 881,15 - 

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENC.DE CARGAS LTDA R$ 9.308,44 - 

HERZOG TRANSPORTES EIRELLI R$ 1.448,03 -IVANI MARIA MISTURA DA 

SILVA R$ 844,50 -J D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 7.701,27 -J. 

SANTIN & RAMALHO LTDA R$ 5.640,00 -JESSE DE SOUSA COSTA R$ 

2.353,55 -JN AUTO POSTO TANABI LTDA R$ 2.112,75 -KAHA PNEUS E 

SERVIÇOS EIRELI R$ 890,00 - L J LAVA JATO R$ 280,00 -L.F GERHARDT 

E CIA LTDA R$ 1.102,01 -LAUCK E DARIVA LTDA ME R$ 14.278,27 - 

LAVAJATO TREVAO MATUPA R$ 450,00 -LIBERALLI COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA R$ 23.677,78 - LIRIAN MARA BERTO R$ 150,00 

-LUCIMAR NADAL EIRELI R$ 150,00 - LIMA E CAVALCANTE DERIV. 

PETROLEO LTDA R$ 3.258,31 M MATSUDA E CIA LTDA R$ 1.483,03 - 

MARCELO BENEDITO BEZERRA R$ 1.440,00 -MARIA BONITA COM. DE 

COMBUSTIVEIS R$ 14.204,86 - MARONESI E MARONESI LTDA R$ 410,00 

-MASTER LUBRIFICANTES LTDA R$ 250,00 -MASTER SERVICOS DE 

PUBLICAÇOES LTDA R$ 960,54 MAURICEIA ALIMENTOS DOS NORDESTE 

LTDA R$ 8.190,02 -MAX DIESEL LTDA R$ 380,00 -MEGA GRAFICA LTA 

R$ 850,00 - MIRIAM AUTO POSTO LTDA R$ 13.407,05 -MIRIAM ITAITUBA 

AUTO POSTO R$ 2.314,36 - MIRIAM V.GRANDE AUTO POSTO R$ 

92.846,63 -MIRIAN MATUPA AUTO POSTO LTDA R$ 22.970,41 -MIRIAN 

MIRITITUBA AUTO POSTO LTDA R$ 42.694,88 -MULTICOPY IMP.E 

EXPORTAÇÃO LTDA R$ 356,00 - NUNES PEREIRA E CIA LTDA R$ 

5.930,31 -O IMPERADOR AUTO POSTO LTDA R$ 2.355,19 - OI S.A R$ 

788,21 -OLIVEIRA COM.DE DERIV.PETROLEO LTDA R$ 14.277,83 - PAULO 

MOREIRA DA SILVEIRA R$ 11.850,00 -PAULO SERGIO DA SILVA 

COMBUSTIVEIS R$ 6.363,84 - PETRO OESTE COMERCIO E DERIVADOS R$ 

2.048,60 - PM TRANSPORTES LTDA R$ 11.111,49 - PORTO BRASIL 

COMBUSTIVEIS LTDA R$ 14.429,99 - POSTO 10 LIMITADA R$ 755,01 - 

POSTO 10 RODOVIAS LTDA R$ 1.875,41 - POSTO 77 COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.874,45 - POSTO ALDO ITAITUBA KM 30 R$ 

6.457,52 POSTO ALDO PARANAGUA LTDA R$ 192,15 - POSTO CEM R$ 

13.810,16 - POSTO FELIX LTDA R$ 70.739,69 - POSTO MIMOSAO LTDA 

R$ 54.923,30 - POSTO NOVENTA R$ 576,16 - POSTO PARANAGUA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 28.749,15 -POSTO PARANAGUA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 29.000,00 - POSTO PAULISTA 

BRUTUS R$ 4.665,18 POSTO ROSARIO LTDA R$ 7.840,71 -POSTO SÃO 

MATHEUS CUIABA A POSTO LTDA R$ 26.600,00 - POSTO SERRANO 

LTDA R$ 42.362,52 - POSTO SERRANO LTDA R$ 7.801,25 - POSTO 

TREVAO CACHOEIRA DA SERRA LTDA R$ 15.684,86 - PRIMANET 

INFORMATICA LTDA R$ 260,00 - R BORSATTO COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.843,03 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK 

LTDA R$ 15.253,53 - RENE ROCHA REPRESENTAES LTDA R$ 1.958,93 - 

KI - PÃO RIBEIRO PADARIA CONFEITARIA R$ 408,20 - RJS TRANSPORTES 

ROD. DE CARGAS EIRELI R$ 7.200,00 -RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA 

R$ 26.550,92 - RODORED TRANSPORTES LTDA R$ 1.446,17 - SEGURO E 

SEGURO LTDA R$ 1.137,71 -SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 

11.742,00 -TELEMAR NORTE LESTE S A R$ 31,46 -TELEMAR NORTE 

LESTE S A R$ 540,80 - THEO TRANSPORTES LTDA R$ 3.598,62 -THIAGO 

CAPPELARO BATISTEL MOVEIS PLANEJADOS R$ 850,00 - TIECHER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R$ 2.000,00 -TRANSPOIATI 

TRANSPORTES LTDA R$ 509,72 -TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA 

R$ 1.585,76 -TRANSPORTADORA RV LTDA R$ 4.192,36 -TRANSPORTES 

GISLON LTDA R$ 17.014,99 -TRILHA TRANSPORTES LTDA ME R$ 

1.742,57 - TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA R$ 504,23 -TRUCK CENTER 

REPARAÇÃO DE VEICULOS R$ 3.459,32 -VIEIRA E PIZZOLI VIEIRA LTDA 

R$ 1.838,05 - VIEIRA E PIZZOLI VIEIRA LTDA R$ 405,80 - VIVO R$ 

1.406,23 - VOANET TELECOMUNICAÇOES LTDA R$ 47,30 - WP 

TECNOLOGIA R$ 259,99 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 

38.131,63 CLASSE ME E EPP E.M.PREVENÇÃO DE RISCOS LOGISTICOS 

R$ 1.597,00 - J SILVA MOREIRA SILVA ME R$ 505,00 - JB GUEDES R$ 

240,00 -JORGE LUIS LEMPKE ME R$ 4.700,00 - QUALITI SOLUCOS EM 

TECNOLOGIA LTDA ME R$ 1.580,00 - WR COMPANY EIRELI ME R$ 658,96 

ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS PARA 

PROPOREM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PARTIR 

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ARTIGO 55 E PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI 11.101/2005, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS AUTOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, APRESENTAREM IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, NOS 

TERMOS DO ART.8º DA MESMA LEI, A QUAL DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA 

POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS, SOB PENA DE SUA 

EXCLUSÃO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Thais Muti de Oliveira, Gestora Judiciária o expedi e subscrevo, por 

determinação do MM. Juiz. Rondonópolis - MT, 17 de janeiro de 2020. Thais 

Muti de Oliveira/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008079-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ILUMINATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014328-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI (REQUERIDO)

RAFAEL BORTOLI (REQUERIDO)

JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das 

certidões e diligências cotadas dos Sr. Oficial de Justiça de IDs.28118880 

e 27681874. Registro que o conteúdo da certidão poderá ser visualizado 
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através do site www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007709-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004558-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VITORIO SAVIAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000484-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: AMOROSO METALICOS E 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para informar endereço para citação da parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008371-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (EXECUTADO)

ANDRE DIAS SELICANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008371-80.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Mantenho a decisão proferida no Id. 25906674, tendo em 

vista que a procuração juntada nos autos foi outorgada pelas pessoas 
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jurídicas NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível LTDA 

representados pelos sócios André Dias Selicani e Laura Cristina Moraes 

Inês de Almeida e José Rubens Selicani ME representado por José Rubens 

Selicani (Id. 23823969). Dessa forma, intime-se a parte exequente para 

indicar endereço para citação da parte devedora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, PAULO 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY HENRIQUE 

DE OLIVEIRA SOUSA, para devolução dos autos nº 

10360-22.2011.811.0003, Protocolo 702382, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806929 Nr: 17000-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILDO FRANCISCO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771015 Nr: 2676-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO & DANTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Em razão do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

bem como da não apresentação de contestação pelo demandado, 

HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não foi formada a relação processual.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795141 Nr: 12441-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO O TERMO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, PROCEDO 

COM A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, INFORMAR SE HOUVE O PAGAMENTO INTEGRAL DO 

ACORDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO, SENDO SEU SILÊNCIO 

INTERPRETADO DE FORMA POSITIVA AO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE DEMANDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352401 Nr: 7529-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIARME DE SOUZA LUCAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUÍS FERREIRA - 

OAB:5477, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Nos termos da legislação vigente bem como do disposto no §6º, do 

art.485 do Código de Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerida, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse 

na extinção da ação por abandono da causa pelo autor, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388631 Nr: 2283-63.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE BEATRIZ MROZINSKI, LENIR 

MROZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, DR. DUILIO PIATO 

JUNIOR PARA, NO PRAZO LEGAL, RATIFICAR OS TERMOS DO ACORDO 

PROTOCOLADO NOS AUTOS 330/331, POSTO QUE NÃO HÁ 

ASSINATURA DO MESMO, NEM DE FORMA MANUAL NEM DIGITAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720807 Nr: 1848-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CARNEIRO DA SILVA, SHIRLEY 

WILLON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no prazo legal, apresentar cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428643 Nr: 10763-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no prazo legal, apresentar cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744721 Nr: 4811-26.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALVES BATISTA, ILTO JOSE 

MAINARDI, MAINARDI E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA G VIELA - 

OAB:OBA/MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:OAB/MT17933

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, informar o 

andamento da carta precatória distribuída em Primavera do Leste para a 

reintegração de posse dos bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704215 Nr: 12192-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756638 Nr: 11265-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709698 Nr: 4633-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426791 Nr: 8936-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMORIM CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA LIMA, GRUPO ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT 10.257

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre o depósito de valores realizado pela executado, conforme folhas 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442924 Nr: 11592-06.2010.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5965/PR, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA/APELADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DE FLS. 

199/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711791 Nr: 6818-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SERGI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre a proposta de acordo oferecida pelo executado em fl. 252, nos 

termos seguintes:"pagar a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$1.000,00 (hum mil reais), com 

vencimento até o décimo dia de cada mês.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744246 Nr: 4507-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSIR PICCOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre as respostas dos ofícios de folhas retro, a ausência de resposta do 

Sicredi, bem como o retorno da correspondência para a Cooperativa 

Agrícola Mista de Várzea Alegre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707167 Nr: 1923-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA FELDMANN - 

OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811084 Nr: 18263-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, 

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787142 Nr: 9047-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CESAR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, no prazo legal, manifestar 

sobre a petição e documentos de fls. 126/133 do executado que requer o 

desbloqueio da penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802160 Nr: 15261-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO AGRICOLA ASSIST. TÉCNICA E 

LOC MAQ LTDA - SOLUÇÃO AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 397 de 3112



conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388177 Nr: 1846-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA JAGUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747234 Nr: 6304-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO GIL DO AMARAL, CONSTRUIT 

CONSTRUTORA LTDA, JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO E DOCUMENTOS DE FOLHAS RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373323 Nr: 1709-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, WLASIR SILVANO PEREIRA - OAB:2.632-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, querendo, se manifestar sobre as 

alegadas benfeitorias e compensação dos valores devidos, também em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391542 Nr: 5022-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MS 9869-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

DANDO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 10272-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, KATIA FARES 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT272-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, WILSON LOPES - OAB:7396-B, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de cinco dias, 

manifestar acerca do laudo de avaliação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775432 Nr: 4399-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRONI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA EPP, 

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA EPP, BANCO DO 

BRASIL, ALVARO LUIS BONESSO FRUET, RENATA FRUET, BONIFACIO 

RIBEIRO ROCA, COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S. A, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verifica-se dos autos que, após a aprovação do plano judicial pela 

assembleia geral de credores, em data de 09/10/2017 foi concedida a 

recuperação judicial das recuperandas (fls. 1054/1058).

 Todavia, aos 28/02/2018, aportou aos autos v. decisão do Egrégio 

Tribunal de Justiça que anulou a decisão proferida; determinou a 

apresentação de novo plano; e a convocação de nova assembleia geral 

de credores (fls. 1138/1141).
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 O administrador judicial foi intimado e indicou novas datas para a 

realização do conclave.

 Entretanto, o ato foi cancelado, tendo em vista que o Superior Tribunal de 

Justiça reconheceu a validade do plano de recuperação judicial aprovado 

pela assembleia geral (fls. 1268/1278).

 Isto posto, DETERMINO a intimação da recuperanda e do Administrador 

Judicial para que, no prazo legal, manifestem-se acerca do 

prosseguimento do feito.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724655 Nr: 5633-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407862 Nr: 3569-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI ORTEGA BARRETO & BARRETO LTDA, 

LUCI ORTEGA BARRETO, GLAUBER ROK ORTEGA BARRETO, WILSON 

APARECIDO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - 

OAB:OAB/RS35912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no prazo legal, apresentar cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450364 Nr: 5544-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA, CLAUDECIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379804 Nr: 8082-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAETANO SPRANDEL DE 

FREITAS - OAB:112921, JOEL CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42855/RS, 

JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, no prazo legal, manifestar 

sobre a petição e documentos de fls. 260/278 que requer o 

reconhecimento de fraude à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733979 Nr: 13862-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BATISTA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no prazo legal, apresentar cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863761 Nr: 4443-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 Intimação do Patrono da parte requerida para,no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925870 Nr: 3437-96.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 
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OAB:173725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452673 Nr: 7852-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HAMILTON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE INTEGRADAS DE JACAREPAGUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, FERNANDO BECKER - OAB:17905/MT, RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ERNESTO 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:130609

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA 

DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938440 Nr: 7532-72.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se quanto á petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910808 Nr: 8377-41.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11990, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se quanto á petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733128 Nr: 13192-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOMINGUES CAMPOS, LUCIMAR 

DOMINGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCATUDO CAÇAMBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentenaç de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839028 Nr: 8334-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE 

CAMPOS ANDRADE - OAB:SP/106.895, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, MONICA MENDONÇA COSTA - OAB:SP/195.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734574 Nr: 14346-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, JOCELI RODRIGUES, MAGDA 

ANTUNES DE FARIA ZANINI, CELIA ISOLDE RODRIGUES, ALDO LOUREIRO 

DE ALMEIDA, LUCIMEIRE ANTONIO DE ALMEIDA, ANTONIO ELMO DARUI, 

EDGAR MENEGASSI, JOANA CIMADON MENEGASSI, LINCOLN HEIMAR 

SAGGIN, VANESSA SOUZA CARVALHO, ERICO WALTER, LEILE DE 

LOUDES WALTER, IVO ELIAS DO NASCIMENTO, USLENE BORGES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES 

- OAB:11341A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11990, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:OAB/MT5734, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:OAB/MT6212, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 Nos termos da legislação vigente e considerando que a parte requerida 

Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda encontra-se com 

Falência decretada, procedo com a intimação do Sr. Administrador Judicial, 

Dr. Tadeu Trevisan Bueno para se manifestar nos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919992 Nr: 1608-80.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBERO S. JUNIOR - 

OAB:5222 - MT, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto á petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425592 Nr: 7734-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433054 Nr: 1718-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755174 Nr: 10398-29.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO MORAES LINS, VANESSA BORGES 

LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, postular o que entender de 

direito, face o desarquivamento dos autos, sob pena de sua devolução ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936825 Nr: 7015-67.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON LEDESMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/O

 Intimação do patrono do autor para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos quanto á petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924834 Nr: 3113-09.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS DA SILVA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:OAB/MT 15.120 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do patrono do autor para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

á petição de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802491 Nr: 15379-67.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDÊ DIAS DA COSTA, NEDLJ, NATALIA DE OLIVEIRA 

LIMA CANDELORIO, NATHANIELE COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMYGDIO ZEFERINO NETO, 

VIVIANE DINIZ RIQUELME, ALLIANZ SEGUROS S/A, ALVARO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 
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OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8.506-A

 Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR todos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de pensão 

aos autores, nos termos definidos nesta decisão e no valor a ser apurado 

em liquidação de sentença; e condenar os requeridos Espólio de Emygdio 

Zeferino Neto e Álvaro Zeferino ao pagamento de indenização pelos 

danos morais suportados pelos autores, no valor de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes. A seguradora 

requerida deverá responder pela condenação solidária que lhe foi 

atribuída apenas nos limites do contratado. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Tendo em conta que os autores 

decaíram de parte mínima do pedido, condeno os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação na lide 

primária e, no mesmo patamar para a lide secundária. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706319 Nr: 1031-49.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DATTOLI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais que a autora comprovou 

ter suportado em razão do sinistro, a serem apurados em liquidação de 

sentença, nos termos desta decisão; e ao pagamento de lucros cessantes 

a autora, no valor de R$15.000,00, atualizados nos termos desta decisão. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I 

a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778688 Nr: 5650-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM TRANSPORTES LTDA. - ME, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - 

OAB:14266/B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar as requeridas 

MPM TRANSPORTES LTDA e REJANE BISOGNIN ME, solidariamente com a 

sua seguradora HDI SEGUROS LTDA, a pagarem à requerente o valor de 

R$79.708,20, atualizado na forma desta decisão. Consigno que a 

seguradora denunciada deverá responder pela condenação até os limites 

da apólice contratada. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800652 Nr: 14639-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, FREDOLINO KELLER, 

BANCO DA AMAZONIA S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETROLEO S/A, LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, SABIN - SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

JAN S/A, CHEMINOVA AGRO BRASIL LTDA, SERRALGODAO COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, BOM 

JESUS AGROPECUARIA LTDA, BAYER S.A, HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, TRATORTECMAQ MECANICA E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, NOVAURORA MAQUINAS 

AGRICOLAS, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA, PLAST LONA 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, SECCO VIEIRA E CIA LTDA, SIGNODE 

BRASILEIRA LTDA, BANCO BRADESCO S.A, CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS 

SANTO ANTÔNIO, THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

HÉLIO FRANCOLINO DOS SANTOS, MONTE SUL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA, AFARE I - 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, VALDOIR SLAPAK, SANTA MARIA ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AIR TRACTOR INC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT/5.447, ALINE DE 

OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, ALVARO SILVA BOMFIM - 

OAB:SP/228.269, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CARINA MOISES 

MENDONCA - OAB:SP/210.867, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO 

- OAB:PR/25009, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:MT/8.244-B, 

DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:OAB/MT15961, EDSON CRIVELATTI 

- OAB:8887, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - OAB:SP 80.433, FLAVIA CRISTINA 

M DE C ANDRADE - OAB:106895, GABRIEL LUIZ SALVADORI DE 

CARVALHO - OAB:107460/SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:7245, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, JOAO 

BATISTA DE ARAUJO E SILVA - OAB:MT/4.208-A, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:MT/10962-B, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JOÃO PAULO GARCIA - OAB:OAB/ PR 66.039, JOEL 

CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42.855, JONAS DANIEL ERCEGO - 

OAB:85151, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, 
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LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUIZ ALCESTE DEL 

CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, LUIZ GUSTAVO JORDÂO 

NATACCI - OAB:221.683/SP, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL 

- OAB:OAB/ 351233, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.584-A, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, MONICA 

MENDONÇA COSTA - OAB:SP/195.829, RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:8974-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT, TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Tendo aportado aos autos a decisão de mérito proferida no Conflito de 

Competência 148.404 (fls. 5122/5129), impõe-se o prosseguimento regular 

do feito, nos exatos moldes da v. decisão proferida pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (RAI 1003816-34.2016).

Deste modo, determino a imediata intimação do Administrador Judicial para 

que, com urgência, indique data/horário/local para a realização da 

assembleia geral de credores.

 Na sequência, prossiga-se a serventia com a expedição e publicação de 

todos os editais e documentos que se fizerem necessários para a 

convocação do conclave.

 Intimem-se a todos desta decisão.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818173 Nr: 2269-64.2016.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA - 

ME, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, BANCO VOLKSWAGEN 

S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S A- BANCO 

MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

OAB:OAB/MT18396, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13994A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - 

B, MARCELA LEAO SOARES - OAB:7304-A/MT, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B, 

TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA - OAB:7393, UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 

257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verifica-se dos autos que a recuperação judicial da devedora foi 

concedida em data de 09/10/2017; e que antes do decurso do prazo de 

fiscalização de dois anos, o credor BANCO SANTANDER denunciou o 

descumprimento do plano (fls. 1060/1061).

 A serventia procedeu com a intimação da recuperanda para se 

manifestar sobre a petição do credor e apresentar o comprovante de 

pagamento (fls. 1089), não tendo a intimação sido atendida.

 Às fls. 1096 a intimação da recuperanda foi reiterada, e esta novamente 

quedou-se inerte (fls. 1098).

 Isto posto, DETERMINO:

 01 – A intimação da recuperanda para que, no prazo improrrogável de 05 

dias, comprove o pagamento de todas as obrigações contidas no plano de 

recuperação judicial que se venceram no período de fiscalização de dois 

anos, sob pena de convolação em falência;

 02 – Com a juntada dos comprovantes, ou decorrido o prazo, a intimação 

do credor BANCO SANTANDER para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca do recebimento (ou não) do seu crédito;

 03 – A imediata intimação do Administrador Judicial para que, no prazo de 

10 dias, apresente relatório circunstanciado acerca da sua fiscalização 

sobre o cumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação 

judicial da devedora, informando com clareza se as obrigações que se 

venceram no período de fiscalização foram devidamente cumpridas pela 

recuperanda.

 Após, tornem imediatamente conclusos para o encerramento da 

recuperação judicial ou a convolação desta em falência.

 Intimem-se a todos desta decisão.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e examinados.

 DEFIRO ao Administrador Judicial o prazo suplementar de 30 dias para a 

sua prestação de contas, tal como requerido em fls. 2.788.

DETERMINO a intimação do credor HSBC para que, no prazo legal, informe 

os dados bancários para o recebimento do seu crédito, que já encontra-se 

depositado judicialmente.

 AUTORIZO a expedição de alvará para que os valores remanescentes 

sejam liberados em favor da recuperanda, após a devida dedução da 

quantia a ser paga ao credor e de eventual saldo de honorários a serem 

pagos ao administrador judicial.

 Intime-se a todos desta decisão.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751847 Nr: 8688-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA 

WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor do autor e, via de consequência, DECLARO 
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EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, 

item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, 

seja expedido mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já 

declarada em favor do autor, adentre o folio registral imobiliário 

competente. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808186 Nr: 17385-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECASIL MONTAGEM MECANICA E 

INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI - 

OAB:MT/5010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT, EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto á petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770263 Nr: 2279-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO, DEFEND PRODUTOS E 

SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

 Intimação do Sr. Adminsitrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815324 Nr: 1335-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, 

JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446702 Nr: 1884-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FORLUX CENTER LTDA EPP, ALUMBRA PRODUTOS 

ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA., HSBC BANK BRASIL S A- BANCO 

MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, COOPER 

TOOLS INDUSTRIAL LTDA., ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S.A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, 

MARCELO DA SILVA LIMA, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO 

BRASIL LTDA, PLASTCOR DO BRASIL LTDA, KANAFLEX S/A INDÚSTRIA 

DE PLASTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, ALBERTO DENIS AOKI - 

OAB:OAB/SP 141.184, ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 212.080, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994A, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:1796-A, JOSE 

ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - OAB:160976/SP, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto ao teor da Certidão de folhas 1.528.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815246 Nr: 1299-64.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas 

676/680.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320831 Nr: 7665-76.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com CEP 

do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar de 

exigências do SPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438013 Nr: 6680-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - 

NOVO CLIMA, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO BRADESCO S/A, 

BANCO ITAU S.A, STAR TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO STARTEC LTDA, 

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA., BIGOLIN MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, RAFAEL 

VICENTE GONÇALVES TOBIAS, BANCO DO BRASIL, WEG 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, UNITED ELECTRIC APPLIANCES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:1796-A, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, LEILA MENEZES TELES - OAB: 98699/SP, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, Maria Luiza Souza 

Duarte - OAB:85876/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Sr. Adminsitrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos considerando o teor da r. Decisão de folhas 2.154

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432871 Nr: 1535-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, WILLIAN 

TONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO 

- OAB:282563/SP, WILLIAN TONDA - OAB:CRC 011563/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719-B/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:MT/4.111

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos considerando a Cota Ministerial de fls. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406182 Nr: 1894-44.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar nos 

autos sobre o Ofício de fl. 176, da 3ª vara da comarca de Carazinho-RS, 

considerando que não houve a intimação da cônjuge acerca da penhora 

de imóveis realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432870 Nr: 1534-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, WILLIAN 

TONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO 

- OAB:282563/SP, WILLIAN TONDA - OAB:CRC 011563/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marianna de mendonça - 

OAB:8006/O, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:MT/4.111

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710426 Nr: 5392-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/PR19937, DR. PIO CARLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO (ATUALIZADO) - OAB:24493/B

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal (art. 1.010,§ 1º 

do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870608 Nr: 6781-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITON VENERO DA SILVA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA, LAMARTINE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB-MT 14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta que o pagamento dos bens imóveis ocorrerá de forma 

parcelada, nos termos do artigo 895, §1º do CPC, deverá ser formalizada 

a garantia por hipoteca do próprio bem.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800490 Nr: 14600-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, EUCLIDES 

RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 12627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939728 Nr: 7963-09.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇOES INTELIGENTE OPERADORES PORTUARIOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISYS SILVA DE CAMARGO - 

OAB:27786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBERO S. JUNIOR - OAB:5222 - 

MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos quanto á presente Habilitação de Crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940393 Nr: 8149-32.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se quanto á presente Habilitação de Crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940724 Nr: 21-86.2020.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO (ATUALIZADO) - OAB:24493/B

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto á presente Habilitação de Crédito retardatária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445086 Nr: 268-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE 

GIONGO OU DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, JULIANA DOS REIS SANTOS 

- OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FLS. 136/140.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA, LAMARTINE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 

14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO 

MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Intimação do Advogado Edmar Porto Souza OAB/MT 7250 para, no prazo 

legal, juntar aos autos procuração com poderes específicos para dar e 

receber quitação, para receber valores ou levantar alvarás, dos credores 

informados em fls 4.379/4.384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA, LAMARTINE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 

14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO 

MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

informando os valores a serem liberados aos credores de fls. 4.379/4.384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786736 Nr: 8920-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789271 Nr: 9928-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

informando placa, chassi ou renavam dos veiculos citados em fls. 05/06 

de contrato de financiamento de números 13662078275, 13678434653 e 

13699227258, para que a serventia possa proceda com a baixa das 

restrições via renajud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886171 Nr: 205-13.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO CABRINI - 

OAB:219812-E, FLAVIA CRISTINA M DE C ANDRADE - OAB:106895, 

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:OAB/MT/3504-A, LUIZA PERRELLI BARTOLO - 

OAB:309970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 927676 Nr: 4046-79.2019.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS, 

TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8072-MT, LEANDRO SANTANA DA SILVA - OAB:19.987/MT, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212, THAIS SVERSUT 

ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.
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HOMOLOGO o acordo de fls. 51/52, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 935364 Nr: 6543-66.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANQUILANDES MAGALHÃES DA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBERO S. JUNIOR - OAB:5222 - 

MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO trabalhista, que recebo para 

tramitar em apenso ao processo a que se refere.

 Antes de apreciar a cota da recuperanda, que já foi intimada a se 

manifestar, por impulso da serventia, ordeno a intimação do Administrador 

Judicial para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos.

 Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739747 Nr: 1808-63.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS IGLESIAS FILHO, HELEN CORREA ESTEVES 

IGLESIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI, TEREZA DE 

LOURDES GARCIA XAVIER, GILDEMAR LIRA NAZÁRIO, MARIA LUCIA 

MIRANDA LIRA, GUILHERME GUSTAVO ESPINOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT3727, ISIA MARIA DE 

FARIA Z DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT7130, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

DECLARAR a nulidade da procuração lavrada no Cartório do 3º Serviço de 

Notas de Rondonópolis no dia 18/10/2013, pela qual foram outorgados 

poderes a Guilherme Gustavo Espinosa a partir de falsa assinatura dos 

requerentes; DECLARAR a nulidade do substabelecimento da procuração, 

lavrado no Cartório do 3º Serviço de Notas de Rondonópolis e averbado 

às margens do Registro nº 43.499 do Livro B/59; DECLARAR a nulidade da 

escritura pública de compra e venda registrada no 2º Tabelionato de Pedra 

Preta/MT (prenotação nº 263.761 de 11/12/2013); DETERMINAR o 

cancelamento do Registro 9/9.388 efetivado no Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis/MT, a partir da falsificação das 

assinaturas dos requerentes; e CONDENAR os requeridos GUILHERME 

GUSTAVO ESPINOLA e TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais aos 

autores, no valor de R$20.000,00, atualizados com juros de mora desde a 

citação e correção monetária desde a sentença. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Tendo os autores decaído de parte 

mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, 

condeno os requeridos GUILHERME GUSTAVO ESPINOLA e TEREZA DE 

LURDES GARCIA XAVIER ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

ação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796464 Nr: 12953-82.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/SP, VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 do processo com julgamento do mérito.Tendo havido sucumbência 

recíproca, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre as partes as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, devendo 

cada parte arcar com metade da condenação.Se algum dos condenados 

for beneficiário da Justiça Gratuita, com relação a ele deve permanecer 

suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771765 Nr: 3063-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO 

DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, CRISTINA 

DA SILVA ASSUNÇÃO CADIDÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ 

- OAB:OAB/MT 16.973

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR os 

requeridos a cumprirem a obrigação contratual de quitar o financiamento 

ou transferir o saldo devedor do mesmo para os seus nomes, no prazo de 

10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00; CONDENAR os requeridos 

ao pagamento de multa contratual no valor de 10% sobre o valor do débito; 

e CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos 

morais aos autores, no valor de R$20.000,00, atualizados com juros de 
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mora desde a citação e correção monetária a partir da publicação da 

sentença.Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo 

os autores decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no 

artigo 86, §único, do CPC, condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I 

a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 341428 Nr: 9601-05.2004.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MAQ MECANICAS E METAIS LTDA, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA INSTALADORA LTDA, 

INSTALADORA MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINIRA GOMES LIMA MELO - 

OAB:SP/ 207.660, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 75, §3º, do Decreto Lei 7661/45, 

declaro encerrada a falência de ALIANÇA INSTALADORA LTDA e 

INSTALADORA MATO GROSSO LTDA. Registro que o prazo prescricional 

relativo às obrigações das falidas recomeçam a correr a partir do dia em 

que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência (artigo 

157) e se regerá pelas disposições do artigo 158 da Lei 11.101/2005. 

Após o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos 

e seus apensos (aos quais deverá ser juntada cópia da presente 

sentença). Publique-se a presente sentença por edital (artigo 156, 

parágrafo único). Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825245 Nr: 4708-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM RETIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME, 

ALEXANDRE BOFF, EDUARDO LUIZ BOFF, ITAU UNIBANCO BANCO 

MULTIPLO S/A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BOM 

RETIRO TRANSPORTES LTDA, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05 e 

DETERMINO:I – A apuração de eventual saldo de custas judiciais a serem 

recolhidas;II – O pagamento de eventual saldo dos honorários ao atual 

Administrador Judicial que, por sua vez, já apresentou relatório 

circunstanciado sobre a execução do plano;III – A exoneração do 

Administrador Judicial e dissolução de eventual comitê de credores;IV – A 

comunicação ao Ministério Público, Corregedoria, Fazendas Públicas, 

JUCEMAT, SERASA, SPC, e demais órgãos públicos de tais atos, para as 

providências cabíveis; V – A devolução dos livros contábeis e fiscais, 

eventualmente recolhidos;VI - A exclusão da expressão ‘EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ em todos os atos, contratos e documentos 

firmados pelas empresas sujeitas ao procedimento de recuperação 

judicial, até então acrescida após o nome empresarial, na forma do Art. 69 

da LRF; VII - A publicação de novo quadro geral de credores, se existirem, 

tendo em vista as alterações e inclusões de valores e de sujeitos 

passivos ocorridas ao longo do processo, sem que isso importe em nova 

abertura de prazo para impugnações; VIII – O levantamento de todos os 

protestos eventualmente existentes contra a recuperanda, no Cartório 

desta Comarca ou em outra localidade, cujas dívidas estiverem inclusas no 

quadro geral de credores;IX – O levantamento de eventuais depósitos 

destinados a credores em lugar incerto e não sabido, ficando o grupo 

recuperando como fiel depositário dos valores, cujos numerários deverão 

ser utilizados para quitação daqueles, independente de nova ordem 

judicial, com a expedição de edital de intimação;X – Que sejam encerradas 

todas as contas judiciais que tenham sido abertas em relação a estes 

autos, com a liberação de montante existente, se for o caso, ao grupo 

recuperando; XI – Que seja operada a conversão das impugnações 

pendentes em ações ordinárias, com a redistribuição dos feitos a este 

mesmo juízo; e que as impugnações já julgadas, em fase de recurso, 

aguardem a decisão final pelo Tribunal para que, na

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825245 Nr: 4708-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM RETIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME, 

ALEXANDRE BOFF, EDUARDO LUIZ BOFF, ITAU UNIBANCO BANCO 

MULTIPLO S/A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE ENCERRAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AUTOS N.º 4708-48.2016.811.0003 Código 825245

ESPÉCIE: Recuperação Judicial.

PARTE REQUERENTE: BOM RETIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA-ME 

CNPJ: 11.729.106/0001-47, e ALEXANDRE BOFF CPF: 872.748.501-30 e 

EDUARDO LUIZ BOFF CPF:074.435.409-00.

 ADMINISTRADOR JUDICIAL: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO.

 FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

artigo 63 da Lei nº 11.101/05, do encerramento do presente processo de 

Recuperação Judicial à empresa BOM RETIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

LTDA-ME, consoante sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: ‘’Vistos e examinados. BOM RETIRO TRANSPORTES 

LTDA ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 04/05/2016. (...). 

Para finalizar, lavro que é gratificante poder contribuir para a manutenção 

de um grupo de empresas economicamente viável, garantindo o 

cumprimento de sua função social. Preeminente aludir que, dentre as 

funções atinentes ao Poder Judiciário (cumprimento das normas legais, 

julgamento de casos concretos, resolução de conflitos, pacificação social, 

manutenção do aparelho estatal), uma se destaca no presente caso: o 

oferecimento de segurança jurídica e garantia do cumprimento dos 

contratos. Um dos principais objetivos da Lei nº 11.101/05 consiste 

justamente em preservar o maior número possível de empregos nas 

adversidades enfrentadas pelas empresas, evitando ao máximo as 

dispensas imotivadas, de cujos efeitos os trabalhadores estarão 

protegidos, sendo glorioso para este Juízo Especializado atingir, mais uma 
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vez, o intuito almejado pelo legislador. Frente a tais considerações 

DECLARO que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às 

obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, nos 

termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência, DECRETO O 

ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BOM RETIRO 

TRANSPORTES LTDA, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05. (...) 

Publique-se.

Intime-se a todos desta decisão. Notifique-se o Ministério Público. 

“Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Brites, 

estagiaria de direito, digitei.

Rondonópolis - MT, 17 de janeiro de 2020.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013750-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013750-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II - Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de 

março de 2020, às 10:30 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA 

COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES 

NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no 

AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse 

passo, levando em consideração que a parte autora está contestando 

valor de fatura pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

parte autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito 

por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa 

requerida ser intimada, em razão do débito objeto deste feito, para: a) se 

abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a prestação, caso 

já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 

horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo de 05 dias). 

Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016633-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO CAVALLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016633-19.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIO FLAVIO CAVALLARI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por LUCIO FLÁVIO CAVALLARI em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT (ENERGISA MT), alegando 

ser titular da UC nº 6/140926-7, por meio da qual se insurge quanto à 

cobrança de valores atinentes à suposta recuperação de consumo após 
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procedimento de inspeção técnica. Em razão do exposto, requer a 

concessão da liminar, a fim de que a ré se abstenha de proceder ao corte 

de energia, assim como seja determinada a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Após a emenda da petição inicial, vieram 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela 

de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram 

anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem à 

suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 

27492919), os quais não autorizam a suspensão do fornecimento de 

energia. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE 

ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO 

FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO 

DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO 

DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – 

FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é 

vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em 

razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o 

perigo de dano é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido 

realizada, aliada à permanência da negativação do nome do autor, 

fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

imprescindibilidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da 

tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta na carta enviada ao consumidor que a cobrança se 

refere aos últimos 183 dias (id 27492919), ultrapassando, assim, o período 

de 90 dias que autoriza o corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica por débito atinente à recuperação de consumo, quando aliado ao 

preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda a cobrança 

do débito discutido nos autos, objeto das faturas de id 27492919, no total 

de R$ 3.947,18, abstendo-se de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora do autor (6/140926 - 7) e, caso já tenha 

interrompido, restabeleça no prazo máximo de 02 horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, 

DETERMINO que a concessionária se abstenha de negativar o nome do 

requerente (em razão destes débitos), sob pena de multa diária também no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Já tendo ocorrido a negativação, 

OFICIEM-SE aos cadastros de proteção ao crédito para que procedam à 

exclusão do apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser 

observado, repita-se, o débito adrede mencionados. Nos termos do artigo 

334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 08:30 HORAS. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005889-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Srª. Gestora, se os presentes 

embargos são tempestivo; caso positiva, independente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, e, se tempestiva, assim, prossigo: Nos termos do disposto no 

artigo 919 do CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Ouça-se o 

exequente/embargado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). 

Após, conclusos para julgamento imediato do pedido ou designação de 

audiência (art. 920, inciso II). Se intempestivo, certifique-se, e retornam-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017119-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017119-04.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON FERREIRA DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebi hoje, no Plantão 

Judiciário de 27/12/2019. Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência ajuizada por ANDERSON FERREIRA DE SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando 

ser titular da Unidade Consumidora nº. 6/2519090-1, tendo sido 

surpreendido com a cobrança de valor exorbitante atinente ao mês de 

outubro/2019, mais precisamente R$ 443,05. Inconformado, sustenta que 

o montante cobrado destoa dos demais meses, cujo consumo apurado foi 

muito menor. Esclarece, ainda, que houve “erro no sistema de leitura”, 

porquanto o número de leitura do mês anterior à fatura questionada não 

guarda coerência com aquele indicado na conta de outubro/2019. 

Acrescenta que a ré não viabilizou a contestação da cobrança 

administrativamente, bem como que seu requerimento para 

esclarecimentos não foi atendido, estando, agora, sujeito ao corte do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 411 de 3112



serviço já que não efetuado o pagamento do valor cobrado. Em razão do 

exposto, pugna pela concessão do pedido de tutela de urgência, a fim de 

que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

assim como proceda à exclusão do seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. É O RELATÓRIO. DECIDO. A Resolução nº. 71 do CNJ 

disciplina as matérias passíveis de apreciação em sede de plantão 

judiciário. Confira-se: “(...) Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e 

segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos 

respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das 

seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) medida 

cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no 

horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.” Não 

obstante o serviço de energia elétrica seja revestido de essencialidade e, 

portanto, eventuais pedidos atinentes à sua suspensão revelem a 

urgência necessária para análise em regime de plantão judiciário, não há 

razão para o deferimento da medida pleiteada. Isso porque a concessão 

da tutela de urgência está condicionada à presença de dois requisitos: i) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). Na 

situação em apreço, observa-se que a fatura questionada, isto é, 

referente ao mês de outubro/2019, não se refere a eventual recuperação 

de consumo, mas tão somente ao consumo atual, tendo sido descrita a 

utilização apurada (451 kWh). Vale dizer, o que se tem é o inconformismo 

do autor com o valor apurado, fato este que, por si só, não autoriza a 

concessão da medida vindicada, sobretudo porque eventual “erro no 

sistema de leitura”, na forma descrita na exordial, é matéria que inviabiliza 

compreensão adequada em um juízo de cognição sumária, sendo crível 

aguardar a formação do contraditório para melhor compreensão. Ademais, 

também não se verifica a presença do perigo de dano, haja vista que a 

solicitação feita administrativamente (61276100) foi encerrada na data de 

18/11/2019, e a conta de energia do mês de dezembro de 2019, na qual 

consta o aviso de corte a partir de 13/12/2019, foi paga em 09/12/2019, ou 

seja, antes do início do recesso forense e há quase 20 (vinte) dias da 

data de distribuição da presente ação. Logo, sendo a fatura objeto da 

irresignação relacionada ao consumo atual, não há falar em 

impossibilidade de suspensão do serviço na hipótese de inadimplemento 

do usuário. A propósito, veja-se: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 1009334-59.2017.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA 

APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO 

FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS 

MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO 

MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de 

que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi 

calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a 

notificação da usuária a respeito da fiscalização que atestou a 

irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de 

inexistência do débito correspondente. 2. Restando indevida a cobrança 

em questão, evidente que a autora/apelada deve ser restituída pelos 

valores pagos a título de recuperação de consumo . 3. O Superior Tribunal 

de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos 

pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e 

não registrado. 4. O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento 

de energia elétrica é aquele referente à fatura atual , correspondente ao 

consumo mensal regular do usuário. 5. O arbitramento da compensação 

por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da 

gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos 

envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor fixado 

em patamares compatíveis com esses parâmetros comporta ser mantido. 

(N.U 1009334-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM 

RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DE FATURA ATUAL DE CONSUMO. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. ATO LEGÍTIMO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA 

APELAÇÃO DESPROVIDA. Inexiste ato ilícito quando a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplência de fatura atual 

de consumo, com prévia notificação, o que acarreta a improcedência de 

pedido indenizatório fundado neste fato. (TJ-SP 10021567620178260218 

SP 1002156-76.2017.8.26.0218, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 14/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/12/2017) DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Tendo em vista 

que o feito foi distribuído para este juízo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS, 

nos termos do art. 334, CPC/2015. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis – MT (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Fiquem as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir); 

e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, 

bem como proceda-se à intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição, os autos serão conclusos para homologação judicial; 

não ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo 

para contestação será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo cópia desta 

decisão como mandado. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016400-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016400-22.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I 

- Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 

09:00 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 
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intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para, em razão do débito objeto deste feito: a) se abster de 

suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha 

ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); b) 

se abster de incluir novamente o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficiem-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a exclusão do 

apontamento indicado na inicial, no prazo de 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016523-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016523-20.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: SIMAO OLIVEIRA RODRIGUES Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de feito 

endereçado à Vara de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003048-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003048-02.2016.8.11.0003 AUTOR: PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA Advogado do(a) AUTOR: LUCAS BRAGA MARIN - 

MT16300/O RÉU: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA Advogado do(a) RÉU: 

PABLO CORTEZ LOI - MT0011152A DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 
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provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016518-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR TIAGO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016518-95.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: OSMAR TIAGO Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de feito endereçado à Vara 

de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015486-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015486-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MARCOS 

ALBERTO DA SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de petição onde a 

parte requerida sustenta a irregularidade da sua notificação e requer a 

revogação da liminar antes concedida, com a restituição do bem que foi 

buscado e apreendido. Da análise acurada dos autos, em paralelo com a 

jurisprudência oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vê-se que a razão acompanha a parte ré, no que tange à 

alegação de irregularidade da notificação, feita através de telegrama no 

qual não consta a assinatura do recebedor. Atente-se: “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . NOTIFICAÇÃO 

IRREGULAR. MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA 

AJUIZADAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ART. 3º DO 

DECRETO-LEI 911/69. NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA . AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA . INEXSITÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS CORREIOS. 

CONSTUITÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial que cientifica o 

devedor sobre a sua inadimplência presta-se para comprovar a mora, que 

já existe, em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais 

e é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão . 2. Não 

se reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante envio de 

telegrama , sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a 

certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fé pública. 

3. Recurso desprovido”. (N.U 1005073-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. 

– INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - EXTINÇÃO DA LIDE SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.” (N.U 

0000903-12.2016.8.11.0028, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, 

Publicado no DJE 31/05/2019). Nestes termos, tendo em conta que, no 

presente caso, não consta do telegrama a assinatura de quem o teria 

recebido (Id. 26659172), é incontestável a irregularidade da notificação 

para a mora. Deste modo, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA e DETERMINO 

A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO à parte requerida. No mais, 

intime-se a parte autora para as providências necessárias ao 

prosseguimento da lide. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006379-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006379-55.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE BEVILACQUA BECK REQUERIDO: RICARDO 

FIEDLER - EPP Vistos e examinados. CHAMO O FEITO A ORDEM 

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito para cumprimento de 

sentença no Sistema Pje. I – Da renúncia O artigo 112 do CPC dispõe que é 

direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando 

que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, continuado 

a representa-lo nos 10 (dez) dias seguintes. Art. 112. O advogado poderá 

renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista 

neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este 

nomeie sucessor. § 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado 

continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 

evitar prejuízo; § 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando 

a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar 

representada por outro, apesar da renúncia. No caso, observa-se que o 

advogado do executado trouxe aos autos cópia da comunicação dirigida 

ao mandante, devidamente assinada, consoante documento juntado no Id. 

23757514. Portanto, tendo o advogado renunciado ao mandato e 

comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a 
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constituição de novo patrono, de modo que os prazos processuais correm 

independentemente de intimação, sendo despicienda a intimação judicial 

para este desiderato. Neste sentido: APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – RENÚNCIA AO MANDATO JUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA 

DA RENÚNCIA EXTENSIVA A TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONSTITUIÇÃO DE 

NOVO ADVOGADO ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 

PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 932, § ÚNICO 

DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MS - AC: 

08188186620148120001 MS 0818818-66.2014.8.12.0001, Relator: Des. 

Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2019, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 02/10/2019) Dessa forma, proceda-se a 

exclusão do advogado Edmar Porto Souza do Sistema Pje, 

independentemente de intimação da parte devedora para constituir novo 

advogado. II – Do cumprimento de sentença Analisando os autos, 

observa-se que a parte exequente ingressou com pedido de cumprimento 

de sentença no valor de R$ 1.042.674,59 (um milhão e quarenta e dois mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 

consoante petição juntada no Id. 2393126. A parte executada foi intimada 

a pagar o débito, conforme mandado expedido no Id. 24922546 e 

comprovante de aviso de recebimento juntado no Id. 25595880. Entretanto, 

observa-se que após a expedição do mandado de intimação para 

pagamento voluntário (R$ 1.042.674,59), a parte exequente informou que 

a petição juntada no Id. 2393126 se refere a processo diverso, postulando 

o seu desentranhamento (Id. 2551880). Posteriormente, a parte credora 

apresenta nova petição de cumprimento de sentença no valor de R$ 

492.570,96 (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e setenta reais 

e noventa e seis centavos), consoante petição de Id. 25515888. Dessa 

forma, chamo o feito à ordem para determinar a exclusão da petição 

protocolada no Id. 2393126 por ser estranha aos autos, bem como tornar 

sem efeito a intimação (2559880) e certidão (Id. 27484424), uma vez que o 

executado foi intimado de valor equivocado. No mais, intime-se a parte 

executada para que pague o valor devido, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a 

multa legal e honorários advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 

523, § 1º, do Código de Processo Civil, observando-se o teor da petição 

juntada no Id. 25515888. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016694-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016694-74.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ALTIELE 

NUNES FERREIRA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo até o decurso do prazo para pagamento da integralidade da 

dívida, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaco, desde já, 

que a contagem do prazo para pagamento do débito inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida, se lhe aprouver; ou contestar 

a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON KLEBER TENORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005300-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAILTON KLEBER TENORIO RÉU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de revisão contratual c/c danos morais 

ajuizada por RAILTON KLEBER TENÓRIO em face do SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA. I- Da 

impugnação à justiça gratuita A concessão do benefício de justiça gratuita 

não pressupõe a obrigatoriedade de que a parte comprove a condição de 

hipossuficiência, dada a presunção relativa da insuficiência financeira 

deduzida por pessoa natural, consoante disposição do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, uma vez impugnado o benefício, 

compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem 

condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – MERA ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE 

DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 1.060/50 e a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento 

ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para 

tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a 

ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção 
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do benefício da assistência judiciária GRATUITA, uma vez que não há 

prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos 

essenciais à concessão da benesse ao Apelado. Ademais, é importante 

destacar que o fato do Recorrido ser advogado não conduz 

automaticamente à conclusão de que possui condições financeiras de 

suportar as custas processuais e os honorários. (N.U 

0004916-89.2013.8.11.0018, Ap 165646/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) No caso vertente, 

não restaram comprovadas as alegações do impugnante, sendo certo que 

deixou de acostar ao bojo do caderno processual documentos que 

justifiquem a pretendida revogação da assistência gratuita concedida à 

parte contrária. Dessa forma, REJEITO a impugnação à justiça gratuita. II- 

Da reconvenção Intime-se a parte reconvinte para que proceda ao 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e não apreciação da reconvenção, nos 

termos do art. 290 do CPC/2015. III – Da prova pericial Ressai da 

manifestação de id 24156287 que a parte autora requer a realização de 

perícia contábil. Logo, em atenção aos Princípios do Contraditório e da 

Lealdade Processual, bem assim à luz do disposto nos artigos 9º e 10º, do 

CPC/2015, intime-se a parte ré para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, 

quanto ao interesse na produção da prova pericial e, ainda, quanto ao 

montante de R$ 20.314,36, alegadamente pago pelo requerente (id 

9285347), esclarecendo a que título se refere, já que eventual perícia 

deverá considerar os valores adimplidos para fins de amortização do 

débito e apuração do quantum devido. Após o cumprimento de todas as 

determinações, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016492-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. G. (AUTOR(A))

D. R. G. (AUTOR(A))

R. D. S. B. (AUTOR(A))

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

I. R. M. D. S. (AUTOR(A))

G. A. D. S. B. (AUTOR(A))

MARCIO CUETO GAZANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

99 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016492-97.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIO CUETO GAZANA, ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, 

DAVI RIBEIRO GAZANA, NYCOLAS RIBEIRO GAZANA, ISABELLY 

RIBEIRO MACEDO DOS SANTOS, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA 

BORTOT, RAQUEL DA SILVA BORTOT RÉU: STA CASA DE MISERICORDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

e examinados. Observa-se que se trata de feito endereçado à Vara da 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016861-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016861-91.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BERNADETE BISPO DA SILVA REQUERIDO: MANOEL 

FERREIRA GOMES Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino 

da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1016867-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DIVINO DE SOUZA (ORDENADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016867-98.2019.8.11.0003. 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS ORDENADO: APARECIDO 

DIVINO DE SOUZA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata de carta de ordem expedida para cumprimento por juízo 

diverso. Dessa forma, declino da competência para julgar e processar o 

presente feito, determinando a sua remessa para a 1ª Vara de Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017087-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEI PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017087-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILDINEI PAULINA DA SILVA REQUERIDO: MARCOS DE 

FIGUEIREDO Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que 

se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016842-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BEATRIZ MENDONÇA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016842-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO SOUZA DA SILVA REQUERIDO: GIOVANNA 

BEATRIZ MENDONÇA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de matéria afeta à Vara de Família e Sucessões. 

Dessa forma, declino da competência para processar e julgar o presente 

feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000136-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JOSIVALDO DE 

CASTRO Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da busca e 

apreensão Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial 

de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em 

mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha 

a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação 

da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaco, desde 

já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON JUNIO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000187-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALISON JUNIO RODRIGUES DE JESUS RÉU: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de 

março de 2020, às 08:00 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como 

proceda-se a intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do 

débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 
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inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao crédito para que 

proceda a exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALESSANDRO TEODORO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000155-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: HALESSANDRO 

TEODORO LOPES Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da busca e apreensão Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de 

quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do 

prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 

911/1969. Destaco, desde já, que a contagem do prazo para purgação da 

mora inicia-se somente após a citação da parte requerida. Neste sentido: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO 

PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO 

APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em 

cumprimento a liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação 

fiduciária, visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na 

possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem 

início após a citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 

14/12/2018) Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após 

ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, 

diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção ao oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE 65502345149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000184-54.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE 65502345149 Vistos e 

examinados. Indefiro o pleito de penhora do bem dado em garantia (Id. 

26791313), tendo em vista que já consta informação nos autos de que o 

referido bem foi vendido à terceiro, consoante certidão do oficial de justiça 

acostada no Id. 19949009. Proceda-se a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, em decorrência da ausência de localização de bens 

do devedor, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo e, consequente expedição de certidão de crédito, 

nos termos do Provimento nº 84/2014 – CGJ. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016317-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NAVES GUTIERREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016317-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA LUCIA NAVES GUTIERREZ RÉU: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos e examinados. I – 

Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – 

Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de março de 2020, às 08:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir); e a ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 

Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 418 de 3112



Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do 

débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao crédito para que 

proceda a exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016552-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016552-70.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERIVAN DA SILVA VIEIRA RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2020, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a intenção de 

rescindir o contrato de compra e venda com o ingresso da presente ação, 

sendo que a discussão habita tão somente em relação ao quantum a ser 

devolvido. Se por um lado as prestações são plenamente legais e 

expressamente previstas no pacto, por outro, a intenção de encerrar o 

negócio inviabiliza o prosseguimento das cobranças até a rescisão formal 

da avença, tornando inócuo o forçar-se o pagamento, malgrado 

juridicamente correto. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR PARA 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ANTE O 

PROPÓSITO DE ENCERRAMENTO DA AVENÇA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 21343344420178260000 SP 

2134334-44.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017) 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

COMPRADOR. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória 

de urgência. Pedido do autor para congelar o saldo devedor, suspender o 

pagamento de mensalidades e impedir a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos 

para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do 

CPC/2015). Congelamento do saldo devedor e autorização para 

suspensão do pagamento das mensalidades. Probabilidade do direito na 
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medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a 

rescisão do compromisso de compra e venda (Súmula 1 do TJSP). 

Rescisão do contrato não depende da vendedora, sendo controvertidos 

os efeitos dela decorrentes. Possibilidade de a vendedora negativar o 

nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas 

vincendas. Tutela de urgência concedida para impedir a negativação do 

nome do agravante. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20963696620168260000 

SP 2096369-66.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 05/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/08/2016) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido nos 

autos. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016551-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRADE FERREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016551-85.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO ANDRADE FERREIRA JUNIOR RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO ANDRADE FERREIRA JUNIOR 

em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (UNIC Rondonópolis), 

alegando ter se matriculado no curso de administração junto à ré, no ano 

de 2012, com posterior solicitação de trancamento em 2014 e retorno em 

2017. Afirma que após retomar o curso foi surpreendido com a inclusão 

de matérias que já haviam sido cursadas e nas quais já tinha obtido 

aprovação. Acrescenta que solicitou a retirada da matéria da sua grade, 

bem como a exibição dos valores proporcionais pagos por elas, sem que 

tenha obtido êxito. Inconformado, assevera que não houve a retificação 

do valor das mensalidades, nem mesmo o abatimento proporcional do 

quantum já adimplido, tendo sido obrigado a efetuar novo pagamento das 

matérias já cursadas. Em sede de tutela de urgência, requer seja 

determinado à ré que disponibilize os documentos atinentes aos valores já 

pagos, sob pena de se considerar o equivalente a 20% do valor da 

mensalidade. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300, CPC/2015). Não obstante as alegações da parte autora, inexistem 

nos autos elementos aptos a comprovar o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque o próprio autor afirma que já pagou 

os valores atinentes às disciplinas questionadas, bem como sustenta que 

as cursou novamente nos semestres de 2017/1, 2018/1 e 2018/2, o que 

revela que a data dos fatos aos quais cinge-se a controvérsia não é 

contemporânea à propositura da presente ação, afastando, por 

conseguinte, a urgência indicada. Vale dizer, não há óbice na exibição dos 

documentos por ocasião da apresentação da contestação, de modo que 

descabida a inversão do ônus da prova nesta quadra processual, sendo 

de rigor o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, não observados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 09:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis – MT (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Desde já, intime-se a requerida para que, por ocasião da contestação, 

instrua o feito com documentos referentes aos valores pagos pela parte 

autora para as matérias/disciplinas discutidas (COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL, EMPREENDEDORISMO e PROCESSOS LOGÍSTICOS), 

sob pena de concordância tácita com o quantum atribuído na inicial. 

Havendo autocomposição, os autos serão conclusos para homologação 

judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o 

prazo para contestação será contado a partir da realização da audiência. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, CPC/2015). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000284-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAMBOYAN MODAS LIMITADA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 11:00 horas. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. II – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 
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exorbitantes nas faturas correspondentes aos meses de novembro e 

dezembro/2019, R$ 160.147,92 (cento e sessenta mil cento e quarenta e 

sete reais e noventa e dois centavos) e R$ 127.284,74 (cento e vinte e 

sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), 

respectivamente, se comparados com os meses anteriores que giravam 

em torno de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Ademais, 

observa-se que a legalidade da cobrança ainda está pendente de 

verificação administrativa, ou seja, aguardando perícia técnica a ser 

realizada pelos prepostos da concessionária de energia no relógio 

medidor, mediante solicitação da parte autora. Soma-se a isto que a parte 

autora também juntou indício de prova pericial de que o relógio medidor da 

unidade consumidora está avariado, conforme laudo técnico juntado na 

exordial. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por débitos contestados anteriormente ao vencimento. Ilustro: 

RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. VALOR EXORBITANTE QUE DESTOA 

DA MÉDIA HABITUAL. DÉBITO CONTROVERTIDO ANTES DO SEU 

VENCIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO SUSPENDER 

O FORNECIMENTO. 1. É entendimento consolidado na jurisprudência que 

havendo controvérsia sobre os valores das faturas do consumo de 

serviço público, sendo este caracterizado como essencial, a Empresa 

fornecedora deverá se abster em realizar sua suspensão ou corte, 

ensejando, inclusive, o deferimento de liminar impeditiva de tal 

procedimento. 2. Não se pode atribuir ao consumidor a pecha de mau 

pagador ou inadimplente, quando, mesmo antes do vencimento das 

faturas, foram contestadas as cobranças, lançadas em valor visivelmente 

discrepante de sua média habitual de consumo. 3. Recurso não provido. 

Decisão Unânime. (TJ-PE - AGV: 3140574 PE, Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/11/2014, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 13/11/2014) Nesse passo, levando em consideração 

que a parte autora está contestando valor de fatura exorbitante, tenho que 

está clara a plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as 

alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente 

perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, serviço considerado imprescindível para manutenção das 

atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu nome inscrito 

nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está sendo 

questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos necessários 

para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser intimada para, em 

razão do débito objeto deste feito: a) se abster de suspender o 

fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido à 

interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); b) se abster 

de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

caso de descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000299-70.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES RÉU: OI S.A Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

março de 2020, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como 

proceda-se a intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do 

débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 

atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficiem-se aos cadastros de proteção ao crédito para que 

proceda a exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003124-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 421 de 3112



DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003124-26.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ACACIO DE 

ALMEIDA CELLOS Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE RODEGUER - 

SP0291039S REQUERIDO: PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE 

RONDONOPOLIS, CLOVIS MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000370-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVIS CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000370-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLEVIS CORREA DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo até o decurso do prazo para pagamento da integralidade da 

dívida, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaco, desde já, 

que a contagem do prazo para pagamento do débito inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida, se lhe aprouver; ou contestar 

a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000396-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000396-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, 

o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para pagamento da 

integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. 

Destaco, desde já, que a contagem do prazo para pagamento do débito 

inicia-se somente após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 

911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A 

CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em 

erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a 

liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, 

visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de 

PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a 

citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) 

Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado 

a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a 

inserção de restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, 

conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Consigno que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá 

realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição 

inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção ao oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO SANTANA GUEDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000387-11.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINHO SANTANA GUEDES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata processo 

endereçado ao Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa 

forma, declino da competência para processar e julgar o presente feito em 

face de um dos Juizados Especiais desta Comarca. Deixo de determinar a 

sua redistribuição, tendo em vista a incompatibilidade dos sistemas 

utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e Juizados Especiais (PROJUDI). 

Intime-se a parte autora para que promova as diligências necessárias para 

redistribuição do feito no Sistema PROJUDI. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EVELLYN FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000391-48.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRUNA EVELLYN FERNANDES DA SILVA REU: CARLOS 

EDUARDO MASSUIA - ME Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de março de 2020, às 08:30 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. III 

– Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do 

débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao 

devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) (AI – 1010090-77.2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) De outra banda, é 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, uma vez que se a restrição ao seu nome for mantida, 

o mesmo poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas 
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atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para EXCLUIR o nome da 

parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora 

discutido. Oficie-se o cadastro de proteção ao crédito para que proceda a 

exclusão dos apontamentos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS ALVES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000312-69.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): OZEIAS ALVES FRANCA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação revisional de plano de saúde c/c reparação de danos e pedido de 

tutela de urgência ajuizada por OZÉIAS ALVES FRANÇA em face de 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 

alegando ser titular de plano de saúde na modalidade plus empresarial, 

com cobertura nacional e internação em apartamento, estando vinculado o 

seu plano ao Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis. Relata que 

durante o ano de 2019 a mensalidade perfazia a quantia de R$ 3.249,18, 

mas que em outubro do referido ano o Sindicato foi informado quanto ao 

aumento do valor mensal, dando-lhe ciência sobre o reajuste de 59,40%, a 

incidir a partir de dezembro/2019, de modo a elevar o valor da parcela 

para R$ 5.171,28, sob o argumento de desequilibro entre o quantum 

cobrado e o custo do serviço prestado. Inconformado, sustenta a 

abusividade e excessiva onerosidade no aumento da mensalidade, 

pugnando, em sede de tutela de urgência, seja determinada a manutenção 

do contrato firmado entre as partes, considerando como adequado o 

montante depositado em juízo, e, por consequência, afastados os efeitos 

da inadimplência. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300, CPC/2015). Registre-se de início que a orientação do STJ é no sentido 

de que, no plano coletivo, modalidade na qual se encaixa o contrato objeto 

do presente litígio, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para 

monitoramento e análise de eventuais abusos, não havendo falar em 

aplicação dos índices estabelecidos para os planos individuais (STJ, AgInt 

no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 07/02/2019). 

Não obstante, é certo que a ausência de percentual-limite previamente 

fixado pela ANS para planos coletivos não autoriza o aumento expressivo 

do valor da mensalidade, sob pena de rompimento do equilíbrio contratual. 

Na espécie, observa-se que a empresa demandada encaminhou 

notificação, acompanhada de memorial descritivo, sustentando o aumento 

da sinistralidade para amparar o reajuste no percentual de 59,40%. Em um 

juízo de cognição sumária, contudo, esse percentual se mostra assaz 

desarrazoado, dada as condições que envolvem o contrato e o evidente 

risco de impossibilidade da manutenção do vínculo contratual estabelecido 

entre as partes, já que o valor da mensalidade alcançaria o valor de R$ 

5.171,28. Assim, em razão das circunstâncias que envolvem o caso, bem 

como os documentos apresentados, observa-se a probabilidade das 

alegações versadas na inicial, vale dizer, da possível abusividade no 

aumento, enquanto o perigo de dano decorre do fato de que eventual 

subsistência do reajuste poderá ocasionar a inadimplência pelo usuário, 

com suspensão dos serviços de saúde prestados. Nesse sentido, 

confira-se: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1003716-05.2018.8.11.0002 APELANTE: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: LENITA TAQUES DE 

ARRUDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - 

LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS 

- MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - 

RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo 

não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser 

livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si 

não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio 

contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. 

Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a 

restituição de valores.” (N.U 1003716-05.2018.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em contrapartida, considerando a fase 

processual em que se encontra o feito, de rigor a manutenção da 

mensalidade de acordo com os valores pagos no ano de 2019, não sendo 

prudente fixa-la em quantum inferior, haja vista que para tanto adotar-se-ia 

como parâmetro tão somente cálculos unilaterais elaborados pela parte 

autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela de urgência para o fim de: i) determinar a conservação do contrato 

estabelecido entre as partes, incluída a dependente; ii) manter, até ulterior 

deliberação, a mensalidade no valor de R$ 3.249,18; iii) determinar à 

demandada que emita mensalmente os boletos para pagamento na quantia 

supracitada; e iv) abster a empresa de considerar o autor inadimplente 

para quaisquer efeitos em razão do pagamento desacompanhado do 

reajuste. Tendo em vista o depósito em juízo da mensalidade de 

janeiro/2020, DEFIRO desde já o seu levantamento em favor da empresa 

requerida, devendo ser efetuados os próximos pagamentos diretamente à 

contratada, observando-se o montante adrede estabelecido. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

20 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08:00 HORAS. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição, os autos serão conclusos para homologação 

judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o 

prazo para contestação será contado a partir da realização da audiência. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003336-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO IBURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 424 de 3112



Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13/07/2017 às 

08:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000782-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REU: ANDRIGO 

GASPAR WIEGERT, BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ, 

SHEILA DA SILVA EUGENIO, BRENO RIBEIRO MIRANDA, LETICIA BIANCO 

MELHORANCA, MAURO CARVALHO OQUIZAEL, CELIA TOMAZIA DA 

SILVA SANTOS, MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA, LUCIMAR 

ALVES DE SOUZA SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA, WILSON CIZA 

NUNES, HASNA IARA MARQUES POMPEU, CLEICIANE NELES LEANDRO 

DE ALMEIDA, ADINEI ALVES DA COSTA, TATIANE DE CAMPOS SILVA 

VILELA, BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA, JOANA SPRICIGO, 

REGINALDO FARIA DA SILVA, CREUZA REGINA CUNHA, RAMIM 

VICENCIA DA SILVA, ARESTILDE HELENO DA SILVA, MARIA ROSA 

DURAES, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES, RENATA ANDREIA 

ROSSINI, ANDREY HENRIQUE CEARENSE, DURVANILDES DA SILVA 

ASSIS, EURIDES DA SILVA, ISABEL CAROLINA DA SILVA, DJANIL DA 

SILVA ROSA, FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO, EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, JESSIKA ORACIO SILVA, JUCELANE VIEIRA DE 

MATOS DE SOUZA, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, ANA MARCIA SOARES MODESTO, IVONE 

DE PAULA CUSTODIO, IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS, REGINALDO 

SOARES MARINHO, CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO, MARCIA FERREIRA 

DE SOUZA, LORIZETE PESSOA DA SILVA, ANA MARIA FERIOTTI 

SANTOS, ROSANA FRANCISCA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA, VILSON ALVES DE ALMEIDA 

JUNIOR, MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA, HELLEN MARCIA DO 

CARMO CUNHA, SIMARA APARECIDA VALENTIM, LUIZ CARLOS GOMES 

DA SILVA, AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA, MARIA BARBOSA LIMA, 

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA, MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA, 

CREDORES Vistos e examinados. 01 – DA PETIÇÃO DE ID. 22367947. 

Postulou a recuperanda pela realização de penhora on line nas contas 

bancárias da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

asseverando que esta deve lhe pagar um débito principal de R$315.276,09 

e mais R$750.000,00 referente a multa por descumprimento de decisão 

judicial. O pedido não comporta apreciação por este Juízo, na medida em 

que existe ordem superior, emanada do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vedando que o juízo da recuperação judicial 

realize novos bloqueios nas contas do Estado de Mato Grosso, “sob pena 

de utilização da recuperação judicial como substitutiva da ação de 

cobrança/execução” (AI 1012505-62.2019). Deste modo, por ora, deixo de 

apreciar a petição apresentada. 02 – DA CONCESSÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Informou o administrador judicial que, em data 

de 14/10/2019, foi realizada a assembleia geral de credores, tendo 

ocorrido a aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda. Carreou aos autos a ata da assembleia geral de credores, 

lista de presença e lista de votação (Ids. 25440046). O Ministério Público 

manifestou-se nos autos, defendendo que não há ilegalidade nas 

cláusulas do plano de recuperação judicial, cabendo a homologação do 

mesmo e a concessão da recuperação judicial à devedora (Id. 26982663). 

Pois bem. Como se sabe, o instituto da recuperação judicial foi concebido 

pela Lei 11.101/2005 para promover a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47). Neste contexto, 

o benefício concedido pela Lei aos empresários em crise tem o objetivo 

primordial de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores. Os credores, por sua vez, 

ostentam papel de suma importância no processo de recuperação judicial, 

exercido através do direito de voto: são os credores que realizam, durante 

a assembleia geral, a verificação da viabilidade econômica da empresa e 

do plano de recuperação judicial apresentado. Destarte, a análise que o 

Poder Judiciário emprega sobre o plano de recuperação judicial aprovado 

pela maioria dos credores tem inferência tão somente no que concerne ao 

afastamento de eventuais abusos do exercício de direito de voto ou de 

vícios existentes no negócio jurídico que se formalizará através plano. 

Acerca do tema, menciono as palavras do doutrinador e magistrado Dr. 

Daniel Carnio Costa: “A viabilidade econômica da empresa e do plano de 

recuperação judicial é questão submetido a apreciação dos credores. 

Cumpre aos credores verificarem se o plano econômico proposto pelo 

empresário devedor permitirá a plena recuperação da empresa, com a 

preservação dos postos de trabalho e das contrações celebradas”.

(Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – 

decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br). Ante 

tais considerações, tem-se que a competência do Poder Judiciário para a 

análise do plano de recuperação judicial que foi aprovado pela assembleia 

geral de credores é limitada, devendo estar adstrita às questões da 

legalidade do mesmo. Como se vê da ata acostada ao feito, não houve a 

apresentação de ressalvas por qualquer credor, não havendo o que ser 

analisado além dos critérios legalmente objetivos, que foram 

satisfatoriamente atendidos. Ademais, no Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça tem prevalecido o entendimento de que deve ser preservada a 

soberania da Assembleia Geral de Credores para a aprovação do plano 

de recuperação judicial, restringindo a intervenção judicial. No presente 

caso, os credores aprovaram o plano com deságio de 50%, carência de 

30 dias e pagamento em 12 parcelas; e a aceitação maciça de tais 

condições pressupõe que estão condizentes com a capacidade de 

recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação 

pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da 

ordem pública. No mais, em relação ao percentual de deságio, não há 

restrição na Lei e a jurisprudência do Tribunal mostra que tem sido aceita a 
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incidência de percentuais desta natureza: “Não há abusividade e 

consequente ilegalidade do deságio de 50% proposto pela devedora e 

regularmente imposto a todos os créditos quirografários após aceitação 

pelos credores da respectiva classe. Como já mencionado, a lei outorgou 

aos credores o poder de sopesar e deliberar as medidas adotadas pelo 

PRJ e a viabilidade da superação da situação de crise econômico 

financeira do devedor, podendo, em assembleia geral, decidir pela falência 

ou então pela recuperação. Se, nesta última hipótese, os credores 

deliberam sacrificar, em maior ou menor extensão, os direitos que detêm 

em face do devedor, tem-se inevitavelmente que o fazem por 

conveniência aos próprios interesses. Bem por isso é que, em princípio, 

não deve o Poder Judiciário entrar nesse mérito para afirmar que o 

percentual do deságio aplicado aos créditos quirografários é abusivo ou 

indiciário da inviabilidade da empresa. Conquanto elevado o percentual, 

fato é que a Assembleia Geral de Credores o reputou melhor aos 

interesses dos titulares dos créditos e o aprovou. Em outras palavras, os 

credores optaram validamente pelo deságio, preferindo-o à falência do 

devedor. E, sendo assim, é inviável, no particular, repelir a decisão 

a s s e m b l e a r  t o m a d a  p e l a  v o n t a d e  d a  m a i o r i a  ( A I 

0198440-25.2012.8.26.0000, 1ª Câmara Reserva de Direito Empresarial, 

rel. Maia da Cunha, j .  11/12/2012).”  (Agr. Instr.  n. 

2032275-80.2014.8.26.0000, rel. Des. Teixeira Leite, j. 08.10.2014). 

Valioso ressaltar, ainda, que o plano foi confortavelmente aprovado, 

conforme se verifica da ata carreada ao feito. Atente-se: 99,2% na Classe 

Trabalhista e 87,54% na Classe Quirografária, representando uma 

aprovação geral de 98,5%. Ademais, como já se consignou, não há 

nenhuma ressalva a ser afastada, visto que nenhum credor manifestou-se 

expressamente contra a homologação do plano, nem na ata do conclave e 

nem nos autos do processo. Feitas tais considerações, e após o exame 

detalhado de toda documentação acostada ao feito, especialmente os 

minuciosos relatórios mensais apresentados pelo administrador judicial e o 

r. parecer do Douto Promotor de Justiça, outra decisão não cabe a este 

juízo senão a homologação do plano aprovado pela assembleia geral de 

credores, dada a regularidade do conclave e a legalidade da aprovação 

efetuada pela soberana assembleia. Notório se revela que a situação das 

empresas em regime de recuperação judicial é bastante delicada e 

merece, por óbvio, atenção especial do Poder Judiciário. Frente a tal 

situação, a Lei 11.101/2005 consagra uma norma principiológica que 

objetiva a preservação da empresa, a manutenção da unidade produtiva e, 

conseqüentemente, o emprego e a continuidade no recolhimento dos 

tributos, entre outros. Trata-se de uma legislação que vai ao encontro das 

necessidades de toda uma população e atende aos fins sociais a que a 

empresa se destina, em consonância com os princípios constitucionais 

norteadores do nosso ordenamento jurídico. No caso deste processo de 

recuperação judicial, isoladamente considerado, verifica-se que foi 

apresentado tempestivamente o plano de recuperação judicial, formado o 

quadro de credores e realizada a assembleia geral de credores, a qual 

veio por deliberar pela aceitação do respectivo plano, conforme demonstra 

a ata carreada ao feito. No mesmo interim, o plano de recuperação judicial 

apresentado aparenta ser viável e consistente; e não se destaca a 

presença de qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais 

como erro, dolo, simulação, coação ou fraude. Ressalta-se, ainda, que, o 

plano aprovado está em conformidade com as normas de ordem pública e 

os princípios gerais do direito, não demonstrando possuir cláusulas 

inválidas ou formuladas com abuso de direito. Ademais, salutar frisar que 

a assembleia geral de credores é o órgão máximo para deliberar sobre o 

plano apresentado pela recuperanda, não competindo ao Poder Judiciário 

adentrar ao mérito do mesmo, no que concerne a sua viabilidade 

econômico-financeiro. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso nesse ponto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES 

PRESENTES – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DAS 

RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – 

SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE DESCABIDA 

SUPRESSÃO DE RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA E DE DEMAIS 

COOBRIGADOS – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE – 

DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – 

PRIVILÉGIO DE CREDORES “FINANCIADORES” E “ESTRATÉGICOS” – 

CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO PLANO – 

POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. “Cumpridas as exigências legais, o juiz 

deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido 

aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe 

sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, 

uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O 

magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de 

recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, 

mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 

1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 

30/09/2014). 3 (...)”. (AI 36962/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA 

NULIDADE. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. 

RECURSO DESPROVIDO. I- A doutrina e jurisprudência majoritárias 

preveem que, as decisões tomadas nas assembleias gerais de credores, 

em regra, são soberanas, cabendo ao judiciário apenas examinar 

eventuais nulidades quanto ao procedimento da assembleia geral de 

credores, não sendo cabível por esta via a reapreciação do mérito do 

plano de recuperação judicial aprovado. II -Não havendo nenhuma 

ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia geral de credores, a 

qual atendeu as exigências legais e os requisitos formais, dos arts. 45 e 

58 da Lei nº 11.101/05, tendo obedecido ao quórum mínimo e o direito de 

voto dos credores, entendo que a homologação da ata que aprovou o 

plano de recuperação judicial, constitui medida necessária, visto que o 

inconformismo de um credor não pode ser de porte a invalidar decisão 

benéfica à maioria.” (AI 126409/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, 

Publicado no DJE 11/11/2016). Destarte, tem-se que é a assembleia geral 

de credores que decide o destino da empresa em crise, aprovando ou não 

o plano de recuperação apresentado. E, no caso da recuperanda, o 

projeto de soerguimento foi confortavelmente aprovado, conforme consta 

da ata carreada ao feito. Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 

11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a 

recuperação judicial do devedor, cujo plano tenha sido aprovado pela 

assembleia geral de credores. Posto isso, acolhendo o parecer do 

representante do Ministério Público, e considerando o mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela 

assembleia geral de credores e, por via de conseqüência, com 

fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, CONCEDO A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL à empresa MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para o seu 

devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei. 

Dispenso a apresentação das CNDs, como orienta a jurisprudência. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIDA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – 

IMPOSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA DE CREDORES – EXISTÊNCIA DE 

QUÓRUM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVA DE 

DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) Considerando a inexistência de Lei Complementar 

que regule o parcelamento do débito tributário procedente de dívida 

arrolada em plano de recuperação judicial, esta deve ser concedida, 

independentemente da ausência de certidões fiscais negativas, sob pena 

de soterrar a aplicação da nova Lei, negando, por conseguinte, vigência 

ao princípio que lhe é norteador”. (TJMT-AI n.º 24706/2008 – Sexta 

Câmara Cível – Rel. Dr Marcelo Souza de Barros- j. 10.09.08). “RECURSO 

DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO FEDERAL – PROGRAMA 

HABITACIONAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO 

RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS – POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). É possível a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça suas 

atividades”. (AgR 98937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, 

Publicado no DJE 26/09/2016). Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso 

e dos Estados que porventura a recuperanda tenha filiais, para as 

anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em 

conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005. 

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial 
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aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, 

que deverão informar seus dados bancários diretamente à recuperanda, 

ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos. Intime-se a 

recuperanda, o administrador judicial e todos os credores e terceiros 

interessados; notifique-se o Ministério Público; e tomem-se as medidas 

necessárias para ampla publicidade desta decisão. Intimem-se a todos 

desta decisão, dando-se imediato cumprimento as determinações nela 

contidas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE LARA COSTA (AUTOR(A))

OLIVEIRA ELIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000358-58.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): OLIVEIRA ELIAS DA COSTA, TEREZINHA FERREIRA DE LARA 

COSTA REU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e 

examinados. I – Do valor da causa Analisando os autos, observa-se que o 

valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor. Isto porque, o valor da causa deve corresponder 

ao do contrato quando debater a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do 

Código de Processo Civil. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS 

PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DO 

CONTRATO. ART. 292, II, DO CPC. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Quando a ação tiver por objeto 

a rescisão contratual, o valor da causa será o valor do contrato. Isso 

porque, na hipótese da pretensão ser procedente, o requerente se libera 

de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, 

portanto, o benefício econômico perseguido. II – Agravo conhecido e 

desp rov ido .  (TJ -AM -  A I :  40024 9 2 2 1 2 0 1 4 8 0 4 0 0 0 0  A M 

4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 18/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/02/2019) Ademais, em caso de cumulação de pedidos, o valor da 

causa deve corresponder à soma de todos, nos termos do art. 292, VI, do 

Código de Processo Civil. Assim, considerando que o pedido de rescisão 

contratual (R$ 96.454,20) foi cumulado com pleito de indenização por 

danos morais (R$ 10.000,00), a soma dos pedidos corresponde a R$ 

106.454,20 (cento e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte centavos). Dessa forma, procedo à retificação de ofício para o valor 

de R$ 106.454,20 (cento e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e vinte centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no Pje. II – Da 

justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de março de 2020, às 09:30 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. IV 

– Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece 

que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a intenção de rescindir o contrato de 

compra e venda com o ingresso da presente ação, sendo que a 

discussão habita tão somente em relação ao quantum a ser devolvido. Se 

por um lado as prestações são plenamente legais e expressamente 

previstas no pacto, por outro, a intenção de encerrar o negócio inviabiliza 

o prosseguimento das cobranças até a rescisão formal da avença, 

tornando inócuo o forçar-se o pagamento, malgrado juridicamente correto. 

Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PLEITO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA 

E NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ANTE O PROPÓSITO DE 

ENCERRAMENTO DA AVENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  2 1 3 4 3 3 4 4 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2134334-44.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017) 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

COMPRADOR. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória 

de urgência. Pedido do autor para congelar o saldo devedor, suspender o 

pagamento de mensalidades e impedir a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos 

para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do 

CPC/2015). Congelamento do saldo devedor e autorização para 

suspensão do pagamento das mensalidades. Probabilidade do direito na 

medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a 

rescisão do compromisso de compra e venda (Súmula 1 do TJSP). 

Rescisão do contrato não depende da vendedora, sendo controvertidos 

os efeitos dela decorrentes. Possibilidade de a vendedora negativar o 

nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas 

vincendas. Tutela de urgência concedida para impedir a negativação do 

nome do agravante. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20963696620168260000 

SP 2096369-66.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 05/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/08/2016) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido nos 

autos. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016881-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA TRINDADE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016881-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLORISVALDO DA TRINDADE ROCHA REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. I – Do 

aditamento Acolho o aditamento à inicial, proceda-se a exclusão dos 

documentos juntados no Id. 27650729, 27650738 e 27651446 por serem 
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estranhos aos autos. II – Do valor da causa Analisando os autos, 

observa-se que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Isto porque, o valor da causa deve 

corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, nos termos do 

art. 292, II, do Código de Processo Civil. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. 

RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, II, DO CPC. BENEFÍCIO 

ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – 

Quando a ação tiver por objeto a rescisão contratual, o valor da causa 

será o valor do contrato. Isso porque, na hipótese da pretensão ser 

procedente, o requerente se libera de sua obrigação de pagar o valor 

integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico 

perseguido. II – Agravo conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 

40024922120148040000 AM 4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019) Ademais, em caso de 

cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de 

todos, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil. Assim, 

considerando que o pedido de rescisão contratual (R$ 40.180,58) foi 

cumulado com pleito de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), a 

soma dos pedidos corresponde a R$ 50.180,58 (cinquenta mil cento e 

oitenta reais e cinquenta e oito centavos). Dessa forma, procedo à 

retificação de ofício para o valor de R$ 50.180,58 (cinquenta mil cento e 

oitenta reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no 

Pje. III – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. IV – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de 

março de 2020, às 10:00 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como 

proceda-se a intimação da parte autora. V – Da tutela de urgência No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a intenção de 

rescindir o contrato de compra e venda com o ingresso da presente ação, 

sendo que a discussão habita tão somente em relação ao quantum a ser 

devolvido. Se por um lado as prestações são plenamente legais e 

expressamente previstas no pacto, por outro, a intenção de encerrar o 

negócio inviabiliza o prosseguimento das cobranças até a rescisão formal 

da avença, tornando inócuo o forçar-se o pagamento, malgrado 

juridicamente correto. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR PARA 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ANTE O 

PROPÓSITO DE ENCERRAMENTO DA AVENÇA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 21343344420178260000 SP 

2134334-44.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017) 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

COMPRADOR. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória 

de urgência. Pedido do autor para congelar o saldo devedor, suspender o 

pagamento de mensalidades e impedir a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos 

para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do 

CPC/2015). Congelamento do saldo devedor e autorização para 

suspensão do pagamento das mensalidades. Probabilidade do direito na 

medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a 

rescisão do compromisso de compra e venda (Súmula 1 do TJSP). 

Rescisão do contrato não depende da vendedora, sendo controvertidos 

os efeitos dela decorrentes. Possibilidade de a vendedora negativar o 

nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas 

vincendas. Tutela de urgência concedida para impedir a negativação do 

nome do agravante. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20963696620168260000 

SP 2096369-66.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 05/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/08/2016) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido nos 

autos. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003003-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003003-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ADAILTON 

GREGORIO DE ALMEIDA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de 

ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA, por meio da qual sustenta ser o 

requerido devedor da quantia de R$ 171.914,10, decorrente do 

inadimplemento dos serviços de cartão de crédito. Requer a procedência 

da pretensão inicial, a fim de que seja a parte ré condenada no pagamento 

do quantum devido. Com a inicial foram apresentados documentos. Citado, 

o requerido apresentou contestação, ocasião em que se limitou a discorrer 

sobre as dificuldades financeiras vivenciadas, bem como sobre a 

aplicação das normas consumeristas à espécie. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial (id 15340684). Intimadas, as 

partes se manifestaram pelo julgamento antecipado do feito (id 16330063 e 

16626438). Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, o caso é de procedência da 

pretensão inicial. Isso porque a parte autora instruiu os autos com 

documentos que evidenciam a existência do débito e a inadimplência do 

requerido; enquanto este, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar a ocorrência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito em que se funda a ação, na esteira do que preconiza o art. 373, II, 

CPC/2015. Na verdade, ressai da peça de defesa, sobretudo da 

manifestação de id 16626438, que o demandado reconhece a existência 

do débito e, não obstante num primeiro momento tenha se insurgido quanto 

ao valor cobrado, o fez de maneira assaz genérica, deixando de 

apresentar qualquer demonstrativo de débito ou indicar o montante 

entendido como devido, além de não apontar sobre qual (quais) encargo 

(s) residem eventuais abusividades, razão por que de rigor, repise-se, a 

procedência da pretensão inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO 

DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO PENDENTE - ÔNUS DA 

PROVA. Comprovada a disponibilização e a utilização crédito, não 

havendo prova do pagamento integral ou parcial da dívida, a ação de 
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cobrança deve ser julgada procedente. Incumbe ao réu provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

relativamente ao débito que lhe é imputado”. (TJ-MG - AC: 

10481100059593001 MG , Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/04/2015). DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 171.914,10 

(cento e setenta e um mil reais novecentos e quatorze reais e dez 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 

Defiro à parte ré os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 

98 do CPC/2015. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008217-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008217-33.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): WEBERSON FERREIRA ALVES RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por WEBERSON FERREIRA ALVES em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S/A, por meio da qual afirma ter realizado a sua matrícula 

no curso de ciências contábeis junto à ré no ano de 2015, ocasião em que 

sustenta ter lhe sido ofertada uma bolsa de estudos, por meio da qual 

seria deduzido o percentual de 28% do valor da mensalidade, enquanto o 

restante seria incluído no “PEP”, que nada mais é do que um programa de 

financiamento próprio da instituição (contrato nº. 1575148218). Relata que 

nos anos de 2015 e 2016 houve o pagamento regular dos valores 

acordados, mas que, no ano de 2017, foi surpreendido com uma cobrança 

no valor de R$ 295,71, referente a suposto indeferimento de bolsa. 

Inconformado, alega que diligenciou junto à ré, mas que não foi 

solucionado o problema atinente à cobrança indevida dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2017, tendo sido, ao revés, o seu nome incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito. Em razão do exposto, requer seja julgada 

procedente a pretensão inicial, a fim de que seja declarado inexistente o 

débito e condenada a parte ré no pagamento de R$ 15.000,00 a título de 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido (id 11165713). 

Citada, a requerida apresentou contestação, rebatendo a pretensão inicial, 

firme no argumento de que a cobrança é legítima, uma vez que houve o 

pagamento “a menor” dos valores devidos, resultando em um saldo 

devedor inadimplido. Discorre quanto à inexistência do dever de indenizar, 

pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial (id 15296257). 

Intimadas para especificarem as provas, as partes se manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (id 16112082 e 16587847). Após, vieram os 

autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO MÉRITO De 

início, averbe-se que não obstante aplicáveis ao caso as normas 

consumeristas, tal circunstância, por si só, não afasta o consumidor/autor 

do dever de comprovar, mesmo que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito. Pois bem. Em que pesem os documentos colacionados aos 

autos, inexistem subsídios probatórios suficientes para amparar a 

pretensão deduzida na inicial. Isso porque a parte autora sequer instruiu o 

feito com comprovantes de pagamento das mensalidades, haja vista que 

os documentos apresentados, por si só, não têm o condão de comprovar 

o adimplemento, consoante se infere dos arquivos de id 10352430 e 

seguintes, todos com possível comprovante juntado do lado contrário, o 

que inviabiliza a análise acerca da data de pagamento, mês de referência 

e valor pago. Na verdade, obstam a compreensão de que efetivamente 

houve o pagamento. Ademais, conquanto o requerente assevere que a 

controvérsia gira em torno dos meses de janeiro e fevereiro de 2017, 

verifica-se que o extrato de consulta ao SPC atesta que a negativação se 

deu por débito vencido em 20/03/2017, de modo que não há como concluir 

de maneira inequívoca a forma como se deram os fatos. Não fosse 

suficiente, também não foi apresentada a cópia do contrato celebrado 

entre as partes, não tendo o autor sequer pleiteado pela determinação de 

juntada do referido documento pela instituição de ensino, caso não 

possuísse referida documentação. Por óbvio, a ausência do contrato 

implica na impossibilidade de aferir o que foi ajustado entre as partes e 

eventual descumprimento contratual. Frise-se que o conjunto probatório 

colacionado ao feito é assaz frágil, não se mostrando suficiente para 

demonstrar a existência do direito alegado. Além disso, mesmo facultada a 

produção de outras provas, restringiu-se o requerente em pugnar pelo 

julgamento antecipado. Logo, não se desincumbiu o demandante do ônus 

de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na esteira do que 

preconiza o art. 373, I, CPC/2015, mostrando-se de rigor a improcedência 

da pretensão inicial. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR 

GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO 

CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu 

são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua 

distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano 

moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, 

sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 

1.329.189/RN). (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

05/08/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma 

do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente. Por 

conseguinte, REVOGO a tutela de urgência concedida. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012471-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA MELO (AUTOR(A))

ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)
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KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012471-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRE SOUZA MELO, ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO 

RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SETPAR 131 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. ANDRE 

SOUZA MELO e ANILSE ALVES ARAUJO ingressou com a presente 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de KAPPA 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA e SETPAR EMPREENDIMENTOS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Na petição inicial os autores 

fizeram o seguinte relato: “(...) firmaram promessa de compra e venda do 

imóvel no dia 28/11/2014, com condições de pagamento nos seguintes 

moldes, que acompanhariam as fases de construção, culminando com um 

financiamento ao final das parcelas iniciais, quando se daria, com absoluta 

certeza a entrega do imóvel conforme descrito no contrato pagina 3/16, 

em 06/09/2016. Valor do imóvel R$ 61.346,62 (Sessenta e um mil, 

trezentos e quarente e seis reais e sessenta e dois centavos). 

Entrada/Sinal - R$ 1.449,32 (Um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais 

e trinta e dois centavos)/ 1ª parcela com vencimento em 05/12/2014. 

Entrada/Sinal – R$ 1.924,70 (Um mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

setenta centavos); 2ª parcela com vencimento em 05/01/2015. 

Parcelamento Saldo remanescente: 180 parcelas sucessivas, vencendo a 

primeira em 05/03/2015 no valor de R$322,07 (trezentos e vinte e dois 

reais e sete centavos), as demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes, até que seja encerrado o pagamento. (...) Ocorre que, os 

motivos que ensejaram o desejo de rescisão do contrato do negócio 

jurídico foi o não cumprimento da cláusula 04, a não conclusão da obra de 

infraestrutura no tempo estabelecido, ou seja, em 06/09/2016. Em visitas in 

loco, os serviços estão paralisados, o que não passa credibilidade para o 

autor de que a empresa ré concluirá as obras. E diante do 

descumprimento de uma das cláusulas que regem o contrato, manifesta 

pelo desinteresse em continuar com o negócio. Na cláusula 4 que versa 

sobre as diretrizes de execução de obras de infraestrutura, a promessa 

de início foi de 06/09/2014 e término em 06/09/2016, O QUE NÃO 

OCORREU, por esse motivo o autor interrompeu os pagamentos das 

parcelas em outubro de 2018.(...)”. Requereram a rescisão do contrato 

firmado entre as partes, sem qualquer ônus aos a; a devolução do valor 

pago pelos autores (R$ 21.358,24), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês e da multa moratória de 0,5%; e a condenação das rés ao pagamento 

de 20 salários mínimos a título de dano moral. Com a inicial vieram 

documentos. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança referente às parcelas vencidas desde outubro de 

2018 e das vincendas, bem como para que a parte ré se abstivesse de 

negativar o nome dos autores. Devidamente citada, a requerida KAPPA 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Afirmou 

que concorda com a rescisão do contrato, visto que não está recebendo 

os valores devidos pelos autores; sustentou que a culpa da rescisão é 

dos mesmos, motivo pela qual os valores pagos não devem ser devolvidos 

de forma integral; e defendeu a inexistência de danos morais. Os autores 

impugnaram a contestação. A requerida SETPAR, embora devidamente 

citada, não apresentou contestação. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, e todas 

quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DA REVELIA DA REQUERIDA SETPAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Tendo em conta que a parte requerida 

SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A REVELIA da mesma, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”. 

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas 

contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e 

resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do 

Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes 

apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da 

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para 

análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior 

Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a 

lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a 

produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente 

para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 

deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 

pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 

357)” Na mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Ademais, quando 

intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

todas as partes quedaram-se inertes, dando causa à preclusão. Desta 

forma, passo ao julgamento antecipado da lide. DA APLICAÇÃO DO CDC e 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Inicialmente cumpre assentar que o 

presente caso deve ser julgado à luz das disposições contidas no Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação travada é nitidamente 

de consumo. E, nesse contexto, sendo também nítida a hipossuficiente do 

consumidor frente à requerida, tanto técnica quanto financeira, deve ser 

aplicada a inversão do ônus da prova. Veja-se: “APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL- REJEIÇÃO - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO DO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA 

ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Nas ações em que se pretende indenização relativa a 

problemas na construção e/ou atraso na entrega de imóvel com base na 

responsabilidade civil não há que se falar em legitimidade da Caixa 

Econômica Federal para figurar na lide. Por se tratar de relação jurídica de 

consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, 

eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e entrega do imóvel 

por motivos de força maior, integram o risco do empreendimento, sendo 

considerado pela jurisprudência como fortuito interno para fins de análise 

do nexo de causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo 

consumidor adquirente. (...).” (N.U 0040146-26.2013.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018). 

DA RESCISÃO DO CONTRATO Conforme se extrai dos autos, pretende a 

parte autora a rescisão de contrato que celebrou com a requerida, na 

medida em que esta teria descumprido a obrigação de entregar o bem 

objeto da compra e venda no prazo estipulado. Da análise do acervo 

probatório vê-se que a celebração do contrato entre as partes é fato 

incontroverso; assim como também restou sobejamente demonstrado que 

os prazos convencionados para a entrega do imóvel não foram cumpridos 

pela parte requerida, sendo inclusive de conhecimento público e notório na 

comarca que a obra está paralisada há tempos e sem previsão de 

conclusão, tendo o caso dado ensejo à proposição de inúmeras ações 

semelhantes a esta. Deste modo, cabível a rescisão do contrato pleiteada 

pelo autor, como forma de retorno ao status quo ante. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR 

DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – 

REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA 

CONSTRUTORA – STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

PAGOS – ARRAS – CABIMENTO - ARTS. 418 E 419, AMBOS DO CC – 

MULTA DE 2% SOBRE O VALOR A SER RESTITUIDO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que a culpa pelo 

atraso na entrega do imóvel adquirido pelo consumidor é da construtora, 

deve a vendedora responder por perdas e danos e a rescisão do 

contrato, impõe o retorno das partes no status quo ante .(...)”. (N.U 

0001871-37.2015.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 

14/05/2018). As alegações da requerida, de que “os prazos podem ser 

prorrogados diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior; que as 

obras estão suspensas em virtude de liminar deferida em ação civil 

pública, configurando caso fortuito/força maior; que a requerida já 

celebrou um termo de ajustamento de conduta na ação civil pública e as 

obras serão retomadas” não merecem acolhidas, haja vista que não 

encontram guarida na jurisprudência hodierna. Leia-se: “CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PARALISAÇÃO DA OBRA POR 

FORÇA DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASO FORTUITO E FORÇA 

MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES E MULTA 

CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA 

PENAL. ART. 413. MONTANTE DA PENALIDADE NÃO MANIFESTAMENTE 

EXCESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A paralisação da obra decorrente de 

liminar em ação civil pública proposta em desfavor ao fornecedor, tendo 

em vista não ter o mesmo apresentado documento essencial à realização 

do empreendimento, não caracteriza caso fortuito ou força maior a afastar 

a responsabilidade da construtora no cumprimento de suas obrigações 

contratuais. 2. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além 

do prazo de tolerância, deve a construtora responder pela cláusula penal 

contratual, que tem natureza moratória, bem como indenizar o consumidor 

a título de lucros cessantes, consubstanciado naquilo que deixou de 

auferir, ante a impossibilidade de uso e gozo do imóvel. 3. O valor 

estabelecido pelo fornecedor no patamar mensal de 1% (um por cento) do 

valor atualizado do preço total do imóvel a ser pago a título de multa 

moratória não se apresenta manifestamente excessivo, restando inviável 

sua postulação pela redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código 

Civil não restando caracterizado o enriquecimento sem causa do 

promitente-comprador. 4. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20151410007404, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 

21/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

16/11/2015 . Pág.: 328). “APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. RESPONSABIIDADE CIVIL. DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. CASO 

FORTUÍTO OU FORÇA MAIOR. A hipótese de caso fortuito ou força maior 

justifica a demora na entrega de construção pelo tempo do evento que 

impede ou atrasa a obra. A disposição do contrato prevendo prorrogação 

por prazo indeterminado limita-se à interpretação de que somente será 

conhecido e determinado diante do evento imprevisível. - Não constitui 

caso fortuito ou força maior o embargo de obra por autoridade pública 

quando não provada a sua ilegalidade. DANO MATERIAL. ENTREGA DE 

IMÓVEL. ATRASO. A demora injustificada na entrega de imóvel em 

construção quando não demonstrada aceitação ou tolerância do 

comprador impõe reparação do prejuízo material. - Provado o atraso na 

entrega e o desembolso de aluguéis impõe-se indenização pelos valores 

despendidos. DANO MORAL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. A 

compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do 

nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito 

personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não 

se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. O 

descumprimento contratual que dá causa à rescisão, restituição de 

valores e perdas e danos não é suficiente à caracterização do dano moral 

indenizável. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. A procedência parcial 

da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade 

proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o 

decaimento não é mínimo. - Harmonização do parágrafo único do art. 21 do 

CPC para aplicar sucumbência proporcional. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70056153620, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

28/11/2013)”. (TJ-RS - AC: 70056153620 RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2013). Impõe-se, pois, a 

rescisão do contrato, por culpa da requerida. DO REEMBOLSO DAS 

PARCELAS PAGAS. Como se vê, a resolução do contrato operou-se por 

culpa exclusiva da parte vendedora, que não cumpriu com suas 

obrigações, razão pela qual deve responder pelas consequências do 

inadimplemento, com a restituição integral das quantias pagas, acrescidas 

dos consectários legais. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por 

se tratar de rescisão decorrente de culpa da vendedora, devem ser 

aplicados os juros moratórios a contar da citação, nos termos do artigo 

405 do Código Civil. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – 

ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE 

VENDEDOR – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DAS TESES SUSCITADAS EM SEDE DE 

CONTESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS 

LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO 

DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – APELADOS QUE DECAÍRAM DA PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A apelação conterá a 

exposição de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. 

Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, 

de rigor o não conhecimento de parte do recurso por inobservância ao 

princípio da dialeticidade. Em consonância aos precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, em se tratando de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel, na hipótese de culpa exclusiva do 

vendedor, a restituição das parcelas pagas deverá ser corrigida 

monetariamente, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros 

moratórios, a partir da citação. (...)”. (Ap 151124/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018). 

Assim, deverá a requerida restituir à parte autora todos os valores que 

foram pagos em razão do contrato rescindido, corrigidos com juros de 

mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada 

desembolso. DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA MULTA 

CONTRATUAL. Pugna a parte autora pela condenação da requerida ao 

pagamento de multa contratual, prevista no pacto celebrado. O pedido 

comporta acolhimento na medida em que a multa está expressamente 

prevista no contrato, em desfavor da vendedora em caso de não 

observância do prazo de conclusão da obra, o que de fato ocorreu, 

culminando com a rescisão contratual por sua culpa. A propósito: 

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE 

VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO C/C PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA OBRA - 

INDIMPLÊNCIA DA PARTE CONSTRUTORA/VENDEDORA – RESOLUÇÃO 

FÁTICA RECONHECIDA E PRAZO FINAL DETERMINADO - RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE BUSCAR RESTITUIÇÃO DO 

VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA REFORMADA 

NESSE PONTO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – APLICAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - MULTA CONTRATADA – DEVER DE 

PAGAMENTO – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO 

DO BEM – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS – AUSÊNCIA DE 

BIS IN IDEM – DESTINAÇÃO DIVERSA - RESCISÃO CONTRATUAL COM 
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RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALORES CONTRATUAIS PAGOS – 

DECISÃO MANTIDA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Sendo consabido que ato de terceiro que 

exclui a responsabilidade do fornecedor é tão somente aquele que esteja 

fora da linha de desdobramento do fornecimento do produto ou serviço. 

Assim, o embargo da obra, bem como da construção e sua revogação e 

ou anulação é ato administrativo inerente à própria atividade de 

incorporação imobiliária, não se podendo afirmar que seja ato qualificado 

como estranho à atividade empresarial explorada. De forma que, o abusivo 

descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária por parte 

da promitente vendedora caracteriza violação do dever jurídico e enseja a 

resolução do contrato e o dever de pagamento da multa mensal contratada 

a favor do consumidor, desde a data da resolução do contrato. (...)”. (Ap 

70133/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

18/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C PERDAS E DANOS – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA 

EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – 

MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – ADMISSIBILIDADE – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A multa contratual de 10% 

fixada na sentença, deve ser mantida, porquanto, ao contrário do 

sustentado pela apelante, ficou caracterizado o seu inadimplemento. (...)”. 

(N.U 0004776-11.2010.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 

09/10/2014). Possível, pois, a condenação da requerida ao pagamento de 

multa contratual prevista no instrumento celebrado entre as partes. DA 

CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. Requereu a 

parte autora, ainda a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais decorrentes da situação que experimentou. 

E, atento aos julgados dos Tribunais Pátrios, tenho que o pedido comporta 

pleno acolhimento. Isso porque, embora o descumprimento contratual, 

como regra, não gere indenização por danos morais, no presente caso, é 

imaginável a angústia e o sofrimento experimentado pelo requerente, que 

planejou a aquisição de um imóvel para moradia, ao constatar o atraso na 

entrega da obra; e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua 

conclusão e ter que ingressar em juízo para recuperar os valores pagos, 

ultrapassando a esfera dos meros dissabores e aborrecimentos. 

Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA 

ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA – 

DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO 

CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel 

no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos 

termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, 

devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao 

adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da 

moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. É imaginável a 

angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o 

atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de 

sua conclusão. Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal 

do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito 

constitucional à moradia. O valor da reparação pelos danos morais deve 

ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica 

das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para fins de 

prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente 

todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a 

fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da 

lide”. (Ap 141417/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018). Acerca do quantum indenizatório, por não haver no 

ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do 

valor devido, certo é que o montante precisa atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade; bem como ao duplo objetivo das 

ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao 

correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, 

sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou 

representem enriquecimento sem causa. Nesse sentido, à luz do caso 

concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra 

adequado ao caso concreto, pois este montante repercute no patrimônio 

da empresa requerida sem excessos, não tornando iníqua ou 

insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou 

exagero de vantagem pela parte autora. Sobre tal valor, por se tratar de 

responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Ilustro: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C 

DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA 

DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – 

DESCABIMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA 

FIXAÇÃO – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO E RECURSO DA 

SEGURADA PROVIDO. (...) O termo inicial para incidência dos juros de 

mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual é a data da 

citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação. 

(TJ-MT, Segunda Câmara Cível, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 

Ap 35774/2014, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015). 

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes; CONDENAR 

a requerida à devolução dos valores pagos pela parte autora em razão do 

contrato rescindido, com as atualizações acima consignadas; CONDENAR 

a requerida ao pagamento da multa contratual (cláusula penal) ajustada no 

contrato, devidamente atualizada nos como indicado, partindo-se do valor 

previsto expressamente no pacto; e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$10.000,00 atualizados nos termos desta decisão. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Tendo a parte autora decaído de parte 

mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006348-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETE ROCHA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006348-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALDETE ROCHA RIBEIRO RÉU: FABIO VIEIRA DE SOUZA 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO C/C COBRANÇA proposta por WALDETE ROCHA RIBEIRO 

em face de FÁBIO VIEIRA DE SOUZA. Em breve síntese, argumenta que a 

parte requerida está inadimplente com os alugueres e acessórios desde 

abril/2018. Pugna pela rescisão contratual, despejo do locatário do imóvel, 

bem como condenação para que proceda ao pagamento dos alugueres e 

acessórios até a desocupação do imóvel. Junta procuração e 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para resposta. A parte autora informou que o requerido 

desocupou o imóvel voluntariamente, entretanto, não quitou os débitos 

devidos, pugnando pela decretação da revelia e julgamento antecipado da 
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lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Do despejo Tendo em vista a desocupação voluntária do 

imóvel, JULGO EXTINTO, tão somente o pedido de despejo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do objeto, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O feito prossegue em relação 

ao pedido de rescisão contratual e cobrança dos alugueis e demais 

encargos. II – Da revelia Analisando os autos, extrai-se que a parte 

requerida foi devidamente citada, entretanto, deixou de apresentar 

contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, pela qual caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

autora, somente não se reputarão verdadeiros, quando o contrário 

resultar da convicção do juiz. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE 

PROJETO ARQUITETÔNICO. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. 

SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE 

COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR INTIMADO PARA 

ESPECIFICAR PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

ÔNUS NÃO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "A simples decretação da revelia não conduz fatalmente ao 

acolhimento do pedido inicial, pois a presunção dela decorrente, de 

veracidade dos fatos alegados, é somente relativa e não desonera o autor 

de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua 

tese "  (TJ - S C  -  A C :  0 3 0 9 1 0 1 2 6 2 0 1 6 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309101-26.2016.8.24.0020, Relator: Fernando Carioni, Data de 

Julgamento: 03/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) III – Do 

julgamento antecipado Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos 

termos do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. IV – Da cobrança No caso 

vertente, verifica-se que a parte ré não purgou a mora, como também não 

contestou os fatos e fundamentos descritos na exordial, conforme 

consignado alhures, razão pela qual, deve-se considerar a existência e 

validade do contrato celebrado entre as partes durante o período 

mencionado pela autora. Portanto, estando devidamente comprovadas a 

relação locatícia e a infração contratual, bem como, o atraso no 

pagamento dos aluguéis, fatos incontroversos, em face da revelia da 

parte requerida, faz-se mister reconhecer a procedência do pedido de 

rescisão contratual e cobrança dos alugueres em atraso e os respectivos 

encargos. Neste sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DOS 

ALUGUÉIS INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL E 

DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO SOB PENA DE DESPEJO. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. (...) 2. O contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na 

forma avençada, de forma que o inadimplemento do locatário enseja 

quebra do contrato e o consequente despejo. 3. Incontroverso o 

inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão 

contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo 

é medida que se impõe. (...). (TJ-DF 20170510073576 DF 

0007288-22.2017.8.07.0005, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 19/09/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 26/09/2018 . Pág.: 185/191) Dessa forma, em face da 

inadimplência do inquilino, determino a rescisão do contrato de locação 

existente entre as partes, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos até a data de 

desocupação do imóvel, bem como multa contratual avençada. V – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para: a) 

rescindir o contrato de aluguel e, b) condenar o demandado no pagamento 

dos alugueres e demais despesas indicadas nos autos, 

vencidos/apurados até a data da desocupação do imóvel, devidamente 

corrigidos a partir da data de cada vencimento e acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e da multa 

contratual avençada entre as partes. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003048-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003048-02.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., TRANSPORTADORA BRASIL 

CENTRAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por PEDROMAR TRANSPORTES 

LTDA em face de MOSAI FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA. Em breve síntese, a parte 

autora afirma que se trata de empresa que atua no setor de transportes 

rodoviários de cargas. Alega que foi subcontratada pela 2ª requerida para 

efetuar o transporte das cargas pertencentes à 1ª requerida. Argumenta 

que solicitou administrativamente as empresas requeridas que 

fornecessem os documentos relativos a todos os controles de pátio, 

entrada e saída de caminhões, carregamento, descarga e entrega de 

mercadoria vinculada aos conhecimentos de transporte e notas fiscais em 

anexo a exordial, entretanto, não foi atendido. Pugna para que a parte 

requerida apresente a documentação pleiteada. Junta procuração e 
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documentos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação. A parte autora impugnou a contestação. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do interesse de 

agir O Superior Tribunal de Justiça decidiu que para configuração do 

interesse de agir para propositura da ação de exibição de documentos é 

necessária à demonstração de prévio requerimento administrativo não 

atendido. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - O STJ já assentou entendimento 

no sentido de que se faz necessária a prévia solicitação dos documentos 

no âmbito administrativo para configurar o interesse de agir para a 

propositura da ação de exibição de documentos. No caso em comento, 

não há nos autos a menor evidência de que o prévio requerimento fora 

solicitado pelo autor, a fim de obter junto a instituição financeira cópia do 

contrato pretendido, restando ausente o interesse processual do 

recorrente.- Recurso não provido. (TJ-PE - AGV: 5137644 PE, Relator: 

Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 22/04/2019) AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PEDIDO 

EXTRAJUDICIAL DE EXIBIÇÃO - ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. 1. 

Conforme atual orientação do STJ, passo a adotar entendimento de que é 

necessária a comprovação da prévia recusa administrativa a fim de que a 

parte autora se valha do Judiciário para postular a exibição de 

documentos comuns às partes. (TJ-MG - AC: 10607130071659001 MG, 

Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 27/03/0017, Câmaras 

Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017) No presente 

caso, verifica-se que a parte autora não comprovou que solicitou pela via 

administrativa a exibição dos documentos descritos na inicial e, por 

conseguinte, a recusa por parte da requerida no atendimento do pleito. 

Dessa forma, considerando a ausência de prova da pretensão resistida e, 

consequentemente, comprovação da necessidade de acionamento do 

Poder Judiciário para obtenção do direito pleiteado, a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009119-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009119-83.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE RÉU: OI S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por SILVIO LUIZ 

SILVA DE MOURA LEITE em face de OI S.A, alegando ter sido 

surpreendido com a informação de que seu nome se encontra negativado 

em razão de um débito no valor de R$ 220,25, vencido em 14/05/2017, 

referente ao contrato de nº. 0000005042328773, cuja inclusão se deu em 

13/10/2017. Inconformado, relata a inexistência de débitos, acrescentando 

que promoveu a portabilidade das suas linhas telefônicas para outra 

operadora, especialmente em razão da falta de cobertura após mudança 

de endereço. Em razão do exposto, requer seja julgada procedente a 

pretensão inicial, declarando-se nulos os registros/negativações, assim 

como o débito objeto do contrato nº. 0000005042328773, no valor de R$ 

220,25, e condenada a ré no pagamento de R$ 15.000,00 a título de 

indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido 

(id 10754111). Citada, a requerida apresentou contestação, alegando a 

improcedência do pedido, firme no argumento de que houve a portabilidade 

apenas do terminal 66 3423- 1484, encontrando-se a outra linha ativa até 

21/07/2017, sendo regular a cobrança do débito. No mais, discorre quanto 

à não comprovação do dano e sobre a necessidade de ponderação de 

eventual valor fixado a título de indenização. Impugnação à contestação 

de forma remissiva à inicial (id 13200298). Intimadas, as partes pleitearam 

pelo julgamento antecipado (id 14681348 e 14747334). Após, vieram os 

autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO MÉRITO A 

análise do caso concreto deve se dar em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, dada a relação consumerista existente entre as 

partes, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da 

notória hipossuficiência do reclamante em relação à empresa. Pois bem. A 

solução do caso importa em aferir a existência do débito discutido e a 

licitude ou não do ato de inscrição do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito levado a efeito pela parte ré, o que seria perfeitamente 

possível por meio de apresentação, pela requerida, dos extratos de 

consumo. No entanto, a demandada se limitou a juntar prints de tela, 

captados do seu próprio sistema (computador), o que não pode ser 

considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações do 

consumidor, mormente porque se trata de prova produzida unilateralmente. 

Repise-se, não há lastro probatório mínimo de que o serviço de telefonia 

continuou sendo prestado e tampouco utilizado pelo demandante, não 

tendo a ré logrado êxito em se desincumbir do ônus probatório a ela 

atribuído (art. 373, II, CPC/2015). Averbe-se que, em razão da natureza da 

ação, à qual se aplicam as normas do CDC, cabia à empresa de telefonia 

comprovar a regularidade da cobrança e a utilização dos seus serviços 

pelo autor e, por conseguinte, a licitude na negativação do nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, o que não fez. Ao revés, limitou-se a 

pleitear pelo julgamento antecipado, embora tenha sido facultada a 

produção de outras provas. Assim, escorreita a declaração de 

inexistência do débito. Resta perquirir quanto ao dever de indenizar. A 

Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Uma vez 

comprovada a ilicitude na negativação do nome do requerente, imputa-se à 

requerida a responsabilização pela falha na prestação do serviço e, por 

corolário, pelos danos causados, os quais prescindem de comprovação, 

já que configuram dano in re ipsa, dispensando a demonstração do efetivo 

prejuízo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c pedido de Reparação de Danos Morais – 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO 

AUTOR – PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A 

NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN 

RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO -DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR 

– ART. 14 DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer 

provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. A 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) Se de um lado o Código Civil 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 
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dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido 

pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor 

deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação , e 

correção monetária desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do 

STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: i) declarar a inexistência do débito oriundo do contrato nº. 

0000005042328773, no valor de R$ 220,25; e ii) condenar a parte 

reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da 

súmula 362 do STJ. Por consequência, RATIFICO a liminar concedida. 

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de 

Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008724-91.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

REQUERIDO: MOAIR JOSE DA SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação de rescisão contratual c/c pedido liminar ajuizada por COMERCIAL DE 

REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA em face de MOACIR JOSÉ DA 

SILVA, alegando, em síntese, que na data de 15/07/2017 efetuou a venda 

de bens para o requerido, com cláusula de reserva de domínio, no valor 

total de R$ 37.990,00. Sustenta que o demandado deixou de efetuar o 

pagamento de parte do valor, possuindo um saldo devedor equivalente a 

R$ 27.990,00, motivo pelo qual requer a concessão da tutela de urgência 

para buscar e apreender os bens e, ao final, seja declarada a rescisão do 

contrato, condenando-o no pagamento dos danos causados. Com a inicial 

foram anexados documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido, 

tendo sido determinada a busca e apreensão dos bens descritos na 

exordial (id 12771474). Citado, o requerido não compareceu na audiência 

de conciliação e nem apresentou contestação (id 15087402). Intimada, a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado e confirmação da liminar 

(id 15175478). Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA DECRETO a revelia da parte requerida, 

uma vez que mesmo citada pessoalmente não apresentou contestação 

(art. 344, CPC/2015). DO JULGAMENTO ANTECIPADO O processo se 

encontra pronto para ser julgado, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, notadamente por se tratar de réu revel, nos termos do art. 

355, I e II, CPC/2015. DO MÉRITO Ressai dos autos que o caso é de 

procedência da pretensão inicial. Isso porque foi apresentado o contrato 

de compra e venda celebrado entre as partes, no qual ficou 

expressamente prevista a cláusula de reserva de domínio para a hipótese 

de inadimplemento do comprador – id 10513543 -, tendo sido juntada, 

ainda, a cópia do protesto e da notificação do requerido, evidenciando a 

sua regular constituição em mora (id 11744297). Registre-se que se aplica 

ao caso o disposto no artigo 521 do Código Civil, sendo necessária a 

prévia constituição em mora do devedor, ex vi dos arts. 525 e 526, ambos 

do Código Civil, o que, repise-se, foi observado na situação em análise. 

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de 

domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título 

ou interpelação judicial.” “Art. 526. Verificada a mora do comprador, 

poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das 

prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá 

recuperar a posse da coisa vendida.” Somado a isso, não há elementos 

aptos a infirmar as alegações constantes na exordial, sobretudo porque a 

parte ré manteve-se inerte, deixando de apresentar contestação. Assim, 

já tendo sido os bens apreendidos e entregues ao autor, mister se faz a 

confirmação da liminar deferida e a declaração da rescisão do contrato. 

Nesse sentido: Processual civil - cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Poder discricionário do magistrado na condução das provas. Exegese dos 

artigos 130, "caput", e 330, inciso I, em combinação, um e outro do Código 

de Processo Civil/73 - artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso 

I, do CPC/15. Preliminar rechaçada. Apelação cível. Compra e venda com 

reserva de domínio – bens móveis. Inadimplência inconteste. Constituição 

em mora via protesto dos títulos - artigo 1.071, "caput", do Código de 

Processo Civil/1973, em combinação com o artigo 525, "caput", do Código 

Civil. Purgação da mora não levada a efeito. Reintegração de posse. 

Opção por reaver a coisa a cargo do credor (art. 526, segunda parte, do 

Código Civil). Reconvenção – discussão acerca da abusividade de 

cláusulas contratuais. Agitações impróprias ao procedimento, não 

bastasse indemonstradas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. Sentença preservada. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00019825020118260459 SP 0001982-50.2011.8.26.0459, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 07/12/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/12/2018) Por fim, consta no auto de apreensão 

elaborado pelo Oficial de Justiça que os bens apreendidos foram 

avaliados em R$ 17.400,00 (id 13311767), o que revela que houve 

depreciação dos objetos, subsistindo, por consequência, um saldo 

devedor de R$ 10.590,00, haja vista que já havia sido adimplido o montante 

de R$ 10.000,00. A título de esclarecimento, a equação realizada leva em 

conta o valor total da avença, ou seja, R$ 37.990,00, subtraindo-se o 

quantum pago (R$ 10.000,00), bem como o valor apurado para os bens 

recuperados (R$ 17.400,00), remanescendo o valor de R$ 10.590,00 a ser 

adimplido (art. 527 do CC/2002). Pontue-se que a parte autora não 

impugnou o auto de apreensão confeccionado pelo Oficial de Justiça e 

tampouco apresentou outro demonstrativo de débito, razão por que, 

frise-se, deverá ser considerada a quantia adrede mencionada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para o 

fim de: i) rescindir o contrato firmado entre as partes, consolidando a 

propriedade dos bens apreendidos em nome da parte autora; e ii) 

condenar o requerido no pagamento da diferença entre o crédito apurado 

com a restituição da coisa e os danos suportados pelo vendedor, apurado 

em R$ 10.590,00 (dez mil quinhentos e noventa reais), sobre os quais 

deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos a contar da data do auto de apreensão (26/04/2018), 

porquanto pressupõe-se que por ocasião da sua confecção já foi 

considerando o valor atualizado dos bens. Por conseguinte, RATIFICO a 

liminar concedida. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

CPC/2015. Tendo em vista o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação, CONDENO o demandado no pagamento de multa 

de 1% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, 

§8º, CPC/2015). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003239-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RITA DE CASSIA MOREIRA DO AMARAL, DELVANIA MOREIRA 

DO AMARAL SILVIO, DELVAIR MOREIRA DO AMARAL RÉU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

cobrança securitária (DPVAT) ajuizada por RITA DE CÁSSIA MOREIRA DO 

AMARAL, DELVÂLNIA MOREIRA DO AMARAL SILVIO e DELVAIR 

MOREIRA DO AMARAL em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DPVAT – S/A, por meio da qual sustentam se beneficiários da indenização 

decorrente do falecimento de DELVAUX SERAFIM DO AMARAL (esposo e 

genitor dos autores), ocorrido em 27/02/2017, após sofrer queda de um 

caminhão. Ao final, requerem sejam julgados procedentes os pedidos, 

condenando a parte ré no pagamento de R$ 13.500,00 a título de 

indenização. Citada, a requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, assim como a ilegitimidade ativa em decorrência da não 

comprovação de que inexistem outros herdeiros. No mérito, discorre, em 

síntese, sobre a falta de cobertura para o sinistro em questão, pugnando 

pela improcedência da pretensão inicial. A parte autora impugnou a 

contestação de forma remissiva à inicial (id 15277254). Intimadas para 

especificarem as provas a serem produzidas, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado (id 16474838), enquanto a requerida pleiteou pela 

produção de prova pericial e oral (id 16586632). Após, vieram os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DAS PROVAS 

INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial, porquanto a causa de 

pedir está fundamentada na morte do suposto segurado, o que revela a 

impertinência do pedido em questão. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITO a preliminar, visto que não existe a obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa para que a parte autora tenha acesso 

ao Judiciário, em razão da aplicação do princípio da inafastabilidade da 

apreciação judicial, contido na norma do art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se 

desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Apelo provido; sentença 

desconstituída. (Apelação Cível Nº 70077109536, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077109536 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 26/04/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/05/2018) Além disso, verifica-se que a 

Seguradora apresentou contestação, salientando a inexistência do dever 

de indenizar, pelo que se mostra evidente a existência de pretensão 

resistida. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTO a preliminar, 

haja vista que foi encartada aos autos a declaração de únicos herdeiros, 

consoante se infere do id 7277139. DO MÉRITO De início, DETERMINO o 

desentranhamento das petições de id 9390095 e 9390104, visto que não 

possuem relação com o presente feito. Pois bem. O seguro DPVAT possui 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, disciplinado pela Lei nº 6.197/1974, tendo como 

cerne indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes envolvendo 

veículos automotores terrestres ou a carga transportada, que tenham 

sofrido dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do 

causador do dano. Na espécie, ressai da documentação apresentada que 

o de cujus faleceu após cair da carroceria de um caminhão, fato este que 

lhe provocou lesões diversas e consequente falência múltipla de órgãos. 

Com efeito, os relatórios médicos anexados, aliados ao laudo de necropsia 

(id 7277494), deixam evidente que a morte do segurado foi provocada 

pelo acidente mencionado, do qual resultou traumatismo crânio encefálico 

associado a trombo embolismo. Nesse contexto, atente-se que não 

obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento no 

sentido de que o sinistro ensejador do dever de indenizar pode se dar 

mesmo nas situações de automóvel parado ou estacionado, ressaltou a 

necessidade de que seja ele o causador do dano, e não mera concausa 

passiva do acidente. No caso concreto, entretanto, a parte autora não 

instruiu o feito com elementos aptos a comprovar não ser o caminhão 

mera concausa do acidente, sobretudo porque sequer informou se o 

veículo se encontrava em movimento ou não, tampouco se, caso 

estivesse parado, tenha apresentado algum tipo de falha mecânica. Vale 

dizer, não descreveu e quiçá comprovou em quais circunstâncias ocorreu 

o sinistro em questão, deixando de se desincumbir, portanto, do ônus 

atribuído pelo art. 373, I, CPC/2015. Nesse sentido é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.720.035 - RS 

(2018/0014931-8) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : 

ANDERSON GOMES PAZ ADVOGADOS : MÁRCIO ZAMBELLI DA SILVA E 

OUTRO (S) - RS056796 LIVIA DA SILVA ALVES - RS077398 RECORRIDO : 

CENTAURO SEGURADORA S/A RECORRIDO : SEGURADORA LIDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES 

E OUTRO (S) - RJ017587 LEONARDO LOUZADA LENCE - RS060417 

MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - RJ172498 DECISÃO Cuida-se de recurso 

especial interposto por ANDERSON GOMES PAZ, com fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 

189, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO. 

Apelo desprovido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados 

(fls. 201-207, e-STJ). Nas razões do apelo extremo (fls. 211-230, e-STJ), 

o insurgente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos 

artigos 2º, inciso I; e 5º, da Lei nº 6.194/1974, bem como do artigo 20 do 

Decreto-lei nº 73/1966, com a redação determinada pela Lei nº 

8.374/1991. Sustenta, em síntese, ser devida a indenização do seguro 

obrigatório de DPVAT em decorrência de lesão de caráter permanente 

(esmagamento da mão esquerda), derivada de acidente com veículo 

automotor (caminhão), ainda que o referido veículo esteja parado ou 

estacionado, como no caso presente em que, estacionado em rampa para 

lavagem, moveu-se automaticamente, cruzando em cima da mão do 

recorrente. Afirma que o veículo em questão foi a causa determinante da 

ocorrência do evento danoso. Contrarrazões ofertadas às fls. 248-254, 

e-STJ. Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não prospera. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, 

embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, 

com o veículo em circulação, há hipóteses excepcionais, em que o 

desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado. O essencial é 

que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em 

trânsito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. 

VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE 

NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo 

recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto 

pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) (...) 3. A configuração de um fato como acidente 

de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede 

a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório 

DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos 

constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e 

relação de causalidade. Precedentes. 4. Embora a regra no seguro DPVAT 

seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há 

hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo 

parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos 

oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou 

terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo 

que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, 

como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de 

um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio. 5. 

Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em 

funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos 

pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, 

há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a 

razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a 

relação de causalidade (nexo causal). (...) Em casos como o dos autos, o 

entendimento é que quando o veículo automotor envolvido no sinistro 
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estiver parado ou estacionado, em hipótese excepcional é cabível a 

indenização do seguro DPVAT, desde que haja prova nos autos de 

acidente não decorreu da ação da vítima e sim do veículo automotor, o que 

não restou caracterizado no caso concreto. Estando o veículo automotor 

parado no momento do evento e não comprovada que a utilização daquele 

foi a causa determinante dos danos sofridos pelo autor, não há se falar 

em direito à percepção de indenização do seguro obrigatório DPVAT (...)” 

(STJ - REsp: 1720035 RS 2018/0014931-8, Relator: Ministro MARCO 

BUZZI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) Somado a isso, averbe-se que 

não obstante tenha sido facultada às partes a produção de outras provas, 

os requerentes se limitaram a pleitear pelo julgamento antecipado, não se 

desonerando, repise-se, da incumbência de comprovar o fato constitutivo 

do seu direito. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – QUEDA DA VÍTIMA DE 

TRATOR AGRÍCOLA, COM EVENTO MORTE – PROVA DOCUMENTAL NÃO 

CONCLUSIVA SE O VEÍCULO ESTAVA PARADO OU EM MOVIMENTO E SE 

FOI O CAUSADOR DO SINISTRO – AUTOR, PAI E ÚNICO HERDEIRO DO 

FALECIDO, MANIFESTOU-SE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE MERECE SER 

CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Acidentes envolvendo veículos 

agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres são cobertos pelo 

DPVAT. Via de regra, o sinistro ocorre em via pública, com o veículo em 

movimento, entretanto, excepcionalmente, o desastre pode se dar com ele 

parado ou estacionado, “exempli gratia” através de um incêndio, explosão, 

falha mecânica ou elétrica, redundando em prejuízo ao condutor ou a 

terceiros. O que importa é que o automóvel, ou sua carga, seja identificado 

como causador do dano, e não mera concausa passiva do acidente. 

Precedentes do STJ. Hipótese em que a vítima caiu de um trator agrícola, 

no momento em que, juntamente com outros empregados, manuseava um 

abastecedor (“bazuca”) de adubos, vindo a falecer, sendo que o boletim 

de ocorrência não foi conclusivo se o veículo estava parado ou em 

movimento, se ele foi o causador do infortúnio, ou mesmo se a carga 

provocou o acidente. Autor, pai e único herdeiro da vítima, consultado 

sobre o interesse na produção de provas, pleiteou o julgamento 

antecipado da lide. (N.U 0005448-43.2011.8.11.0015, SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) Destarte, a improcedência da 

pretensão inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I , do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Em razão da sucumbência, 

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000561-54.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIANO LIMA DA SILVA RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. LUCIANO LIMA DA SILVA 

ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Na petição inicial o autor fez o 

seguinte relato: “O requerente em 27/04/2015 realizou contrato de compra 

e venda de um loteamento, localizado no Parque Rosa Bororo quadra 20 

lote 09 e 14 com a requerida, contratos de números 1413/2014 e 

1486/2014. Ocorre que, por problemas financeiros, o autor procurou a 

requerida para desfazer o negócio, que foi formalizado pelo distrato em 

anexo, cessando portanto a obrigação de pagamento das demais 

prestações. Contudo, mesmo sem obter nenhum débito junto à requerida, 

teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes de forma ilícita e 

totalmente abusiva, visto que o distrato firmando entre as partes, em sua 

cláusula segunda, declara que as partes deram total e irrevogável 

quitação, quanto ao negócio jurídico ali tratado. Necessário ressaltar, que 

o requerente tomou conhecimento da negativação indevida ao tentar 

efetuar financiamento de sua casa própria, junto a caixa econômica 

federal, teve seu sonho frustrado, com a noticia de que seu financiamento 

não fora autorizado, devido o seu nome estar negativado. Outrossim, a 

situação causou imensurável constrangimento ao autor, tendo em vista 

que acreditava preencher os requisitos para realizar o financiamento da 

casa própria e pagá-la sem qualquer problema. (...).” Requereu a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 30.000,00. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da lide. Preliminarmente, requereu a extinção da ação por falta de 

interesse processual do autor, sustentando que “pesa sobre o CPFdo 

requerente negativação por débitos diversos, sendo aplicável a súmula 

385 do STJ”. No mérito, reconheceu a rescisão do contrato e a ocorrência 

de “equívoco havido através de um mero erro sistêmico, que não efetivou 

corretamente a rescisão do contrato, permanecendo ativo, situação já 

resolvida com a efetiva regularização sistêmica e exclusão imediata da 

negativação” e reinvocou a súmula 385 do STJ. O autor impugnou a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

ainda pretendiam produzir. O autor requereu o julgamento antecipado. A 

autora, embora intimada, quedou-se inerte. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR: A 

preliminar arguida notadamente confunde-se com o mérito da demanda, 

tanto que a ré invocou a mesma súmula ao arrazoar a preliminar e a 

matéria de mérito. Desta forma, postergo a sua apreciação. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO: Nos termos do disposto no artigo 355, inciso 

I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de 

outras provas”. Assim, é possível o julgamento antecipado da presente 

lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - 

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 

PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE 

DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - 

REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. 

Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 
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de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 

mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Ademais, quando intimadas para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, o autor requereu o julgamento do 

feito; e a ré quedou-se inerte, dando causa à preclusão. Desta forma, 

passo ao julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO. DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO: A análise do caso concreto deve se dar em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, dada a relação consumerista existente 

entre as partes, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, 

diante da notória hipossuficiência da reclamante em relação à empresa. 

Pois bem. A respeito da inexistência do débito, razão assiste à parte 

autora. Isso porque o requerente instruiu o feito com comprovante da 

rescisão do contrato celebrado entre as partes, onde consta a quitação 

de eventuais débitos; e, ademais, a própria ré confessou, em sua defesa, 

que o contrato foi rescindido e a negativação ocorreu por falta de baixa da 

rescisão no sistema. Destarte, à luz das circunstâncias do caso concreto 

e das provas apresentadas, verifica-se com certeza a inexistência do 

débito que motivou a negativação do nome do requerente. DO DANO 

MORAL: No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a 

responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, como ensina a doutrina, “dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela” (FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito 

Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014). Uma vez 

comprovada a ilicitude na negativação do nome da requerente, imputa-se à 

ré a responsabilização pela falha na prestação do serviço; e, por 

consequência, pelos danos causados, os quais sequer precisam ser 

comprovados, já que configuram dano in re ipsa, que dispensa a 

demonstração do efetivo prejuízo. Entretanto, subsistindo anotações 

preexistentes, sem demonstração de que a sua legitimidade seja objeto de 

discussão judicial, não há falar em dano moral indenizável, na esteira do 

que preconiza a súmula 385 do STJ, in verbis: Súmula n. 385: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso em análise, ressai da documentação apresentada 

a existência de várias anotações preexistentes àquela discutida neste 

feito, sem que tenha o autor comprovado a sua ilegitimidade, conforme se 

infere de documento que a requerida carreou ao feito em Id. 22479697. 

Acerca do exposto, não é outra a orientação jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PLEITO DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos da SÚMULA 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe 

indenização por DANO MORAL, quando preexistente legítima INSCRIÇÃO, 

ressalvado o direito ao cancelamento.”.2- Ainda que comprovada, pela 

parte reclamante, a INSCRIÇÃO INDEVIDA nos órgãos de proteção ao 

crédito, sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação 

capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo 

preexistente afasta o DANO MORAL postulado, consoante os termos da 

SÚMULA 385 do STJ.3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (N.U 

1000197-32.2018.8.11.0031, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019). “RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO 

INDEVIDA – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL – AFASTADO – SÚMULA 

385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de legítima inscrição anterior à 

realizada pela empresa de telefonia afasta a ocorrência de dano moral 

indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça”. (N.U 1000086-39.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

29/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). Logo, subsistindo anotações 

prévias legítimas, a improcedência da pretensão indenizatória é medida de 

rigor. DISPOSITIVO: Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação contendo pedido de 

indenização por danos morais. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, ficando ressalvada a hipótese prevista 

no art. 98, §3º, CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001279-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RIBEIRO ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001279-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODOLFO RIBEIRO ROCA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos e examinados. RODOLFO RIBEIRO ROCA ingressou 

com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADO COM DANO MORAL em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O Requerente 

contratou com a Requerida plano de internet e telefone fixo para sua 

residência, em meados de maio de 2018. Todavia, durante os meses em 

que o Requerente tentou utilizar do serviço, este esteve sem acesso a 

internet e em muitas ocasiões que tentou utilizar o telefone fixo o mesmo 

estava “mudo”. O Requerente realizou diversos contatos com a Requerida 

com o intuito de regularizar o fornecimento do serviço contratado, 

inclusive indo até sua residência um técnico da Requerida, que afirmou 

que ali não há como prestar o serviço de telefonia e internet de forma 

ininterrupta ou ao menos contínua, pois, segundo ele “o sinal ali não é bom, 

e não chega a internet”. O Requerente inclusive pediu ao técnico uma 

cópia ou um laudo que afirmasse isso, entretanto ele se negou a entregar. 

Assim, em agosto de 2018 o Requerente pediu o cancelamento do plano 

contratado, sob o protocolo de nº 200820186621970 haja vista que a 

Requerida não adequava o fornecimento do pacote contratado, entretanto 

foi encaminhado para pagamento faturas do consumo que fora realizado 

no mês de julho/2018 e agosto/2018 em setembro de 2018, bem como 

cobrou indevidamente multa por rescisão do contrato, gerando mais duas 

faturas, sendo estas do mês de outubro e novembro de 2018. O 

Requerente insistentemente tentou resolver tal impasse via administrativa, 

sendo que contestou as faturas via telefone, requerendo o que de direito 

lhe é garantido, sendo que: o pagamento proporcional pelo que de fato 
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utilizou, protocolo nº 250920184069670; protocolo nº 181020186621970, 

quando o Requerente recebeu nova cobrança e lhe fora afirmado que não 

havia sido cancelado o serviço, sendo requerido novamente o 

cancelamento; protocolo nº 181020185154258, novamente tentativa de 

adequar a cobrança; protocolo nº 180120199858465, última tentativa de 

negociação do débito. Não bastando todo esse tempo em que o 

Requerente tentou pagar o que realmente é devido, a Requerida realizou 

inscrição indevida do CPF do Requerente no SPC/SERASA, sendo que até 

o momento o mesmo estava cordialmente tentando resolver tal impasse 

acerca dos valores, pois, não houve a efetiva prestação do serviço de 

internet e precário serviço de telefonia. (...)”. Requereu que sejam 

declarados inexistentes os débitos dos meses de Setembro, Outubro e 

Novembro do ano de 2018; que seja a ré condenada a ressarcir ao 

requerente o valor de R$ 225,00, em dobro; e que seja a ré condenada ao 

pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Com a inicial vieram 

documentos. Foi deferida tutela antecipada para que a requerida 

procedesse com a exclusão da negativação do nome do autor. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da ação. Defendeu, em síntese, que a negativação do 

nome do autor é legítima, posto que o débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito se originou da efetiva utilização dos serviços 

prestados; que após o cancelamento o autor deixou de efetuar o 

pagamento da fatura subsequente; e que não há danos materiais ou 

morais a serem indenizados. Formulou pedido contraposto, para que o 

requerente seja condenado ao pagamento do valor devido; bem como às 

penas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O 

autor impugnou a contestação. As partes foram intimadas para especificar 

as provas que ainda pretendiam produzir, e ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o 

juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”. 

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas 

contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e 

resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do 

Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes 

apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da 

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para 

análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior 

Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a 

lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a 

produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente 

para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 

deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 

pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 

357)” Na mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta forma, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Inicialmente há que se ter em conta que a 

relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, de modo que o 

feito deverá ser julgado à luz das disposições constantes do CDC. 

Ademais, é notória a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor 

frente à requerida, de modo que decreto a inversão do ônus da prova. 

Ilustro: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– FINANCIAMENTO QUITADO - COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

DANO MORAL CARACTERIZADO- E FIXADO DE ACORDO COM OS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. A inscrição indevida do nome da parte Recorrente 

nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 

1000776-34.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019). 

Isto posto, nos termos da jurisprudência supra citada, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito que deu origem à negativação do seu 

nome, incumbia à requerida comprovar que o valor era devido. Todavia, 

deste mister a ré não se desincumbiu, na medida em que não apresentou 

provas concretas da sua alegação, tendo juntado aos autos apenas as 

faturas emitidas por ela própria; bem como telas sistêmicas que não 

podem ser consideradas como elemento concreto de prova a ensejar o 

afastamento da alegação do requerente. De outra banda, o autor 

comprovou que seu nome restou negativado por suposta dívida no valor 

de R$508,83 (Id. 17961814); enquanto a requerida afirma que o autor 

deixou de pagar fatura subsequente ao cancelamento do contrato, e junta 

uma tela onde aparece o valor de R$163,11. Destarte, verifica-se notória 

contradição entre as afirmações da requerida, que em momento algum 

negou o cancelamento dos serviços, a pedido do autor. Ademais, na 

contestação a ré não afirma a data em que teria ocorrido o cancelamento; 

e traz telas que ilustram inúmeros protocolos de solicitação de serviços 

formuladas pelo autor, o que evidencia a veracidade das alegações que 

este expôs na petição inicial. Deste modo, a procedência da ação é 

medida que se impõe, uma vez que satisfatoriamente demonstrado nos 

autos que o débito que ensejou a negativação do nome do autor refere-se 

a fatura emitida após o cancelamento do contrato firmado entre as partes. 

Para ilustrar: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O 

CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. Na ausência da demonstração efetiva da 

utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a 

respectiva cobrança. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, 

compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza 

consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do 

art. 373, II, do CPC.A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, 

por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano 

moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. O 

valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão 

dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados o 

pagamento indevido, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, 
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sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição 

deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (N.U 

0043013-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). “RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – 

SERVIÇO CANCELADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – 

PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – 

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que 

respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. Havendo insistentes cobranças 

após o cancelamento dos serviços, bem como reclamações 

administrativas, os quais não foram observados, há que se reconhecer 

que os fatos ultrapassam o mero dissabor. O valor da indenização por 

dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Sentença 

mantida .Recurso desprovido.” (N.U 1005020-41.2017.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Nesse contexto, cabível a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. No 

que tange ao quantum indenizatório, é cediço que na fixação do montante 

da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender 

a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Desta maneira, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Consideram-se, 

ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), bem assim 

o Princípio da Razoabilidade e Moderação. Nesse rumo são as lições do 

Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) 

QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por 

essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, 

considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o 

arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade 

da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o 

enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para 

desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a 

aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no 

ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 

2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do 

direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la 

expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 

9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se 

revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 

913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, fixo em R$10.000,00 a indenização por 

danos morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, 

ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. No que diz respeito 

aos danos materiais, verifico ausência de documento que comprove o 

pagamento do alegado valor de R$ 225,00 que o autor pretende que lhe 

seja restituído em dobro, motivo pelo qual deixo de atender a tal pedido. 

Deixo de apreciar o pedido contraposto, haja vista o teor da presente 

decisão e, ainda, por ser incabível na espécie. Isto posto, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR A LIMINAR 

DEFERIDA, DECLARAR a inexistência do débito relativo às faturas emitidas 

pela ré após o mês de Agosto/2018 (data do cancelamento do contrato) e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

ao autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde a 

data do evento danoso (negativação do nome do autor) e correção 

monetária a partir da sentença. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Tendo a parte autora decaído de parte mínima do 

pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o 

teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015866-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ITAMAR NERY MEGIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1015866-78 .2019 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A 

REQUERIDO: RAFAEL ITAMAR NERY MEGIER DECISÃO Vistos e 

examinados. Como bem certificado pela serventia, manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001830-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001830-31.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGUINALDO FERREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 739,97, referente a uma suposta recuperação 

de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração 

da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. 

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a 

legalidade dos procedimentos administrativos adotados e a constatação 

de irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 
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regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde NÃO consta 

a assinatura do consumidor (inciso I); - A requerida NÃO carreou aos 

autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou 

solicitado perícia técnica (incisos II e III);e Deste modo, verifica-se dos 

autos que não existem provas a sustentar a alegação de fraude e a 

legitimidade da cobrança, uma vez que a requerida não carreou ao feito a 

comprovação de que observou todos os procedimento exigidos pela lei, de 

modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu inciso III, determina 

que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II” e, no 

presente caso, não aportou aos autos nenhum dos dois documentos, não 

havendo comprovação suficiente da fraude alegada. Nestes termos, 

mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$739,97 indeferindo o 

pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002686-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL SOARES BEZERRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA S/A, por meio 

da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, tendo sido notificada quanto à existência de um débito no valor 

de R$ 4.008,38, referente a uma suposta recuperação de consumo. 

Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração da inexistência 

do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. Citada, a 

requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos 

procedimentos administrativos adotados e a constatação de 

irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta a 

assinatura de representante do consumidor, que estava presente no 

momento da inspeção(inciso I); - A requerida NÃO carreou aos autos 

comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou solicitado 

perícia técnica (incisos II e III); - A requerida NÃO apresentou o histórico 

de consumo da UC (inciso IV), pelo qual seria possível observar se ouve 

alterações nos registros após a data da inspeção; e - A requerida juntou 

registros fotográficos (inciso V, alínea “b”). Deste modo, considerando 

que não há nos autos provas de que tenha sido solicitada perícia e que o 

consumidor tenha sido convidado a participar, verifica-se a ausência da 

observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna 

a cobrança ilegítima. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu 

inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos 

nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação suficiente da 

fraude alegada. Sem contar que não veio aos autos o histórico de 

consumo, pelo qual seria possível averiguar se houve alterações 

significativas nos registros da UC da autora. Nestes termos, mostra-se 

inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por 

dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido 

comprovação de fraude (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – A repetição em dobro do indébito, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de 

má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.” (N.U 

0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. 2. Cobrança que se mostra indevida dá ensejo à 

declaração de inexistência do débito. 3. Recurso conhecido e não 

provido.” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO 
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ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO 

DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma 

norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de ser ilegítima a cobrança da 

diferença apurada entre o quantum consumido e o efetivamente pago, 

desarrazoada se fez a atitude da demandada em negativar o nome do 

consumidor. Incontestável os prejuízos suportados com a negativação do 

nome da parte autora, comprovada em Id. 12719440. Logo, prescindível a 

comprovação dos danos sofridos. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(art. 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (art. 944). Destarte, na fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se 

considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou 

dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do 

ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso em comento, esses 

elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. O valor da condenação deverá ser 

atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA 

DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO 

EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR 

DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA 

DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral 

oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação 

e da correção monetária a partir da sentença, data da constituição do 

título. (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018).” 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a 

ilegitimidade da cobrança no valor de R$4.008,38, confirmando a liminar 

antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da 

negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente 

desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013765-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAZARA BARBOSA DE MATOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito nos valores de R$ 2.273,73 e R$587,75, referente a uma 

suposta recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e 

pleiteia a declaração da inexistência do débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido de 

tutela de urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou 

contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos 

administrativos adotados e a constatação de irregularidades, consistente 

no faturamento irregular, bem como a não comprovação dos mencionados 

danos morais.. Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos 

constantes na exordial. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. Os autos seguiram o trâmite regular e, após, vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos requisitos constantes no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que se trata de 

questão de direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras 

provas, razão por que é pertinente o julgamento antecipado da lide. 2 - DO 

MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise 

da legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração 

de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como 

eventual configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 
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prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta a assinatura do 

consumidor e/ou representante que estava no local da inspeção (inciso I); 

- A requerida não carreou aos autos comprovação de que tenha 

elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III);e - 

A requerida apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV); Deste 

modo, embora o TOI registre a assinatura do consumidor ou seu 

representante, verifica-se dos autos que não existem outras provas a 

sustentar a alegação de fraude e a legitimidade da cobrança, uma vez que 

a requerida não carreou ao feito a comprovação de que observou todos 

os procedimento exigidos pela lei, de modo a privilegiar os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, 

prevê em seu inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar 

relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor 

ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a 

perícia técnica de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou 

aos autos nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação 

suficiente da fraude alegada. Sem contar que o histórico de consumo 

juntado aos autos não demonstra que, após as datas das inspeções 

(08/12/2017 e 29/03/2018) tenha sido registrada alteração significativa 

nos registros da UC da autora, afastando a possibilidade do medido estar 

fraudado anteriormente. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de 

energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor 

de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que 

esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão 

unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no 

equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. 

(...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à 

concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção 

realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, 

mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao 

consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados 

pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor 

do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 

0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. (...).” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO 

INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no 

DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da 

transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de 

consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido 

débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. Valioso consignar que o documento juntado pela 

autora com a inicial, referente à inscrição de seu nome no SPC, refere-se 

a débito no valor de R$89,36, que é diverso dos débitos objetos da 

presente lide (R$2.273,73 e 587,73), não servindo para comprovar a 

ocorrência dos alegados danos morais. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a 

liminar deferida; DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de 

R$2.273,73 e R$587,75, indeferindo o pedido de condenação em danos 

morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em 

litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% 

para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a 

hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1008832-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M R J PINA TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008832-52.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): M R J PINA TRANSPORTES - ME RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Dispenso as partes do pagamento das custas remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado nos autos em favor da parte autora. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007756-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007756-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Homologo o 
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acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Dispenso as partes do pagamento das custas remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado nos autos em favor da parte autora. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010064-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDO ALECSANDRO AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010064-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ABDO ALECSANDRO 

AFONSO Vistos e examinados. Homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Dispenso as partes do 

pagamento das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Segue em anexo comprovante de remoção de 

restrição do Sistema Renajud. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002300-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012738-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLITO TEODORO DE MORAIS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 10.260,74, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 
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consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor se recusou a assinar (inciso I); - A requerida NÃO carreou 

aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou 

solicitado perícia técnica (incisos II e III);e - A requerida apresentou o 

histórico de consumo da UC (inciso IV); Deste modo, embora a recusa do 

consumidor em assinar o TOI indique a presunção de fraude, esta não foi 

confirmada por nenhuma outra prova produzida nos autos, o que 

evidencia que a requerida não observou todos os procedimentos exigidos 

pela lei, de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu inciso III, 

determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos nenhum dos dois 

documentos, não havendo comprovação suficiente da fraude alegada. 

Sem contar que o histórico de consumo apresentado pela requerida 

evidencia que, após a data da inspeção que teria encontrado a dita fraude 

(14/09/2017), em apenas um mês houve o registro de consumo acima da 

média mensal, sendo que em todos os demais meses o consumo se 

manteve na média, sem grande diferenciação, que pudesse indicar uma 

alteração significativa nos registros da UC da autora, afastando a 

possibilidade do medido estar fraudado anteriormente; inclusive, após a 

dita inspeção, em três meses foi registrado consumo abaixo da média 

mensal. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$10.260,74, 

indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, 

devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das 

partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 

98, §3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. 

v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001637-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDION CLEBER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001637-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDION CLEBER FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Verifica-se dos autos que a parte autora ingressou com a 

presente ação cautelar, requerendo liminar para suspender corte no 

fornecimento de energia elétrica; e informou que a ação principal ordinária 

seria proposta no prazo legal. Todavia, verifica-se dos autos que não há 

ação principal associada; que o autor não aditou a inicial (art. 303, inciso 

I); e que também não formulou pedido principal nos próprios autos (art. 

308). Deste modo, com fulcro no disposto no artigo 309, inciso I, e artigo 

303, §2º, ambos do CPC, declaro cessados os efeitos da tutela concedida 

e extinto o processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor; bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado 
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da causa. Ficam as condenações suspensas em caso de ser o 

condenado beneficiário da Justiça Gratuita. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013063-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDES ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENAIDE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003082-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSENAIDE RIBEIRO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica descrita na inicial, e que recebeu 

uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a supostas 

diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a concessão de 

tutela de urgência, com a determinação para que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua unidade 

consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$ 524,92. No mérito, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. A tutela antecipada foi 

deferida. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência da lide. Afirmou que a cobrança é devida, 

pois se refere a revisão de consumo em razão de irregularidade 

encontrada no medida da UC da parte autora. A autora impugnou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 448 de 3112



contestação. O feito seguiu o regular trâmite e os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. 

Infere-se dos autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de 

direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, razão 

por que é pertinente o julgamento antecipado da lide. DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos. Em sede de contestação a 

empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da 

unidade em questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a 

leitura e o efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de 

recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela 

ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe 

acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e 

apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No presente caso, vê-se que o TOI foi 

devidamente lavrado, constando a assinatura de pessoa que estava no 

local onde instalada a UC; também aportou aos autos fotos da 

irregularidade encontrada; bem como histórico de consumo e histórico de 

contas da UC; e, ainda, laudo do Inmetro confirmando a 

irregularidade/fraude. Isto posto, está claramente demonstrada a 

existência de irregularidade no medidor, o que torna legítima a cobrança. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A 

EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a 

existência de irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e 

devida. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” 

(N.U 1013538-13.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019). “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI, 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.As 

provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o LAUDO, TOI e o acervo 

fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de irregularidades 

no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e 

p r o v i d o  p a r a  j u l g a r  i m p r o c e d e n t e  a  a ç ã o . ”  ( N . U 

1000600-53.2017.8.11.0025, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019). Portanto, legítima a cobrança perpetrada 

pela ré. DO DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão 

de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de ser legítima a cobrança do 

valor correspondente à recuperação de consumo, não houve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e nem mesmo a 

negativação do nome do titular em decorrência do discutido débito, de 

modo que não se verifica a existência de dano moral indenizável. Assim, 

ausente a violação a qualquer direito da personalidade, a improcedência 

do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, revogando a 

liminar antes deferida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando 

ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] 

FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008386-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARQUE SABINO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008386-20.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BISMARQUE SABINO DE PAIVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 1.163,06, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 
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adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que o 

consumidor não acompanhou a inspeção, não constando a sua assinatura 

no TOI; todavia, há nos autos outras provas que são suficientes para 

confirmar a suspeita de fraude, tal como o laudo do Inmetro, que confirma 

a irregularidade/fraude. Ademais, o histórico de consumo juntado pela 

requerida é apto a revelar que, após a substituição do medidor, em 

19/07/2017, houve significativa mudança no registro do consumo da UC da 

parte autora, tendo alcançado patamares diferenciados dos meses 

anteriores, o que confirma a existência do ato fraudulento. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA 

– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o 

acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (N.U 

1013538-13.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2019, 

Publicado no DJE 12/03/2019). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI, LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – 

COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se 

afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é 

devida, tendo em vista o LAUDO, TOI e o acervo fotográfico anexado aos 

autos, atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança 

revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e provido para julgar 

improcedente a ação.” (N.U 1000600-53.2017.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). Portanto, 

legítima a cobrança perpetrada pela ré. DO DANO MORAL A 

responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, CPC/2015, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, 

§3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016850-62.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): NAILTON REIS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO Vistos e 

examinados. A parte autora requereu a desistência da ação, uma vez que 

distribuiu a petição inicial equivocadamente. Dessa forma, homologo a 

desistência e JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010564-39.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGERIO DA SILVA COIMBRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Face o 

teor da certidão retro, deixo de receber a reconvenção. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA S/A, por meio 

da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, tendo sido notificada quanto à existência de um débito no valor 

de R$ 465,65, referente a uma suposta recuperação de consumo. 

Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração da inexistência 

do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. Citada, a 

requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos 

procedimentos administrativos adotados e a constatação de 

irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, 

verifica-se que não consta a assinatura do consumidor no TOI, tendo sido 

registrado que o mesmo estava ausente. Todavia, aportaram aos autos 

fotos que demonstram a existência da irregularidade apontada; bem como 

histórico de consumo apto a revelar que, após a data da constatação da 

suposta fraude, em 03/07/2017, houve significativa mudança no registro 

do consumo da UC da parte autora, tendo alcançado patamares 

diferenciados dos meses anteriores, o que confirma a existência do ato 

fraudulento. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – 

COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se 

afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é 

devida, tendo em vista o TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, 

atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança 

revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e provido para julgar 

improcedente a ação.” (N.U 1013538-13.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019). “RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI, LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o LAUDO, 

TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (N.U 

1000600-53.2017.8.11.0025, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019). Além disso, a requerida carreou ao feito o 

laudo elaborado pelo Inmetro, que registra que o medidor foi periciado e 

reprovado. Portanto, legítima a cobrança perpetrada pela ré. DO DANO 

MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma 

jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente 

imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da 

natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil 

poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, 

baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 

do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma 

“lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. 

Na espécie, além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à 

recuperação de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica e nem mesmo a negativação do nome do titular em 

decorrência do discutido débito, de modo que não se verifica a existência 

de dano moral indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 
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pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, CPC/2015, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, 

§3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 13.847,35, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial; e apresentou reconvenção, onde pugnou pela condenação da 

parte requerida ao pagamento dos valores devidos. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação e contestou a reconvenção. Os 

autos seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos 

autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, 

mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, razão por que 

é pertinente o julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade 

do procedimento adotado pela concessionária na apuração de 

irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como 

eventual configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que o 

consumidor lançou a sua assinatura no TOI, o que evidencia a 

regularidade do procedimento desenvolvido para a apuração da prática de 

suposta fraude, Ademais, há nos autos registros fotográficos da 

irregularidade encontrada no medidor. E, além disso, também aportou ao 

feito o laudo do Inmetro, concluindo que o medido periciado foi reprovado, 

encontrando-se em situação de irregularidade; bem como documentos 

pertinentes aos cálculos de revisão de consumo. Deste modo, a cobrança 

é legítima. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – 

COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se 

afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é 

devida, tendo em vista o TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, 

atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança 

revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e provido para julgar 

improcedente a ação.” (N.U 1013538-13.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019). “RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI, LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o LAUDO, 

TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (N.U 

1000600-53.2017.8.11.0025, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019). DO DANO MORAL A responsabilidade civil 

deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de 
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consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido 

débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida; e JULGO 

PROCEDENTE a reconvenção, condenando o requerido ao pagamento do 

débito devido, no valor de R$13.847,35 e suas atualizações. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando ressalvada a hipótese 

prevista no art. 98, §3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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Face o teor da certidão retro, não recebo a reconvenção. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA S/A, por meio 

da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, tendo sido notificada quanto à existência de um débito no valor 

de R$ 688,54, referente a uma suposta recuperação de consumo. 

Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração da inexistência 

do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. Citada, a 

requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos 

procedimentos administrativos adotados e a constatação de 

irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor estava ausente no momento da inspeção(inciso I); - A 

requerida não carreou aos autos comprovação de que tenha elaborado 

avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III); - A requerida 

apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), que não revela 

alterações nos registros após a data da inspeção; e - A requerida juntou 

registros fotográficos (inciso V, alínea “b”). Deste modo, considerando 

que o TOI registra a ausência do consumidor no momento da inspeção; e 

que não há nos autos provas de que tenha sido solicitada perícia e o 

mesmo tenha sido convidado a participar, verifica-se a ausência da 

observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna 

a cobrança ilegítima. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu 

inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos 

nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação suficiente da 

fraude alegada. Sem contar que o histórico de consumo apresentado pela 

ré demonstra que, após a data da inspeção, em 26/02/2018, não houve 

alterações significativas nos registros da UC da autora, afastando a 

possibilidade do medido estar fraudado anteriormente. Nestes termos, 

mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por 

dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido 

comprovação de fraude (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – A repetição em dobro do indébito, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de 

má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.” (N.U 

0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. 2. Cobrança que se mostra indevida dá ensejo à 

declaração de inexistência do débito. 3. Recurso conhecido e não 

provido.” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO 

DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma 

norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de ser ilegítima a cobrança da 

diferença apurada entre o quantum consumido e o efetivamente pago, 

desarrazoada se fez a atitude da demandada em negativar o nome do 

consumidor. Incontestável os prejuízos suportados com a negativação do 

nome da parte autora, comprovada em Id. 15196517. Logo, prescindível a 

comprovação dos danos sofridos. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(art. 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (art. 944). Destarte, na fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se 

considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou 

dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do 

ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso em comento, esses 

elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. O valor da condenação deverá ser 

atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA 

DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO 

EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR 

DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA 

DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral 

oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação 

e da correção monetária a partir da sentença, data da constituição do 

título. (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018).” 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a 

ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do 

nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação 

da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de 

Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) 

de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010110-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 472,14, referente a uma suposta recuperação 

de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração 

da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. 

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a 

legalidade dos procedimentos administrativos adotados e a constatação 

de irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 
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irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida não carreou aos autos o TOI 

(inciso I); - A requerida não carreou aos autos comprovação de que tenha 

elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III);e - 

A requerida apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV); Deste 

modo, verifica-se dos autos que não existem outras provas a sustentar a 

alegação de fraude e a legitimidade da cobrança, uma vez que a requerida 

não carreou ao feito a comprovação de que observou todos os 

procedimento exigidos pela lei, de modo a privilegiar os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, 

prevê em seu inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar 

relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor 

ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a 

perícia técnica de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou 

aos autos nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação 

suficiente da fraude alegada. Sem contar que o histórico de consumo 

juntado não demonstra que, após a data da dita inspeção, pudesse ser 

percebida alteração significativa nos registros da UC da autora, afastando 

a possibilidade do medidor estar fraudado anteriormente. Nestes termos, 

mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$472,14, indeferindo o 

pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006500-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006500-15.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. CONHEÇO dos embargos, eis que tempestivos, mas 

NEGO-LHES acolhimento. Isso porque não se verifica no caso nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, configurando, em verdade, 

o intento de reforma da sentença pela via inadequada dos embargos. 

Destarte, REJEITO os embargos declaratórios de id 24563404. Intimem-se 

as partes acerca desta decisão. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011031-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA SANTIN (REQUERENTE)

RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BECKER (REQUERIDO)

MARIA PAULA CURSINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011031-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILUCIA SANTIN, RAFAEL SANTIN MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MARCOS ANTONIO BECKER, MARIA PAULA 

CURSINO Vistos e examinados. CONHEÇO dos embargos, eis que 

tempestivos, mas NEGO-LHES acolhimento. Isso porque não se verifica no 

caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, 

configurando, em verdade, o intento de reforma da decisão pela via 

inadequada dos embargos. Frise-se que o indeferimento da tutela de 

urgência foi devidamente fundamentado, revelando, tão somente, o 

inconformismo do embargante acerca da decisão. Destarte, REJEITO os 

embargos declaratórios de id 25115661. Intimem-se as partes acerca 

desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009391-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009391-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Com 

razão a parte embargante. Isso porque há obscuridade na parte 

dispositiva da sentença embargada, já que fixados os honorários 

advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre a condenação, violando, 

por conseguinte, a ordem indicada no §2º do art. 85, CPC/2015. Ademais, 

observa-se que a parte autora sucumbiu na metade dos pedidos 

formulados na inicial, de modo que a fixação dos honorários advocatícios 

sobre o valor da causa fatalmente se revelará superior à própria 

indenização por danos materiais. Logo, com fundamento no art. 1.022, I, 

CPC/2015, ACOLHO os embargos declaratórios, eis que tempestivos, e 

DOU-LHES provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de fazer 

consignar a incidência dos honorários advocatícios (15%) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, mantendo-se 

inalteradas as demais disposições do decisum embargado. Intimem-se as 

partes acerca desta decisão. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002935-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS DA SILVA TORRES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002935-77.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHONATAS DA SILVA TORRES DE AQUINO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e examinados. CONHEÇO dos embargos, 

eis que tempestivos, mas NEGO-LHES acolhimento. Isso porque não se 

verifica no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, 

configurando, em verdade, o intento de reforma da sentença pela via 

inadequada dos embargos. Destarte, REJEITO os embargos declaratórios 

de id 21886357. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002468-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACEDO VERTUDE (AUTOR(A))

FRANCISCO SOARES MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002468-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO SOARES MACEDO, LINDOMAR MACEDO 

VERTUDE RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. CONHEÇO dos 

embargos, eis que tempestivos, mas NEGO-LHES acolhimento. Isso porque 

não se verifica no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

CPC, configurando, em verdade, o intento de reforma da sentença pela via 

inadequada dos embargos. Averbe-se, ademais, que a parte autora 

somente apresentou a certidão de óbito da genitora do de cujus após a 

prolação da sentença, embora oportunizada a produção de provas antes 

do julgamento, razão pela qual não pode esta ser considerada, neste 

momento, para a modificação do decisum embargado. Destarte, REJEITO 

os embargos declaratórios de id 19405248. Intimem-se as partes acerca 

desta decisão. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003336-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO IBURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003336-47.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA RÉU: CONSORCIO 

IBURA Vistos e examinados. Com razão o embargante. Isso porque ficou 
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consignado na sentença que os encargos da locação, bem como a 

contraprestação locatícia, serão atualizados até a efetiva entrega do 

imóvel à parte autora. Todavia, é certo que a entrega das chaves funciona 

como termo final da obrigação da parte demandada em efetuar o 

pagamento dos aluguéis e cumprir demais encargos locatícios, vale dizer, 

como marco final da relação locatícia, o que não se confunde com o termo 

final para correção/atualização dos valores devidos, já que estes incidem 

até a data do efetivo pagamento. Logo, com fundamento no art. 1.022, I e 

II, CPC/2015, ACOLHO os embargos declaratórios, eis que tempestivos, e 

DOU-LHES provimento, a fim de sanar a omissão/obscuridade constante 

na sentença embargada, devendo constar como termo final para 

atualização dos débitos apurados (aluguéis e demais encargos locatícios) 

a data do efetivo pagamento. Intimem-se as partes acerca desta decisão. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO (REU)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (REU)

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

RONALDO DO ROSARIO ALVES DO NASCIMENTO (REU)

SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS (REU)

BANCO CARGILL SA (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

BANCO RANDON SA (REU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

VOBETO TRANSPORTES LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REU)

TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. (REU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

PADUAR ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME (REU)

ELETRICA SERPAL LTDA (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REU)

SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA (REU)

GERALDO CARLOS MAGRE (REU)

NUTRI 100 AGRO LTDA (REU)

BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (REU)

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Banco Safra S-A (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - GO43588 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO(A))

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO(A))

ROBERTO PACHECO TAPIA OAB - RS24117 (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO(A))

ANA LUISA CERCAL BATISTA FERNANDES OAB - RS63182 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS ZANCANARO OAB - RS22543 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

SUSANA MARIA VACILOTTO TAPIA OAB - RS27356 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

DARCI NADAL JUNIOR OAB - SP166513 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT14431-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ OAB - GO8799 (ADVOGADO(A))

FLAVIO MERENCIANO OAB - PR35121 (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA OAB - MS9479 (ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002673-98.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, EDGAR PACHECO E 

SOUZA DA SILVA REU: ROTA OESTE VEICULOS LTDA, BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA, BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA., ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT, BANCO ABC BRASIL S.A., SAO MATHEUS CUIABA AUTO 

POSTO LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S-A, BANCO J. 

SAFRA S.A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, BANCO RODOBENS 

S.A., FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, SK AUTOMOTIVE S/A - 

DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, 
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BANCO DAYCOVAL S/A, PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME, 

ELETRICA SERPAL LTDA, PADUAR ACESSORIOS LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL - ME, TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., 

NUTRI 100 AGRO LTDA, GERALDO CARLOS MAGRE, BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A, BANCO BMG S.A, TELEFÔNICA BRASIL S.A., BANCO 

CARGILL SA, BANCO BRADESCO, ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

SICREDI LTDA, ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 

OPERACIONAL LTDA, BANCO RANDON SA, VOBETO TRANSPORTES 

LTDA, BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., 

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO, RONALDO DO 

ROSARIO ALVES DO NASCIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF Vistos e 

examinados. 01 - Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 

24731242) apresentados pela recuperanda onde, sob a alegação de 

vícios de omissão e contradição na decisão proferida, requer autorização 

para efetuar pagamentos através de depósito judicial e suspensão da 

decisão que determinou o cumprimento de decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça. Ocorre que, como cediço, os aclaratórios 

apresentados não merecem prosperar, uma vez que não há qualquer vício 

na decisão embargada. No que tange ao pagamento de credores, este 

Juízo já consignou expressamente em decisão anterior que, nos termos da 

Lei 11.101/2005, não cabe ao juízo o recebimento de pagamentos das 

obrigações do plano via depósito judicial, devendo a recuperanda efetuar 

tais quitações na conta bancária indicada pelo credor, ainda que não seja 

de sua própria titularidade. E, no que concerne à determinação de 

cumprimento do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento 

n.º 0012132-02.2017.8.11.0000, tem-se que a decisão foi proferida pela 

Segunda Instância, não sendo possível a este Juízo outra medida que não 

seja a determinação de imediato atendimento da ordem superior. Isto 

posto, RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 24731242 e 

NEGO PROVIMENTO aos mesmos. 02 – Havendo valores depositados 

judicialmente para o pagamento de credores, expeça alvará para aqueles 

que indicaram os dados bancários. 03 - Considerando que já houve a 

concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e 

novação dos créditos, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda em Id. 

24757165, determinando a expedição dos ofícios necessários para a 

baixa dos protestos e a retirada do nome da empresa e de seus sócios 

dos cadastros de inadimplentes, por débitos sujeitos ao plano. 04 – Tendo 

em conta as competências e deveres do Administrador Judicial, 

enumeradas no artigo 22, inciso II, alíneas “a” a “d”, DETERMINO a 

intimação do mesmo para que, no prazo de 05 dias, apresente relatório 

sobre a execução do plano de recuperação, informando se a recuperanda 

cumpriu as obrigações contidas no plano que se venceram até a presente 

data; bem como se ainda obrigações pendentes de pagamento com 

vencimento previsto para até 02/08/2019. 05 - Intime-se, 

concomitantemente, a recuperada para que, querendo, também possa se 

manifestar acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial, no 

prazo supra mencionado. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002374-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAM INTERNATIONAL LIMITED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

Rafael Pereira Donaire OAB - SP252570-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda São Mateus LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São José LTDA (REQUERIDO)

Nelson Jose Vigolo (REQUERIDO)

Edilene Pereira Morais (REQUERIDO)

Geraldo Vigolo (REQUERIDO)

Rosemari Konageski Vigolo (REQUERIDO)

Bom Jesus Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Bom Jesus Transportes e Logística LTDA (REQUERIDO)

ABJ Comércio Agrícola LTDA (REQUERIDO)

ABJ Trading LLP (REQUERIDO)

Agropecuária Araguari LTDA (REQUERIDO)

Autoposto Transamérica LTDA (REQUERIDO)

Boa Esperança Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Semeare Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

V.S Agrícola e Pecuária LTDA (REQUERIDO)

WW Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São Jorge LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São Benedito LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002374-87.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLAM INTERNATIONAL LIMITED REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUÁRIA 

ARAGUARI LTDA, AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA, BOA 

ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE AGROPECUÁRIA LTDA, 

V.S AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, WW AGROPECUÁRIA LTDA, 

FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA 

SÃO MATEUS LTDA, FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, 

EDILENE PEREIRA MORAIS, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI 

VIGOLO Vistos e examinados. OLAM INTERNATIONAL LTDA ingressou 

com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA. Na petição inicial a impugnante fez o seguinte 

relato: “Em 13 de outubro de 2015, a Recuperanda Bom Jesus 

Agropecuária Ltda.(“Bom Jesus”) e a OLAM celebraram o "International 

Swaps and Derivates Association, Inc. 2002 Master Agreement" ("ISDA"), 

acompanhado dos respectivos "Schedule", "Exhibit" e "Credit Support 

Agreement", por meio do qual as partes estabeleceram as regras e 

condições que governariam as operações de derivativos a serem 

mantidas entre elas. Em garantia dessas operações, a Bom Jesus emitiu, 

em 11 de março de 2016, Nota Promissória em favor da OLAM, no valor de 

US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos). De acordo 

com a Cláusula 5 (a) (vii) e a Cláusula 6 do ISDA, o pedido de 

Recuperação Judicial formulado pela Bom Jesus em 30/05/2016 

configuraria Evento de Inadimplemento contratual e facultaria à Olam 

terminar antecipadamente todas as operações firmadas entre as partes no 

âmbito do ISDA. No entanto, as partes acordaram uma solução para a 

manutenção da relação comercial e decidiram, de comum acordo, manter 

as operações de derivativos em aberto. Por essa razão, a OLAM deixou 

de declarar o inadimplemento da Bom Jesus e abriu, em 02 de junho de 

2016, as seguintes posições Data Natureza Operação Side Nível 

Vencimento 02/06/2016 880x SWAPS SX6 VENDA 959.00 21/10/2016 

02/06/2016 880x CALL SX6 VENDA 1075.00 21/10/2016 02/06/2016 880x 

PUT SX6 COMPRA 959.00 21/10/2016 Ocorre que, apesar da solução 

amigável encontrada pelas partes, a Bom Jesus voltou a inadimplir os 

termos do ISDA, deixando de cumprir chamadas de margem por 40 

(quarenta) dias consecutivos. Em razão do inadimplemento, a Olam, 

utilizando-se da faculdade que lhe atribuem as Cláusulas 5 (a) (i) e 6 do 

ISDA, liquidou antecipadamente todas as operações, na data de 22 de 

julho de 2016, conforme demonstram os documentos anexos”. Sustentou 

que o seu crédito foi constituído em data posterior ao pedido de 

recuperação judicial, postulando pela exclusão do mesmo da lista de 

credores apresentada pela Administradora Judicial. E que, na remota 

hipótese do crédito ser considerado concursal, o valor lançado deve ser 

retificado, posto que na data de 31/05/2016 alcançava a soma de US$ 

3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e 

setenta e três dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos). 

Certificada a tempestividade, a impugnação foi recebida. Intimada, a parte 

impugnada manifestou-se em Id. 10542147, defendendo a sujeição do 

crédito detido pela impugnante ao processo de recuperação judicial e 

postulando pela rejeição da impugnação. A Administradora Judicial também 

apresentou manifestação pela manutenção da impugnante na lista de 

credores, com crédito retificado para o valor de USD 3.421.973,68 na 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA (Id. 17213017). O Ministério Público emitiu 
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parecer pela manutenção do crédito e correção do valor (Id. 22050611). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que assiste total razão 

à parte impugnada, à Administradora Judicial e ao D. representante do 

Ministério Público quando afirmar que o crédito da impugnante deve ser 

mantido na lista de credores, posto que se sujeita ao processo de 

recuperação judicial, sendo nitidamente concursal. É que, como se infere 

das provas carreadas ao caderno processual, o crédito objeto da lide tem 

origem em contrato firmado entre as partes na data de 13/10/2015 e, 

portanto, em data muito anterior à apresentação do pedido de recuperação 

judicial. Deste modo, inegavelmente o crédito está sujeito ao processo de 

recuperação judicial, por expressa previsão da Lei 11.101/2005. Veja-se: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.” Nesse contexto, é certo que, 

embora o contrato que deu origem ao crédito tenha sido firmado com 

condição a termo futuro, a obrigação foi assumida em data anterior ao 

pedido de recuperação judicial, o que torna a dívida concursal. Quanto ao 

pleito de retificação do valor do crédito, lançado pela Administradora 

Judicial na lista de credores, verifica-se que comporta acolhimento, haja 

vista a análise técnica apresentada em Id. 17213018. Isto posto, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para manter o crédito da 

impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da 

parte impugnada, determinando a retificação do valor, para que conste o 

montante de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um 

mil, novecentos e setenta e três dólares norte-americanos e sessenta e 

oito centavos). Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Considerando que foi atendido pedido mínimo da autora, condeno a mesma 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, haja vista o 

teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004356-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004356-39.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDREIA RIGATTI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANDREIA RIGATTI em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, por meio da 

qual afirma ter sido surpreendida com uma cobrança indevida no valor de 

R$ 697,25, referente ao contrato nº. 0000899998788978, atinente à 

suposta contratação do serviço de telefonia fixa - (66) 3421 6497 -. 

Sustenta não ter contratado qualquer serviço com a ré, sendo indevida a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão 

pela qual requer seja julgada procedente a pretensão inicial, a fim de que 

seja declarado inexistente o débito e condenada a demandada no 

pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 30 

salários mínimos. O pedido de tutela de urgência foi deferido (id 9570900). 

Citada, a requerida deixou de apresentar contestação, conforme 

certificado no id 15025330. Intimada, a parte autora pleiteou pelo 

julgamento antecipado (id 15129472). Após, vieram os autos conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA DECRETO a revelia 

da parte requerida, uma vez que mesmo citada pessoalmente não 

apresentou contestação (art. 344, CPC/2015). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO O processo se encontra pronto para ser julgado, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, notadamente por se tratar de 

réu revel, nos termos do art. 355, I e II, CPC/2015. DO MÉRITO A análise do 

caso concreto deve se dar em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, dada a relação consumerista existente entre as partes, bem 

como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória 

hipossuficiência da reclamante em relação à empresa. Nesse contexto, é 

certo que não ficou evidenciada a legitimidade do débito discutido e a 

licitude do ato de inscrição do nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, sobretudo porque sequer foi comprovada a 

existência de relação jurídica entre as partes, na medida em que a parte ré 

nem mesmo contestou a inicial. E não obstante a presunção de veracidade 

decorrente da revelia seja tão somente relativa, indiscutível que não se 

revela aceitável exigir a produção de prova diabólica por parte da 

requerente, haja vista que a causa de pedir está fundamentada justamente 

na ausência de relação jurídica com a parte ré e, por corolário, 

inexistência de débito e ilegitimidade da cobrança. Dessa forma, não tendo 

sido o feito instruído com elementos de prova aptos a infirmar as 

alegações constantes na inicial, aliado à própria natureza do direito 

envolvido, à qual se aplicam as regras da inversão do ônus da prova, 

pertinente se mostra o acolhimento da pretensão formulada na inicial para 

o fim de declarar a inexistência do débito. Resta perquirir quanto ao dever 

de indenizar. Pois bem. A Responsabilidade civil deriva da transgressão 

de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Uma vez comprovada a ilicitude na negativação 

do nome da requerente, imputa-se à requerida a responsabilização pela 

falha na prestação do serviço e, por corolário, pelos danos causados, os 

quais prescindem de comprovação, já que configuram dano in re ipsa, 

dispensando a demonstração do efetivo prejuízo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

pedido de Reparação de Danos Morais – PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PROVAS 

UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO 

CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO-DANO MORAL 

CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO 

PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar 

o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório 

e punitivo da indenização.” SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 

25/01/2019) Se de um lado o Código Civil impõe a obrigação de reparar 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se 

considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou 

dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do 

ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção 

monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das 

súmulas nº 54 e 362, STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito 

oriundo do contrato nº. 0000899998788978, no valor de R$ 697,25 

(seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), e ii) 

condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso (data da negativação), e correção monetária pelo INPC a 
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partir do arbitramento. Por corolário, RATIFICO a liminar concedida. 

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de 

Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003521-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência 

ajuizada por TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, tendo como causa de pedir a existência de 

cobrança indevida, no valor de R$ 164,98, decorrente do contrato nº. 

0000899995844395. Enfatiza a ilegitimidade do débito e, por conseguinte, 

da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando pela procedência da pretensão inicial, a fim de que seja a ré 

condenada no pagamento de 10 salários mínimos a título de danos morais, 

além de declarado inexistente o débito. O pedido de tutela de urgência foi 

deferido (id 13277982). Citada, a requerida apresentou contestação, 

impugnando preliminarmente o valor atribuído à causa. No mérito, alega ser 

a parte autora titular da linha telefônica de número 3026 0881, desde 

20/10/2015, discorrendo sobre a regularidade do débito e a utilização dos 

serviços, motivo pelo qual requer seja julgada improcedente a pretensão 

inicial. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial (id 

14961902). Intimadas para especificarem as provas, a requerente deixou 

de se manifestar, enquanto a ré pugnou pelo julgamento antecipado (id 

15925146). Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Infere-se dos autos 

a presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual é pertinente 

o julgamento antecipado da lide. DO VALOR DA CAUSA À luz do disposto 

no art. 292, §3º, CORRIJO, de ofício, o valor atribuído à causa, haja vista 

que, na espécie, este deverá corresponder à somatória do montante 

pleiteado a título de indenização por danos morais e do débito tido como 

ilegítimo (art. 292, VI, CPC/2015). Vale dizer, o valor da causa 

corresponderá à quantia de R$ 9.704,98 (nove mil setecentos e quatro 

reais e noventa e oito centavos). DO MÉRITO A análise do caso concreto 

deve se dar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, 

dada a relação consumerista existente entre as partes, bem como a 

necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória 

hipossuficiência da parte autora em relação à empresa. A solução da 

situação em concreto importa em aferir a existência do débito discutido e a 

licitude ou não do ato de inscrição do nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, o que seria perfeitamente possível por meio da 

juntada, pela requerida, de cópia do contrato firmado entre as partes, 

assim como pela apresentação da mídia (áudio) ou protocolo na hipótese 

de eventual contratação virtual, isto é, pelos demais canais de 

atendimento. Seria pertinente, ainda, a apresentação dos extratos de 

consumo e pagamentos, o que não ocorreu na situação em análise. O que 

se observa é que nos documentos anexados à peça de defesa, 

referentes às supostas faturas, consta endereço diverso do fornecido 

pela autora na exordial, não havendo a existência de elementos de 

convicção mínimos aptos a corroborar com a tese de que, de fato, os 

serviços foram regularmente contratados e utilizados. Averbe-se que a 

demandada se limitou a juntar prints de tela, captados do seu próprio 

sistema (computador), o que, de maneira isolada, não pode ser 

considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações da 

consumidora, mormente porque se trata de prova produzida 

unilateralmente. Não se revela exagerado destacar que em razão da 

natureza da ação, à qual se aplicam as normas do CDC, cabia à empresa 

de telefonia comprovar a regularidade do ato de contratação dos seus 

serviços pela autora e, ainda, a licitude na negativação do nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, o que não fez. Ao revés, requereu o 

julgamento antecipado, embora tenha sido facultada a produção de outras 

provas. Destarte, não havendo prova da contratação e utilização dos 

serviços, quiçá de eventual inadimplência da demandante com a ré, 

mostra-se escorreita a declaração de inexistência de débito, restando 

perquirir quanto ao dever de indenizar. Pois bem. A Responsabilidade civil 

deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Uma vez comprovada a 

ilicitude na negativação do nome da requerente, imputa-se à requerida a 

responsabilização pela falha na prestação do serviço e, por corolário, 

pelos danos causados, os quais prescindem de comprovação, já que 

configuram dano in re ipsa, dispensando a demonstração do efetivo 

prejuízo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c pedido de Reparação de Danos Morais – 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO 

AUTOR – PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A 

NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN 

RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO-DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR 

– ART. 14 DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer 

provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. A 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) Se de um lado o Código Civil 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido 

pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e 

correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos 

das súmulas nº 54 e 362, STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito 

oriundo do contrato nº. 0000899995844395 e ii) condenar a parte 

reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data 

da negativação), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. 

Por corolário, RATIFICO a liminar concedida. Condeno a parte requerida no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 460 de 3112



arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [1] 

FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002605-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA REGO MAGALHAES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002605-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ANDREIA REGO 

MAGALHAES FEITOSA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de ANDRÉIA REGO MAGALHÃES 

FEITOSA, tendo por objeto o bem descrito na inicial. O pedido liminar foi 

deferido. O objeto foi apreendido. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação pugnando pela renegociação da dívida. A parte 

autora não concordou com a renegociação do débito, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da justiça gratuita Defiro à parte 

requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Do julgamento antecipado 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. III – Da busca e apreensão O Decreto-lei n 

911/1969 dispõe que o proprietário ou credor fiduciário, desde que 

comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente em desfavor do devedor ou 

terceiro. Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) No caso, 

verifica-se que o feito encontra-se devidamente instruído com cópia do 

contrato celebrado entre as partes, bem como constituição em mora do 

devedor. Por outro lado, a parte devedora deixou de efetuar a purgação 

da mora ou alegar em sede de defesa qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que a procedência do 

pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) 

confirmar a liminar concedida nos autos e, b) consolidar o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora. Segue em 

anexo comprovante de remoção da restrição no Sistema Renajud, se 

houver. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN/MT para que proceda a retificação no registro da 

propriedade do veículo, objeto destes autos. Após a venda do bem, deve 

ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo 

e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao 

requerido. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, 

do CPC. Consigno que se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004959-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR INOCENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004959-15.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALTAIR INOCENCIO REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos e 

examinados. ALTAIR INOCENCIO ingressou com a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Na petição inicial o autor fez o 

seguinte relato: “O Requerente adquiriu um veículo Ranger, FORD, ano 

2006/2007, por meio de financiamento no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta 

e oito mil reais). Dentre as cláusulas gerais do contrato, estão o valor 

líquido do crédito de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), o valor da 

entrada de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), o valor do bem R$ 

58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), o valor da parcela R$ 1.281,00 (um 

mil duzentos e oitenta e um reais); quantidade de parcelas: 36 parcelas; 

vencimento da primeira parcela no dia 29/10/2014 e o vencimento da última 

parcela de 29/09/2017 e a forma de pagamento em carnê. Ainda, consta a 

taxa de juros anual de 30,22%; taxa de juros mensal de 2,22%; custo 

efetivo anual total (CET) de 38,63%; pagamentos autorizados de IOF R$ 

488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e 

a tarifa de cadastro de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). 

O fato é que do valor financiado de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), 

gerou-se 36 parcelas de 1.281,00, o que totaliza em R$ 46,116,00 

(quarenta e seis mil cento e dezesseis reais), o que gera juros de quase 

100% do valor do veículo financiado, tornando os juros abusivos. Insta 

salientar, que o autor já efetuou o pagamento de 23 parcelas de R$ 

1.281,00 (um mil e duzentos e oitenta e um reais) e está em atraso nas 

parcelas de setembro de 2016 a junho de 2017, que com a atualização 

correta perfaz o montante de R$ 11.725,56 (onze mil setecentos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos), o qual pede-se que até o 

julgamento da presente demanda sejam suspensos a exigibilidade dessas 

parcelas. A abusividade do contrato de financiamento decorre da taxa de 

juros mensal de 2,22%, sendo muito alta comparada com a taxa de juros 

da média do mercado que segundo a cópia do extrato de pessoa física 

(aquisição de veículos) até o dia 20/06/2017 do Banco Central do Brasil 

está na média de 1,60%. Logo, o autor não reclama o método de cálculo 

de juros compostos a ser aplicado ao contrato de financiamento, MAS SIM 

DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. Ademais, além das medidas 

ilícitas supramencionadas, para a total surpresa e indignação do 

Requerente, foi surpreendido por uma citação, para se defender em um 

processo de busca e apreensão do veículo supracitado. Cabe ressaltar, 

que o Requerente deixou de efetuar o pagamento das prestações, EM 

RAZÃO DE TER DESCOBERTO O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE CÂNCER 

DE PRÓSTATA. Desse modo, considerando que o requerente já quitou 

mais de 70% (setenta por cento) do veículo e apenas está com onze 

prestações em atraso, por motivo de FORÇA MAIOR e, ainda, a dívida 

vinha sendo paga de forma regular, restando apenas onze prestações 

para quitar o veículo, a busca e Apreensão é uma medida irregular que 

causou danos ao Requerente, que além do constrangimento de ter um 

oficial de justiça em sua porta, esteve na iminência de ter seu único meio 

de transporte apreendido. Portanto, é evidente que o Requerido tenta 

locupletar-se ilicitamente se aproveitando da hipossuficiência do 

Requerente para cobrar juros abusivos. Ainda, o demandado impediu o 
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Autor de quitar sua dívida, negativou seu nome, apresentou contra ele um 

absurdo processo de busca e apreensão e ainda continua lhe cobrando 

juros abusivos. Assim, resta cristalina a necessidade de intervenção 

judicial, a fim de garantir os direitos ora afrontados”. Requereu o 

deferimento de tutela provisória de urgência para a retirada do seu nome 

dos sistemas de proteção ao crédito; e, no mérito, a revisão do contrato, 

para declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem juros 

exorbitantes, com a redução das parcelas mensais; e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00. O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação. O autor impugnou a contestação. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir. O autor requereu o 

julgamento antecipado da demanda. A requerida deixou de se manifestar. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Nos termos do disposto no 

artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve 

necessidade de produção de outras provas”. Assim, é possível o 

julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela 

prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - 

APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao 

caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 

mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Ademais, quando intimadas para especificar as provas que 

ainda pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento da 

demanda. Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide. DA 

APLICAÇÃO DO CDC Inicialmente há que se consignar que o presente 

caso deve ser julgado à luz das disposições constantes do CDC, haja 

vista que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo. 

Menciono: “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS 

CDIS/CETIP TANTO NO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO COMO NO DE 

INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO – SÚMULA Nº 176 DO STJ – 

READEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS 

LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE ANTE A EXPRESSA 

PACTUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.1. As 

cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, 

aplicando-lhes as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do 

que prescreve a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Logo, 

estando a Apelante sujeita às normas consumeristas, as cláusulas e 

condições excessivamente onerosas por ela estipuladas estão sujeitas à 

revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte 

Superior. (...)”. (N.U 0014020-17.2013.8.11.0015, , SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, 

Publicado no DJE 01/07/2016). No mais, há que se ter em conta a notória 

hipossuficiência econômica e técnica da parte autora/consumidora frente 

à requerida, motivo pelo qual DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA em favor da requerente. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO 

CONTRATO. Valioso frisar que a revisão dos contratos pelo Poder 

Judiciário é perfeitamente possível, sempre que existentes cláusulas 

abusivas e ilegais, independente do pacto já ter sido quitado, ou não. 

Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE 

CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

–LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - CONTRATO EXTINTO - 

POSSIBILIDADE DE SER OBJETO DE DEMANDA DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SÚMULA N. 286 DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS – 

MÉRITO - DIREITO À REVISÃO DAS CLÁUSULAS - CUNHO PESSOAL - 

PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916 – CONTAGEM A PARTIR 

DA ASSINATURA DO PACTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLANO 

COLLOR I - ÍNDICE CABÍVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à revisão contratual e, 

igualmente, à repetição de indébito não é limitado porque contrato foi 

quitado ou renegociado. (Súmula n. 286 do STJ).As ações revisionais de 

contrato bancário são fundadas em direito pessoal, e o prazo 

prescricional no Código Civil de 1916 é vintenário (REsp 1326445/PR). 

(...)”. (N.U 0003282-69.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). 

Nestes termos, passo à apreciação das arguições feitas pela parte 

autora, em sua petição inicial, quanto à cláusulas apontadas pela mesma 

como ilegais e abusivas. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sustenta a 

requerente que os juros firmados no contrato são abusivos, destoam da 

taxa de mercado da época, e devem ser reduzidos. Entretanto, sua 

alegação não merece acolhida, na medida em que os contratos bancários 

não estão sujeitos à limitação de juros no percentual de 12% ao ano; e os 

juros convencionados na avença não se revelam abusivos, posto que 

contratados a uma taxa mensal de 2,22%, que o requerente não fez prova 

de que estava acima da média. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – 

REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – 

IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE 

– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (...) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 

julgado em 22/10/2008). (...)”. (N.U 0007110-93.2013.8.11.0040, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). Assim, não há que se falar em nulidade da 

dita cláusula contratual. No mais, tem-se que o autor não se voltou contra 

outras cláusulas contratuais, constando os pedidos da exordial apenas a 

redução dos juros, assim como foi a única matéria invocada no item 5 da 

petição inicial. Por fim, inexistindo cláusulas a serem revistas, e sendo os 

juros considerados admitidos, não há que se falar em existência de danos 

morais. Valioso consignar que a alegada doença do autor não é suficiente 
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para eximir o mesmo do pagamento de dívidas; e, nesta toada, sendo a 

inadimplência confessada pelo mesmo, regular a negativação do seu 

nome, bem como a retomada do bem via busca e apreensão. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (REU)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001398-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILBERTO LUIZ HOLLENBACH REU: BUTIQUIM BAR E 

RESTAURANTE LTDA - ME, KATIA FARES DIB Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

proposta por GILBERTO LUIZ HOLLENBACH em face de BUTIQUIM BAR E 

RESTAURANTE LTDA-ME e KÁTIA FARES DIB. Em breve resumo, afirma 

que atuou na função de advogado da parte requerida na Ação Trabalhista 

nº 001519-55.2015 que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Aduz que as partes ajustaram verbalmente os valores 

dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa. Alega que 

cumpriu todas as obrigações impostas pelo mandato, contestando a ação 

e participando da audiência de conciliação, na qual foi entabulado acordo 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Argumenta que a parte requerida 

deixou de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelos 

serviços prestados. Pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios, 

no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, equivalente a R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação pugnando pelo arbitramento dos 

honorários no mínimo estipulado pela tabela da OAB/MT. Instada a 

especificar as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pugnou 

pela oitiva de testemunhas, ao passo que o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento antecipado Nos termos do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe 

ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Frise-se que a prova oral não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido 

à apreciação deste juízo que contribuiria para a formação da convicção, 

motivo pelo qual o seu indeferimento é medida que se impõe. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Do 

arbitramento de honorários Analisando os autos, verifica-se que os 

documentos juntados na exordial são suficientes para comprovar a efetiva 

prestação de serviços advocatícios realizados no Processo nº 

1519-55.2015 que tramitou na 2ª Vara do Trabalho desta comarca. O art. 

22, § 2º, do Estatuto do Advogado dispõe que na falta de estipulação ou 

acordo, os honorários advocatícios serão fixados por arbitramento judicial, 

em remuneração compatível com o trabalho efetuado, não podendo ser 

inferior ao estabelecido na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da 

OAB. Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos 

na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2º Na falta de 

estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...) Nesse contexto, 

comprovada a efetiva prestação dos serviços e na falta de contrato 

escrito ou acordo entre as partes quanto aos honorários advocatícios, o 

arbitramento judicial é medida que se impõe. APELAÇÃO CIVIL - 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, § 2º, DA 

LEI Nº 8.096/94 - CONTRATO VERBAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS - HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO - SENTENÇA 

MANTIDA. Instruída a inicial com a documentação comprobatória da 

execução dos serviços profissionais prestados em benefício do cliente, 

com o ajuizamento de demanda judicial satisfativa, impõe-se o arbitramento 

judicial dos honorários, em face da ausência de contrato escrito, visando 

a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da 

dignidade da profissão, que tem status constitucional, tendo em vista sua 

expressa previsão no art. 133 da CR/88. (TJMG. Apelação Cível 

1.0220.09.012034-0/001 (0120340-43.2009.8.13.0220 (1), Relator Des. 
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Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, j. 09/05/2012) Cumpre salientar que os 

honorários devem ser arbitrados em atenção ao trabalho realizado pelo 

profissional, complexidade, estimativa de tempo despendido, dente outros 

parâmetros, observados os princípios da razoabilidade e da moderação, 

para não beneficiar de forma exagerada uma das partes, nem onerar de 

forma excessiva a outra. Acerca do tema: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO. 

DEVIDA. CONTRATO ESCRITO. AUSENTE. ARBITRAMENTO. VALOR. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Comprovada a efetiva 

prestação dos serviços e na falta de contrato escrito entre as partes 

quanto aos honorários advocatícios, é cabível o arbitramento judicial. II. As 

diretrizes da norma contida no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 devem ser 

examinadas pelo juiz em consonância com a complexidade do trabalho 

desenvolvido pelo profissional, o valor econômico da questão e, 

sobretudo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar que o arbitramento dos honorários advocatícios em valor 

irrisório ou exorbitante enseje enriquecimento sem causa dos 

contratantes. III. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios o 

termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor fixado é a data 

da citação (CC, art. 405). IV. Negou-se provimento ao recurso do réu. 

Deu-se provimento ao recurso do autor. (TJ-DF - APC: 20100111971725 

DF 0063350-41.2010.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 21/01/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 474) No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 

4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), consoante tabela da OAB/MT. Por fim, insta consignar 

que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção 

monetária a partir do arbitramento. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA 

FIXADOS EM PERCENTUAL PRESCRITO PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE 

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DO AUTOR 

DESPROVIDA - APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(...) Os juros de mora incidente sobre o valor dos honorários advocatícios 

arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a 

correção monetária a partir da data do arbitramento, no caso, a data da 

sentença já que restou mantido o valor. É de se manter os honorários 

advocatícios de sucumbência fixados em percentual estabelecido pela 

regra própria à espécie. (Ap 24481/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018) III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC, para fixar os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

correspondente a R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, 

I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e, com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N.º 14515-63.2014.811.0003 CI 762044

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PARTE AUTORA: ANAIDES DA SILVA SOUZA

 PARTE RÉ: JOÃO DA SILVA MARTINS e CIRILO DA SILVA MARTINS e 

ELIZA DA SILVA MARTINS e IRMAM DA SILVA SOUZA e EURIPEDES 

SILVA SANTOS e ILDA DA SILVA MARTINS e MARIA SILVA DE OLIVEIRA 

e ARGEMIRO DA SILVA MARTINS e OLAVO DA SILVA MARTINS e LAURO 

DA SILVA MARTINS e CIRINO DA SILVA MARTINS e LUIZ DA SILVA 

SOUZA e LAURINDO RODRIGUES DE SOUZA e FLORINDA RODRIGUES DE 

SOUZA e ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA e CORACY RODRIGUES DE 

SOUZA e NAIR RODRIGUES DE SOUZA e TEREZINHA RODRIGUES DE 

SOUZA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA e ODILIA DA SILVA e 

ANTONIO QUEIROZ MACAUBAS

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus OLAVO DA SILVA MARTINS, ELIZA DA 

SILVA MARTINS e MARIA SILVA DE OLIVEIRA, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O autor vem mantendo a posse de forma mansa, 

pacífica e contínua no imóvel abaixo transcrito, desde agosto de 1995, 

tendo ao longo dos anos realizados benfeitorias, obras, serviços de 

caráter produtivo e habitado, cumprindo a função social.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma casa mista de odobes, 

coberta com telhas francesas, situada na zona urbana desta cidade, parte 

do Lote nº 01 da Quadra 29, na Vila Operária, com a área remanescente 

de 460m², dentro dos limites e confrontações constante da matrícula 

6.637.

DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, determino a citação de OLAVO DA 

SILVA MARTINS, ELISA DA SILVA MARTINS e MARIA SILVA DE OLIVEIRA 

por edital, com a observância de todas as disposições do artigo 257 do 

CPC. Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia da 

parte requerida e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do 

Código de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por 

edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta 

Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no 

prazo legal. INDEFIRO o pedido de busca de certidão de óbito, vez que não 

sistema disponível a este Juízo para o atendimento de tal pleito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Eu, Sônia 

Maria Barros Duarte – Analista Judicial, que, digitei. Rondonópolis - MT, 19 

de dezembro de 2019. Thais Muti de Oliveira - Gestora Judiciária - 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N.º 7561-11.2008.811.0003 CI 411458

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO

 PARTE AUTORA: WESLEY BENEVIDES DA SILVA e LUZIENE MALICE 

FERREIRA

 PARTE RÉ: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 CITANDO O CONFINANTE: CRISTIANO MARINHO AVILIO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2008

 VALOR DA CAUSA: R$ 4.263,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO do CONFINANTE CRISTIANO MARINHO AVILIO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 
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querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O autor vem mantendo a posse de forma mansa, 

pacífica e contínua no imóvel abaixo transcrito, há mais de 05 (cinco) 

anos, tendo ao longo dos anos realizados benfeitorias, obras, serviços de 

caráter produtivo e habitado, cumprindo a função social

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote para construção nº 05 da 

Quadra 18, situado no Loteamento denominado Jardim Gramado, zona 

urbana, desta cidade, com 300m², dentro dos limites e confrontações 

constante da matrícula 80.028.

DESPACHO: Vistos e examinados. Cuida-se de processo inserido na Meta 

2 – 2019, que requer celeridade no trâmite. Verifica-se da certidão de fls. 

196 que o feito aguarda a citação do confinante CRISTIANO MARINHO 

ABILIO, que não foi encontrado pelos Correios e nem pelo Oficial de 

Justiça. Deste modo, ante a notória dificuldade em se encontrar o mesmo 

para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do 

CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples afirmação do 

autor acerca das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação 

por edital, determino a citação do confinante supra nominado por edital, 

com a observância de todas as disposições do artigo 257 do CPC. Não 

havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia da parte 

requerida e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Sônia Maria Barros Duarte – Analista Judicial, que, digitei. 

Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2019. - Thais Muti de Oliveira - 

Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016829-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016829-86.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:RITA MARIA 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JENNEFER ARAUJO 

VASCONCELOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016844-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016844-55.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

ALEXANDRE BERTONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILIA 

FERNANDES DAS GRACAS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016846-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016846-25.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY VICTOR 

RODRIGUES BRAZAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016851-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN HENRIQUE MOREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016851-47.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:KELVIN 

HENRIQUE MOREIRA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016853-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN HENRIQUE MOREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016853-17.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:KELVIN 

HENRIQUE MOREIRA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016862-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016862-76.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANIVALDO 

GOMES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016870-53.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEVERSON 

CRISTIANO MOYA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR 

GUILHERME MOYA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014369-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014369-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016896-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016896-51.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ADNILSON 

NASCIMENTO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL TORSI 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016897-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA GOMES NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016897-36.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANNA GOMES 

NOVAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016904-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOIRACI DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO OAB - MT27136/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016904-28.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA LOIRACI 

DE QUADROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO, ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016563-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, 

verifico a AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DE UM DOS 

SÓCIOS DA EMPRESA REQUERENTE, estando em total dissonância com o 

artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

pessoal em nome do polo ativo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas às providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016870-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEVERSON CRISTIANO MOYA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo 

da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 

320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta 

feita, providencie o requerente o documento comprovante de seu 

endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos com urgência para 

apreciação do pedido liminar. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANDRADE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016906-95.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA DE 

ANDRADE MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

FERNANDA NUNES PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016911-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO OAB - MT27136/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016911-20.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MAURA DO 

NASCIMENTO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO, ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016919-94.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:NAILTON REIS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 
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2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016597-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016608-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS AGUILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016892-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MARQUES DE SOUZA CANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016929-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016929-41.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIA 

VENANCIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016937-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TOMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016937-18.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALANA TOMEN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA MAGALHAES SANTOS 

GAKIYA, NADIA FERNANDES RIBEIRO POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016944-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINGLID SOUZA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GITIRANA CAETANO OAB - MT27018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS RIO VERMELHO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016944-10.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SINGLID SOUZA 

DE DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA GITIRANA 

CAETANO POLO PASSIVO: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS RIO 

VERMELHO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016946-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016946-77.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:TATIANE 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016948-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CANDIDO MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016948-47.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO 

CANDIDO MARTINS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016953-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016953-69.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WELLYSON 

BRAGA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYSON BRAGA 

MENDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 11:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016960-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FABIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016960-61.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE FABIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016963-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016963-16.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:NIVALDO 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016964-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCIO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016964-98.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:EVANDRO LUCIO 

DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016967-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016967-53.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

BUENO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016973-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016973-60.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LENICE ALVES 

FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016974-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ADUGOENAUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016974-45.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLARICE 

ADUGOENAUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016976-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016976-15.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016979-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIELY BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016979-67.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:NEUZIELY 

BEZERRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016980-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016980-52.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIMAR ALVES 

PRIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016982-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016982-22.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA DE 

ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016983-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUACI CERQUEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016983-07.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JUACI 

CERQUEIRA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016984-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIVINO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016984-89.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LAUDIVINO JOSE 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016985-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA LEMES VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016985-74.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIZANDRA 

LEMES VENTURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016987-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA PEREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016987-44.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LAZARA 

PEREIRA GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016991-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MAMORE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016991-81.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GILBERTO 

MAMORE DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016992-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016992-66.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLLEY 

BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016995-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEZ MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016995-21.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEZ 

MARTINS DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016996-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABOR PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016996-06.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:NABOR PAULO 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017002-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WHELLERSON ILLGNER FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017002-13.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WHELLERSON 

ILLGNER FIALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017003-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017003-95.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017006-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGLIDY SENA SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017006-50.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:INGLIDY SENA 

SALOMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017011-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANO ANTONIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017011-72.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALICIANO 

ANTONIO DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017013-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017013-42.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:PATRICIA DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017014-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETH ROSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017014-27.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WALDETH ROSA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017015-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BEATRIZ ALVES CASIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017015-12.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MAYARA 

BEATRIZ ALVES CASIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017020-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ADAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017020-34.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

ADAO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017022-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017022-04.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELSON GIORDANI 

MIRANDA DA SILVA POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017023-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017023-86.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:DIOCESE DE 

RONDONOPOLIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017033-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017033-33.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017034-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DIVINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017034-18.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:HELIO DIVINO 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017036-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017036-85.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE HELICA 

DA SILVA ICHI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017047-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017047-17.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO 

GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017055-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DIAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017055-91.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIONOR 

DIAS GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 11:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017059-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDES REKES DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017059-31.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SIDERMANDES 

REKES DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017062-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017062-83.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:KLEBER 

FERNANDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017082-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017082-74.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ATILA 

RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 24 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017083-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSQUIVAN MARTINS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017083-59.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:OSQUIVAN 

MARTINS DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA ANDREIA 

KURSCHNER POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 24 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017092-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017092-21.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ADELCY SILVA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017093-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017093-06.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CELIO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017124-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO MANOEL HURTADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017124-26.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:EVERALDO 

MANOEL HURTADO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOUZA ARISTEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDERSON 

SOUZA ARISTEU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REINALDO DOS 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BRAGA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000012-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO BRAGA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000013-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSALINA 

VITOR DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO LEITE 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEDRO OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDO 

PEDRO OLIVEIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILEIDE MARIA 

LOPES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAITTY MARTINS VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAITTY MARTINS 

VINHAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000027-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

GERMANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL KOQUETUGO BOROBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RANGEL 

KOQUETUGO BOROBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000030-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIENE LIMA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MICHELE DE 

ARRUDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SIDNEI DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIS SIDNEI DA 

SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BATISTA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULA CRISTINA 

BATISTA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LOPES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABRICIO LOPES 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000041-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLENE 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANGELICA 

JESUS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PAWE ECEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE PAWE 

ECEBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TUGOGARU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALTER 

TUGOGARU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BOROBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IRACI BOROBO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA APUIECEBADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA MARIA 

APUIECEBADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BAIGAREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELI 

BAIGAREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:QUEMUEL JEAN 

DE OLIVEIRA BENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OKUDAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

OKUDAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE PUPO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000087-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

CAROLINE PUPO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SIQUEIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WAGNER 

SIQUEIRA MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUSSIANNEY 

VIEIRA VASCONCELOS, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERNANDES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO FERNANDES CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA DUARTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000100-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

SOUZA DUARTE MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LADY NATHIELLY TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000102-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LADY 

NATHIELLY TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000104-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERNESTO DA 

COSTA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AGUIMAR 

ALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FUZZI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIA FUZZI 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA BOROIAGOREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADELIA MARIA 

BOROIAGOREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELI DE FATIMA 

LOPES MAIDANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYSE DAYANE 

ROCHA NUNES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINDINHA GEREGUINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CINDINHA 

GEREGUINHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTENIO AGOSTINHO MUNIZ FILHO (REQUERIDO)

SILVANA TEIXEIRA AGOSTINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAIANE 

CRISTINA REDIVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE CRISTINA 

REDIVO POLO PASSIVO: ESTENIO AGOSTINHO MUNIZ FILHO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SULEIKA PEREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SULEIKA 

PEREIRA DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCIONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ALCIONE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES DE ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARINETE 

ALVES DE ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011970-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEICIANE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011970-27.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO EXECUTADO: LEICIANE DE 

LIMA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a 

AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, 

estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de 

Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000150-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNEIA 

MARQUES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANDRA LUIS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA FLAVIA 

RIBEIRO COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRUZ RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SELMA CRUZ 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014294-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014294-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Verifico 

que os documentos juntados a inicial encontram-se ilegíveis, com exceção 

aos extratos bancários. Assim, sob pena de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para adoção das 

providências necessárias ao regular andamento do feito no prazo de 5 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO OAB - MT18233/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014602-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELENIR MAGALHAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em 

total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in 

verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, providencie o 

requerente o documento comprovante de seu endereço, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas as 

providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017036-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017036-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO TORRES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a 

petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Assim, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial (art. 344, CPC). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017023-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017023-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIOCESE DE RONDONOPOLIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a 

petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Novo 

Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

no endereço informado, consignando-se as advertências legais. 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO já 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 344, NCPC). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOSANJI ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000164-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOSANJI ALVES 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 11:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEONICE 

PEREIRA DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELILIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELILIA CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:G. S. INDUSTRIA 

E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES SOARES POLO PASSIVO: JOAO 

BATISTA RIBEIRO DA COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013997-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 26668475) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, 

apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 8 de janeiro de 2020. DANIELA 

MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016343-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECY APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CASTRO REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIANE CASTRO 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA CARVALHO 

BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016942-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016942-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GISELE CRISTINA MARQUES REQUERIDO: OBJETIVA 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Em 

análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em 

total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in 

verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, providencie o 

requerente o documento comprovante de seu endereço, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas as 

providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016919-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAILTON REIS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em 

análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico que o COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, não se faz legível. Assim, sob 

pena de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para adoção das providências necessárias ao regular 

andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016768-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOGRADO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada, assim como da decisão que apreciou 

o pedido liminar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WEBER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada, bem como da decisão que apreciou o 

pedido de liminar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000243-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAR JOSE DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID ALVES DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000254-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEBERTH RITIELE 

MARINHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DO SOCORRO NUNES ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA POLO PASSIVO: TEREZA DO SOCORRO NUNES 

ALVES PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014003-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADELIO GOMES SCHIMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27278128) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014236-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27414692) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON RODRIGUES DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DUILIO PIATO JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMAR 

RIBEIRO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUAIR DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUAIR DA SILVA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000324-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA ALVES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MOREIRA BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIZARDO 

DOURADO POLO PASSIVO: ALICE MOREIRA BEZERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016424-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA DE SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

VITOR CESAR SILVA ITACARAMBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIWI INTERCAMBIO CULTURAL E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação da advogada da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016604-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011565-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEITE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que as 

contestações (ID 26302493 e 27765635) foram apresentadas 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em cinco dias, caso queira, apresentar impugnação. 

RONDONÓPOLIS, 13 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014556-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA SANTOS LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, 

manifestar-se sobre a devolução do mandado referente a citação do 

requerido Rodrigo de Souza Santos (ID 26703484), indicando o correto 

endereço do mesmo, ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014966-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ORMONDE PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 

27583430), indicando o atual endereço do requerido, ou postulando o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VASCONCELOS DE BRITO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000399-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAIS 

VASCONCELOS DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JENNEFER 

ARAUJO VASCONCELOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003340-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003340-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ORCIANE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002571-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos, etc. A 

presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado 

Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de 

dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013487-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PECKIN BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013487-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO PECKIN BRAGA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009951-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009951-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015595-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015595-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIMONE MARIA MARQUES REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo 

Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a 

competência para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 

18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para 

modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da 

Comarca de Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da 

redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013481-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES VALDEMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013481-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALCEBIADES VALDEMAR DE SOUZA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A presente 

ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda 

Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015968-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

01 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015968-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA NETO REQUERIDO: M DE 

ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME Vistos, etc. Tendo em vista a 

informação do Sr. Oficial de Justiça, defiro o pedido retro. Assim, 

determino nova expedição de citação via AR. Em consequência, 

intimem-se as partes para a audiência de conciliação já redesignada, 

consignando-se as advertências legais. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015273-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PASSOS MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015273-49.2019.8.11.0003 

REQUERENTE: FRANCISCO PASSOS MOURAO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A presente 

ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda 

Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015982-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015982-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda 

Vara de Fazenda Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo 

declinado a competência para o Juizado Especial em virtude do valor da 

causa. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do processo, 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011751-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011751-14.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO CAMPOS ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo 

Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a 

competência para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 

18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para 
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modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da 

Comarca de Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da 

redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015125-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA MARQUES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015125-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILZA DE FATIMA MARQUES MORAIS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação 

foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública 

desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o 

Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as 

partes da redistribuição do processo, para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACXIEL INACIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000135-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ACXIEL INACIO SOARES REQUERIDO: AGÊNCIA DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO 

GROSSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A 

presente ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de 

Fazenda Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a 

competência para o Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta 

forma, intimem-se as partes da redistribuição do processo, para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012457-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012457-31.2018.8.11.0003. REQUERENTE: VALDECIR LOURENCO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT Vistos, etc. A presente ação 

foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública 

desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o 

Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as 

partes da redistribuição do processo, para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002364-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BRAGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002364-77.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIZETE BRAGA DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda 

Vara de Fazenda Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo 

declinado a competência para o Juizado Especial em virtude do valor da 

causa. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do processo, 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014277-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MENEZES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014277-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADOLFO MENEZES DE MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes 

da redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006562-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FARIAS ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006562-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE FARIAS ESTEVAO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes 

da redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001566-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001566-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO SANTIAGO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente 

ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda 

Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001254-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes 

da redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008628-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA ELZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008628-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ABADIA ELZA RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente 

distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta Comarca, 

sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado Especial 

em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes da 

redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005976-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO STURM (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005976-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda 

Vara de Fazenda Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo 

declinado a competência para o Juizado Especial em virtude do valor da 

causa. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do processo, 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005087-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

1101 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005087-64.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANDRESSON NEVES DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente 

ação foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda 

Pública desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007799-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ELIAS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007799-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALBERTO ELIAS DOS REIS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes 

da redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004201-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVINETE LUIZA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004201-70.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVINETE LUIZA ANTUNES DE ARRUDA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação 

foi inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública 

desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o 

Juizado Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as 

partes da redistribuição do processo, para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE GONCALVES MEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000404-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRAZIELE 

GONCALVES MEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LETICIA CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada, bem como da decisão que apreciou o 

pedido de liminar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005040-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005040-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIVINO APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante a Segunda Vara de Fazenda Pública desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude do valor da causa. Desta forma, intimem-se as partes 

da redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação para concessão do 

auxílio-doença por acidente de trabalho convertido em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados. Alega o autor, em síntese, 

que em decorrência de acidente de trabalho, ficou acometido de doenças 

ocupacionais, tais como deformidade do fêmur, da tíbia e fíbula por 

sequela de processo traumático, limitação da mobilidade (anquilose) do 

joelho (CID 10 M24.6), pé equino rígido (CID M21.6), osteomielite crônica 

(CID 10 M86.6), recidivas de processo infeccioso esporadicamente, dor e 

edema em tornozelo contralateral devido entorse com provável lesão 

ligamentar e marcha claudicante, razão pela qual está supostamente 

impossibilitado de exercer qualquer atividade profissional. Assevera que 

foi beneficiário do auxílio-doença nº 534.058.080-1, concedido em 

27/01/2009 até 31/03/2015. Todavia, em 16/03/2015 apresentou pedido de 

reconsideração e o benefício foi estendido até 07/12/2016. Afirma que 

laborou como vaqueiro, profissão cujo esforço se faz presente 

constantemente e, por essa razão, suas enfermidades o impedem de 

exercer qualquer atividade laboral, tratando-se supostamente de quadro 

irreversível. Assim, entende que estão preenchidos os requisitos que 

permitem a concessão da tutela de evidência. Ao final, requer seja o 

Instituto Nacional do Seguro Social condenado a conceder o benefício 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, desde a cessação indevida (07/12/2016) ou, alternativamente, 

desde a data do novo requerimento administrativo (09/03/2018), fixando à 

causa o valor de R$11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito 

reais). A inicial foi recebida e a tutela de evidência foi indeferida (ID 

12671103). O autor formulou pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a medida liminar, contudo, não restou acolhido, uma vez que não 

preenchidos os requisitos (ID 13437684). Não obstante tenha sido 

devidamente citado, o requerido quedou-se inerte (ID 13733154). 

Remetidos para manifestação do Ministério Público, o i. Promotor de Justiça 

entendeu ser desnecessária a intervenção ministerial no presente feito (ID 

14189641). Para a realização da perícia, foi designada a empresa Forense 

Lab (ID 15463532). Ao ID 15602051 o autor apresentou os quesitos. 

Realizada a perícia médica, foi juntado aos autos o laudo pericial (ID 

16656964). Ao apreciar o laudo médico pericial, o autor aduziu que restou 

claramente demonstrado o quadro irreversível de sua moléstia, o que o 

torna inapto para exercer qualquer profissão (ID 16817831). Após, 

vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

De proêmio, com relação ao pleito do autor para que fossem aplicados os 

efeitos da revelia (ID 13732872), mormente inércia do requerido, tal medida 

não se aplica em processo previdenciário decorrente de incapacidade, 

porquanto necessária a realização da perícia médica para resolução da 

lide. Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão do 

auxílio-doença por acidente de trabalho convertido em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, sustentando apresentar incapacidade para exercer 

qualquer atividade laboral. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial. Em 

análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. No caso, o autor teve seu benefício 

auxílio-doença cessado mesmo incapaz para exercer seu labor e, 

posteriormente, quando requereu o benefício em 09/03/2018, teve a 

perícia agendada para após 05 (cinco) meses, no dia 28/08/2018. Assim, 

o demandante ajuizou a presente ação por entender que houvera violação 

de seu direito e, realizada a perícia médica judicial, concluiu-se que a parte 

requerente não possui condições para voltar ao labor, estando totalmente 

inapto, tal como se vê: “4 – Qual a limitação física do autor, em razão das 

lesões ou sequelas do acidente? O autor pode fazer esforço físico? 

Resposta: Limitações na mobilidade e para realizar diversos movimentos e 

atividades básicas. 5– Existe incapacidade laborativa? Total ou parcial? 

Resposta: Sim, o paciente apresenta um quadro de incapacidade total para 

o labor. 6- A incapacidade é definitiva ou temporária? Se temporária, qual 

o prazo estimado para a recuperação? Resposta: A incapacidade é 

definitiva. 7 – Considerando as condições pessoais (idade, condição física 

e social), houve redução da capacidade do autor para exercer alguma 

atividade laboral que demande esforços? E se positivo em que 

porcentagem da redução? Resposta: Sim, houve total redução da 

capacidade laborativa do paciente. (...) 10 – O quadro clínico do autor hoje 

foi em razão do acidente noticiado na inicial? Explique. Resposta: Sim, os 

sintomas do paciente condizem com o acidente relatado nos autos.” 

Portanto, realizado o laudo sob crivo do contraditório, levando em 

consideração fatores socioculturais, vislumbra-se caracterizado o direito 

do autor pela aposentadoria por invalidez. Senão vejamos: A 

jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da 

aposentadoria por invalidez. Senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. 

REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício 

em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 

50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE 

ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC) Nesse norte, destaca-se que a qualidade de 

segurado do requerente resta comprovada quando da concessão 

administrativa do auxílio doença. De outro giro, independe de carência a 

concessão de aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

trabalho, tal como preceitua o artigo 26, inciso II da Lei 8.213/91. No que 

atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de 

qualquer atividade, as conclusões do perito aliadas aos documentos 

médicos carreados na inicial, levam a crer que a incapacidade acometida 

pelo autor o impede de exercer qualquer profissão, uma vez que em 

decorrência do acidente de trabalho, ocorrido em 29/11/2008, o autor teve 

sua capacidade de exercer o seu ofício ceifada. In casu, o laudo médico 

pericial atesta não ser possível a reabilitação do autor, para exercício de 

atividade que lhe garanta subsistência, o que configura o direito pelo 

benefício pleiteado Corroborando com afirmação alhures, trago a baila o 

teor do laudo médico realizado junto a VITTACLIN clínica médica, 

colacionado nos documentos que instruem a inicial (ID 12658620): 

“Tratamento inicial com fixação externa das fraturas. Posteriormente 

tratamento com fixação interna da fratura do fêmur, evoluiu com infecção 

e exposição óssea ao nível da perna necessitando de múltiplos 

procedimentos cirúrgicos, internação prolongada e uso de antibióticos. (...) 

Ao raio x fraturas consolidadas,degeneração importante da articulação do 

joelho direito com sinais de artrose, artrose ao nível do tornozelo e pé com 

dois parafusos (material de osteossíntese) devido a procedimento 

cirúrgico – artrodese. Devido às sequelas (sequelas de fraturas do 

membro inferior CID T93) o paciente apresenta Incapacidade Permanente e 

Total para as atividades de trabalho visto que, as sequelas não são 

passíveis de reversão com tratamento seja cirúrgico ou fisioterápico e, 

devido à incapacidade física hpa limitação para atividades com esforço 

físico e devido ao quadro infeccioso crônico há risco de recidiva da 

infecção como risco de contaminação de terceiros.” No caso sob exame, 

após detida análise, percebe-se que diante das condições pessoais do 

autor, é inaceitável que uma pessoa que exerceu somente atividades 

substancialmente braçais, seja compelida a procurar outra fonte de 

subsistência que não seja aquela, pois conforme os documentos que 

compõem a exordial, trata-se de pessoa sem nenhuma qualificação 

profissional para exercer outra atividade. Portanto, aliado as suas 

condições pessoais, o autor encontra-se total e definitivamente incapaz, o 

que consubstancia o direito pela aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS 
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FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - 

INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. (...) Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 

42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem 

favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o 

laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. (...) (Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). Com efeito, a teor do que 

dispõe o artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez 

será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. 

Segundo conteúdo do documento vinculado ao ID 12658656, o benefício 

auxílio-doença cessou em 07/12/2016. Inobstante a verificação da 

incapacidade mediante exame pericial, é válido lembrar que, conforme 

preceitua o art. 43, § 4O, da Lei 8.213/91, o segurado aposentado por 

invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 

condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, observados 

os casos do art. 101 da mencionada lei. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder a aposentadoria 

por invalidez, desde a data da cessação administrativa (07/12/2016), 

pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção 

monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, 

o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os requisitos 

que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria 

sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É 

que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a 

aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de 

dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Assim, 

CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré 

comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. Determino a remessa dos autos à instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do 

STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da 

condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 

1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo; 2. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez; 3. Data do início do benefício: 07/12/2016; 4. Renda Mensal 

Inicial: 100% do salário-benefício, ressalvada a hipótese do art. 44, §2º, da 

Lei nº. 8.213/91. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença – antecipação de tutela concedida na sentença. Publique-se, 

registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 06 de setembro de 2019. Marcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016677-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008673-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008673-46.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AMILSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do feito pela Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se 

as partes, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016789-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016789-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM REQUERIDO: RCI 

BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos, etc. Em análise ao 

preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com 

o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015619-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015619-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LORRAINE NEVES DOS SANTOS REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

justificativa apresentada pela parte autora e, em homenagem ao princípio 

da economia e celeridade processual, ACOLHO o pedido formulado pela 

parte reclamante para retificação do polo passivo da demanda. Assim, 

DETERMINO a exclusão do polo passivo à requerida Banco Bradesco S.A., 

bem como a inclusão no polo passivo da demanda o Banco Santander, em 

consequência, DETERMINO que a secretaria proceda com a retificação, 

conforme requerido, bem como a citação da mesma, para conhecimento 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação e, em seguida, intimem-se as 

partes, consignando-se no mandado as advertências legais. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013409-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARONESI & MARONESI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GALDINO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA 70139631194 

(REQUERIDO)

DYONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA GALDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013409-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARONESI & MARONESI LTDA - EPP REQUERIDO: 

PATRICIA GALDINO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA 70139631194, 

DYONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA GALDINO Vistos, etc. Indefiro o 

postulado em razão de que tal medida pleiteada é dever da parte 

exequente, e determino que se proceda a intimação da parte exequente 

para que no prazo de 5 (cinco) dias requeira o que de direito, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo supra, certifique-se e, em seguida, voltem-me 

os autos conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012572-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELY APARECIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012572-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: MARCELY 

APARECIDA SILVA Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida não 

foi citada/intimada por não ter logrado êxito em ser atendido no endereço, 

conforme AR devolvido , assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora . Em consequência, DETERMINO a citação da requerida por oficial 

de justiça, conforme endereço apresentado na exordial, bem como, 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão, para comparecerem à sessão 

de CONCILIAÇÃO a ser redesignada pela Secretaria. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012642-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012642-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REQUERIDO: 

LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR Vistos, etc. Considerando que a 

parte reclamante apresentou novo endereço da reclamada assim, 

DETERMINO que seja expedido novo mandado de citação conforme novo 

endereço apresentado. Em consequência, intimem-se as partes para a 

audiência de conciliação já redesignada, consignando-se as advertências 

legais. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011990-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011990-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OTICA VIP LTDA - ME REQUERIDO: RODRIGO SILVA 

SOUSA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014361-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014361-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLECIO MONTEIRO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000426-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A 

presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado 

Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de 

dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014139-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO MISSIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014139-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDERALDO MISSIAS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013235-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013235-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILDO SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do feito pela Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se 

as parte para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013127-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013127-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONAS BATISTA DE ALVARENGA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do feito pela Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se 

as parte para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004861-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CAMILO COELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004861-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEVERSON CAMILO COELHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do feito pela Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se 

as parte para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013646-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BENEDITO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013646-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CATARINO BENEDITO DE LARA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do feito pela Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se 

as parte para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003802-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003802-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THIAGO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: AGÊNCIA DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO 

GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a redistribuição do feito pela 

Segunda Vara de Fazenda Pública, intimem-se as parte para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012562-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DAS DORES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência anexa, postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013894-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ANDREATTA CORAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 27998427), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013678-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEGNNO RYAN DA LUZ ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 27999204), indicando o atual e correto endereço do 

requerido ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAO DO PARAFUSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 27999234), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014064-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERBERT GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28000087), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013758-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28001455), postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010644-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAIR NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA SILVA ATIBAIA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28002606), postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013983-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NARCIZO ALCANTARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MANHONI - CONFECCOES - EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28001960), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015448-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BRAVO PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28006949), postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014374-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CORDEIRO DIAS (REQUERENTE)

JULIANO LOPES LELLIS (REQUERENTE)

JANDIR BONAFE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES RIBEIRO LEITE OAB - GO53192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS PETROVINA - EIRELI - ME (REQUERIDO)

COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

AFG BRASIL S/A (REQUERIDO)

G-8 ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência referente a citação de Comercial Agrosol de Produtos 

Agrícolas LTDA (ID 28006972), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014746-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LIONEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28007405), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012536-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 26385820) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos, para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014354-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27352530) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014069-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

NAUVA DOURADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27608302) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014029-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ROMERO TELES (REQUERENTE)

EUCLIDES AVELINO (REQUERENTE)

NILDA MARIA MUNIZ (REQUERENTE)

SUELI DE FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27771892) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 15 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013172-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE MACEDO DOS SANTOS INACIO OAB - 028.569.331-06 

(REPRESENTANTE)

LUCELAINE MARIA SULMANE OAB - SP330489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

LANDERSON FRANCISCO TADEU DO VAZ OAB - 893.147.191-20 

(REPRESENTANTE)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016652-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006313-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DALTRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006313-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS DALTRO DE BRITO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Verifica-se a 

redistribuição do processo, pela Segunda Vara da Fazenda Pública. 

Assim, intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. As providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016560-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016560-47.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: 

AUXILIADORA SILVA BISPO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000196-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000196-63.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA 

VISTA EXECUTADO: GILVAN ALVES DA SILVA Vistos, etc. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida (art. 829 do CPC). 

Consigne-se no mandado de citação que, não havendo pagamento no 

prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder penhora e 

avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da execução, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (§1º); que a 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) executado(s) 

para comparecer à audiência de conciliação designada, oportunidade em 

que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 9.099/95), por si ou 

por meio de advogado. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de 

Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, CPC), e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º. da Lei 

9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016296-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA PRADO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016296-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADELINA PRADO SILVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos a certidão de anuência dos filhos do de 

cujus, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016806-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CESAR CAPELLOTTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016856-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CARINHANHA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

WENDERLLEY PEREIRA DE MELO OAB - 043.696.401-56 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A, 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000477-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WENDERLLEY 

PEREIRA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDELL PEREIRA 

DE MELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENRGIA S.A, FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000497-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

TADEU GUILHEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ JORGE MARIO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000514-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAREZ JORGE 

MARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VAGNER BRAGA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEY FERREIRA 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES BOKOROIABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000537-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO 

RODRIGUES BOKOROIABE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000538-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA 

FERNANDES MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGO MAGALHAES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000540-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDREIA REGO 

MAGALHAES FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000544-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARLOS ALVARENGA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000544-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

CARLOS ALVARENGA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000550-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSMARI 

TEREZINHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI SALES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000552-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEI SALES 

MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000561-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVIO CEZAR 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000562-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIANA SILVA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RUTE LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000572-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELIA RUTE 

LUCAS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS FONSECA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000603-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

FONSECA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016816-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28022577) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000615-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELISANGELA 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR GOMES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000661-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDEMIR GOMES 

VICENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEL BECKER POLO 

PASSIVO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

WENDERLLEY PEREIRA DE MELO OAB - 043.696.401-56 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A, 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000477-19.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: WENDERLLEY PEREIRA DE MELO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A, Vistos, etc. 

Intime-se a parte reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a comprovação de vinculo do locador do contrato de locação de 

imóvel residencial com o SR. Dervando dos santos Fernandes, sob pena 

de indeferimento da inicial. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013557-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BESSA CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013557-84.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FLAVIA CRISTINA BESSA CORDEIRO EXECUTADO: ADRIANE 

ARRUDA PEREIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 
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artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016256-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRSON FRANCISCO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016256-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS REQUERIDO: IRSON FRANCISCO SOUZA Vistos, etc. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida (art. 829 do CPC). 

Consigne-se no mandado de citação que, não havendo pagamento no 

prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder penhora e 

avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da execução, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (§1º); que a 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) executado(s) 

para comparecer à audiência de conciliação designada, oportunidade em 

que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 9.099/95), por si ou 

por meio de advogado. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de 

Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, CPC), e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º. da Lei 

9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016870-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEVERSON CRISTIANO MOYA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo 

da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 

320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta 

feita, providencie o requerente o documento comprovante de seu 

endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos com urgência para 

apreciação do pedido liminar. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016571-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARVALHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GUERREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016571-76.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EDIMAR CARVALHO MARTINS EXECUTADO: MARCELO 

GUERREIRO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)

-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da 

dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não 

havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá 

proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito 

objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015510-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015510-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSMAR CAMARGO DA SILVA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A presente 

ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002261-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002261-02.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO DA SILVA TOMAZ REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012138-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BRASAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012138-29.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ANDERSON SERAPHIM EXECUTADO: COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS BRASAO LTDA Vistos, etc. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no 

mandado de citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o 

senhor Oficial de Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens 

suficientes a quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) executado(s) para comparecer à 

audiência de conciliação designada, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º. da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016037-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA E CLARA SOUTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016037-35.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA EXECUTADO: LIMA E CLARA 

SOUTO LTDA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013033-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOBES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013033-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAIANE GOBES DE JESUS SANTOS REQUERIDO: 

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho o pleito da parte 

requerente no que tange ao prazo para juntada de novo endereço da 

requerida, em consequência, determino o cumprimento no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento, sem resolução do 

mérito, consoante artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil. Após, 

volte-me conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014122-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando o postulado pela requerente, vem se 

manifestar de que a requerida emitiu uma fatura referente ao mês de 

novembro no valor de R$ 466,45 (quatrocentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e cinco centavos), nesse sentido requer que seja estendida tal 

fatura em decisão liminar já proferida. Em razão que ficou caracterizado a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar, quais sejam, 

fumus boni iuris e periculum in mora, defiro o pedido. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012806-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT20445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANLAER PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012806-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VANLAER 

PEREIRA GUIMARAES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por CLEIDINÉLIA MORAES DE OLIVEIRA em desfavor de VANLAER 

PEREIRA GUIMARÃES, ambos qualificados nos autos. Compulsando o feito 

observo que o Juizado Especial não é competente para processar e julgar 

a presente ação, vez que trata-se de Ação Monitória que é sujeita aos 

procedimentos especiais elencados pelo nosso diploma Processual Civil. 

Compreende o Enunciado nº 8 do FONAJE: ENUNCIADO 8 - As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais. No entanto diante do princípio da fungibilidade, 

intime-se a parte reclamante para que no prazo de 03 (três) dias, emendar 

a inicial para retificar Ação Monitória para Ação Reclamatória. Às 

providências expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012234-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ADILENE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NALVA MOREIRA SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012234-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SARAH ADILENE CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: 

NALVA MOREIRA SENA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011989-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SPALATTI DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011989-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OTICA VIP LTDA - ME REQUERIDO: RICARDO SPALATTI 

DAS NEVES Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)

-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da 

dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não 

havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá 

proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito 

objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015335-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AMANCIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015335-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FREDERICO AMANCIO DE CARVALHO REQUERIDO: UNIAO 

BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Considerando o postulado pela parte autora, o qual noticia que a parte 

reclamada UNIÃO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA 

EIRELI-EPP, informou a expedição do diploma, porém, o seu RG 

encontra-se errado, além disso, sendo cobrada uma cobrança de R$ 300 

(trezentos reais) como condição para ter acesso ao mesmo. Sendo assim, 

DETERMINO que a reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias um 

novo diploma com os dados corretos e sem qualquer custo. Caso a parte 

reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, 

fixo pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de 
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incorrer em crime de desobediência. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 882229 Nr: 11038-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR LEITE MINEIRO, JOAO LUCAS 

ORMOND DE JESUS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neldecy Silva da Silveira - 

OAB:

 Vistos em correição.

Após a juntada da mídia de realização da audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 28/11/2019, dê-se nova vistas dos autos às 

partes e em seguida para o MP.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016818-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PONTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016818-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDENICE PONTO LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo 

obter provimento judicial determinando Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora (UC nº 6/137067-5). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, no valor de R$ 3.211,17 (três mil, duzentos 

e onze reais e dezessete centavos), referente ao mês de agosto de 2019. 

Visto isso, Autora fora até a sede da Requerida e aceitou a única 

alternativa dada pela Reclamada, ou seja, uma entrada no valor de R$ 

656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) e mais 18 (dezoito) parcelas 

no valor de R$159,93 (cento e cinquenta e nove e noventa e três 

centavos), diante disso, existe a possibilidade de a reclamada suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. De outra 

banda, quanto ao periculum in mora, resta provado a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Posto isso, 

aguardar a concessão da tutela somente no final da demanda demonstra 

indubitavelmente danos de difícil reparação à parte reclamante. Por outro 

lado, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que, se for o caso, poderá ser revogado a qualquer tempo. Por 

tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no 

art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a empresa ré – 

ENERGISA – não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC: 6/137067-5, tão somente com 

relação ao débito objeto da lide e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Advirta-se ainda o 

autor que, caso não compareça, injustificadamente, ao ato, o processo 

será extinto, na forma do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016829-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016829-86.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: RITA MARIA FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o 

consumo de energia faturado e cobrado no valor de R$ 1.477,18 (um mil 
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quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito reais ), referente a 

recuperação de consumo.Ocorre que diante do mesmo débito, a 

reclamada vem ameaçando a consumidora de suspender o fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora, bem como, em proceder com a 

inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6-144984-2, tão somente 

com relação a fatura ora discutida, e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, 

determino que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da reclamante 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que 

providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte 

reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, 

fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras 

sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento 

nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do 

mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016597-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016597-74.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON DOS SANTOS MARTINS RÉU: CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo 

obter provimento judicial determinando Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora (UC nº 6/710472-2), bem como, retire o nome da requerente 

dos órgãos de proteção de credito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, no valor de R$ 4.942,22 (quatro mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo um 

valor muito além do que costuma pagar, diante da ausência de pagamento 

da referida fatura, existe a possibilidade de a reclamada suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. De outra 

banda, quanto ao periculum in mora, resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Posto isso, 

aguardar a concessão da tutela somente no final da demanda demonstra 

indubitavelmente danos de difícil reparação à parte reclamante. Por outro 

lado, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que, se for o caso, poderá ser revogado a qualquer tempo. Por 

tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a 

empresa ré – ENERGISA – não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC: 6/710472-2, tão 

somente com relação ao débito objeto da lide e, caso já o tenha feito, que 

seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência. Outrossim, quanto ao pedido de 

exclusão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, INDEFIRO tal pleito, visto que 

a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em 

consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece 

o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação. INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Advirta-se ainda o autor que, caso não compareça, 

injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma do artigo 51 

da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 

4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive 

por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016608-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS AGUILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016608-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VINICIUS SANTOS AGUILAR RÉU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo obter 

provimento judicial determinando Requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da referida unidade consumidora (UC nº 

6/140813-7), bem como, retire o nome da requerente dos órgãos de 

proteção de credito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, 

do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, no valor de R$ 685,73 (seiscentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), divididos em duas faturas 

que seguem em anexo. Diante da ausência de pagamento das referidas 

faturas, existe a possibilidade de a reclamada suspender o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora. De outra banda, quanto 

ao periculum in mora, resta provado diante da inadimplência da aludida 

fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Posto isso, aguardar a 

concessão da tutela somente no final da demanda demonstra 

indubitavelmente danos de difícil reparação à parte reclamante. Por outro 

lado, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que, se for o caso, poderá ser revogado a qualquer tempo. Por 

tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a 

empresa ré – ENERGISA – não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC: 6/2230518-9, tão 

somente com relação ao débito objeto da lide e, caso já o tenha feito, que 

seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência. Outrossim, quanto ao pedido de 

exclusão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, INDEFIRO tal pleito, visto que 

a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em 

consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece 

o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação. INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Advirta-se ainda o autor que, caso não compareça, 

injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma do artigo 51 

da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 

4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive 

por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016243-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSYCA KAROLINA MORAES MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016243-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHESSYCA KAROLINA MORAES MATA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com a exclusão de 

seu nome dos Cadastros Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida 

devem estar sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de 

tutela, de início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão 

de tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta 

o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016693-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016693-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANO CORREA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/1421124-7, bem como, 

suspenda as cobranças referente à recuperação de consumo no valor de 

R$ 2.866,90 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa 

centavos), e abstenha de incluir se nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 
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concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado no valor total de R$ 

2.866,90 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos). 

Ocorre que, diante da ausência de pagamento da referida fatura, a 

reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da 

concessão da liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos 

argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois 

a parte reclamante encontra-se na residência sem energia elétrica, 

demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie a 

suspensão referente à cobrança dos débitos no montante de R$ 2.866,90 

(dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos). Bem 

como, que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/1421124-7, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, DETERMINO que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da parte reclamante junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016892-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MARQUES DE SOUZA CANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016892-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUTH MARQUES DE SOUZA CANATO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a parte requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora nº 

6/1101531-2. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, alega assim, vultuosos aumentos de consumos apresentados em 

suas faturas de energia elétrica .Ocorre que, diante da ausência de 

pagamento das referidas faturas, a reclamada suspendeu o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na 

residência sem energia elétrica, demonstrando-se evidente que tal 

suspensão de energia, já está acarretando diversos prejuízos à parte 

autora e sua família, quanto mais à hipótese de aguardar até o final da 

demanda. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC nº 6/101531-2, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANDRADE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016906-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DE ANDRADE MARTINS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 
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elétrica em sua unidade consumidora nº 6/12138827-7. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a requerida foi surpreendia com a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de uma 

fatura em atraso no valor R$ 474,82 (quatrocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta e dois centavos) com vencimento em 28/12/2018, no 

entanto, conforme extrato retirado no site todos as faturas estão pagas, 

retirando somente a fatura do mês de Dezembro em aberto, porem, não no 

valor discutido. Ocorre que, diante da ausência do pagamento da suposta 

fatura, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/2138827-7, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017047-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017047-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONARDO GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

RECESSO FORENSE. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua Unidade 

Consumidora 6/1807768-5. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas nos valores de R$ 8.239,93 (oito mil 

duzentos e trinta e nove reais e noventa e três reais) e outra no valor de 

R$ 2.439,90 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa 

centavos), levando em conta tratar-se de faturas eventuais referente a 

cobrança de valores oriundos de recuperação de consumo. Ocorre que 

diante de tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo histórico de consumo e as faturas contestadas. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causa irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a empresa reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte autora (UC n. 6/1807768-5), enquanto perdurar a lide, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que 

esta ordem judicial refere-se tão somente a UC n. 6/1807768-5 e aos 

débitos objeto desta ação (faturas eventuais nos valores de valor de R$ 

8.239,93 e R$ 2.439,90), ambas com vencimento em 30/10/2019. CITE-SE 

a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Rondonópolis, em 02 de janeiro de 2020, às 14h08min. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016927-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA NAVES AGUIAR (REQUERENTE)

ELDA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMANUELLA FATIMA DE BARROS MELLO RIBEIRO (REQUERENTE)

CLENIRA FERREIRA DOS SANTOS MAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016927-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLENIRA FERREIRA DOS SANTOS MAZZA, CRISTINA 

NAVES AGUIAR, ELDA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA, EMANUELLA FATIMA 

DE BARROS MELLO RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos, etc. Inicialmente, RECEBO a petição inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico que 

não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no 

art. 334 do Código de Processo Civil. A questão posta na inicial requer 

profunda análise da verossimilhança do direito invocado, sendo que os 

elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente 

provados. Diante disto, postergo a apreciação do pleito liminar para depois 

do contraditório. No mais, CITE-SE a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016763-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016763-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JANAINA DE FRANÇA BORGES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/ 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por JANAINA DE FRANÇA BORGES em desfavor 

de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, todos com qualificação nos 

autos. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência objetivando determinação judicial para que a empresa reclamada 

abstenha de perturbar a genitora da requerente, junto aos telefonemas 

(66) 3422-6182 e (66) 99653-5070. Pois bem. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto 

ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há 

óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, 

para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte 

requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada 

tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom 

direito, aduz a parte autora que vem recebendo frequentes ligações, junto 

ao telefone residencial desta requerente (66) 3422-6182, bem como, de 

seu celular (66)99653-5070, o qual tem sofrido sérios incômodos. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, que comprovam as diversas ligações, oriundas da 

reclamada, restando inequívocas as provas e verossímeis a alegação do 

autor. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

dessas diversas ligações e mensagens de cobrança, ao que tudo indica 

têm trazido aborrecimentos ao autor, por dívidas que entende serem 

indevidas, uma vez que não pretende continuar contratado com e 

reclamada. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada abstenha de efetuar ligações, até o julgamento final da 

presente demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (por si ou por 

sua empresa contratada) para os telefones da requerente, sob os 

números (66)3422-6182 e (66)99653-5070, até julgamento final da 

presente demanda; Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança subsequente à intimação 

desta decisão, sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 

330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas 

cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011902-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FRANCISCO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011902-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANO FRANCISCO CUSTODIO REQUERIDO: TELEMAR 

NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc. Pleiteia na 

exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida 

proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros Restritivos de 

Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 
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assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014890-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014890-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE JESUS DA SILVEIRA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de 

tutela de urgência objetivando a determinação de obrigação de fazer, com 

autorização da parte autora para colar grau e concluir disciplinas nos 

moldes da legislação da aluna gestante, domiciliar e fiscalizados pela ré. 

Primeiramente, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte 

autora aduz que em 11/01/2019, em seu ultimo semestre do curso de 

Pedagogia, devido a gestação precisou migrar seu curso para a forma 

semipresencial, em que solicitou o reaproveitamento das matérias. Não 

obstante, alega que não fora disponibilizadas as disciplinas em seu portal 

do aluno, bem como não houve o reaproveitamento de matérias. Alega, 

ainda, que começou a receber cobranças nos valores de R$ 536,07 

(quinhentos e trinta e seis reais e sete centavos), diferente dos valores 

pactuados devidos no valor de R$ 287,77 (duzentos e oitenta e sete reais 

e setenta e sete centavos). A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, telas sistêmicas 

do portal do aluno, prints de conversas e termo do Procon. De outra 

banda, o perigo da demora é evidente, na medida em que a autora alega 

estar sendo prejudicada por falha e erro da requerida, que sem a 

conclusão do curso se encontrará impedida de participar da formatura, 

gerando, assim, danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparável a 

parte requerente. Ademais, verifica-se que a relação jurídica em tela é de 

consumo, assim, deve ser deferida a inversão do ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A PARCIALMENTE 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

que a reclamada providencie, tão somente, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

liberação das disciplinas a serem cursadas nos moldes da legislação 

gestante, para posterior colação de grau. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, eis que presentes os pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013798-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência objetivando que a requerida proceda com a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte 

requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada 

tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom 

direito, a parte autora aduz ter efetuado uma conta bancaria junto à 

requerida unicamente para guardar suas economias, a qual não realizou 

nenhuma operação na supracitada conta. Ocorre que, seu nome foi 

negativado por uma divida no valor de R$ 89,96 (oitenta e nove reais e 

noventa e seis centavos) com vencimento em 03/01/2019, inserida pelo 

banco Requerido. Sendo assim, desconhece a origem de tal debito, pois 

ao realizar a abertura da conta bancaria não fora informada de qualquer 

custo proveniente da abertura da conta e dos demais pacotes de 

serviços. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 
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bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão de seu nome de todos e quaisquer cadastros restritivos de 

crédito constantes no SERASA/SPC, tão somente com relação ao débito 

no valor de R$ 89,96 (oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) , até 

o final da presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014121-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014121-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULA MARTINS DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência objetivando que a requerida proceda com a 

exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito constantes no 

SERASA/SPC. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, 

do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz ter 

efetuado uma conta bancaria junto à requerida unicamente para guardar 

suas economias, a qual não realizou nenhuma operação na supracitada 

conta. Ocorre que, seu nome foi negativado por uma divida no valor de R$ 

89,96 (oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) com vencimento 

em 03/01/2019, inserida pelo banco Requerido. Sendo assim, desconhece 

a origem de tal debito, pois ao realizar a abertura da conta bancaria não 

fora informada de qualquer custo proveniente da abertura da conta e dos 

demais pacotes de serviços. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. De outra 

banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, 

ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar que, tal 

inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da 

pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, 

causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que são 

“barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte 

autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas 

ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão de seu nome de todos 

e quaisquer cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC, 

tão somente com relação ao débito no valor de R$ 89,96 (oitenta e nove 

reais e noventa e seis centavos) , até o final da presente demanda. Caso 

a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, 

posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014191-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FALENE FERREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOFT TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014191-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FALENE FERREIRA CHAVES REQUERIDO: PROSOFT 

TECNOLOGIA S.A. Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 
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antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com a exclusão de 

seu nome dos Cadastros Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida 

devem estar sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de 

tutela, de início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão 

de tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta 

o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013798-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

Vistos, etc. Tendo em vista a publicação equivocada retro, chamo o feito à 

ordem e torno sem efeito a decisão anteriormente publicada. A parte 

autora formula em peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando 

a determinação à instituição de ensinar a providenciar inclusão da 

requerente nas outras 02 (duas) disciplinas, quais sejam, Fundamentos 

para propedêutica Cirúrgica I e Odontologia Pré-clínica em Dentística e 

Periodontia) ainda nesse semestre, bem como aplicar todas as provas das 

04 (quatro) disciplinas as sem nenhum custo adicional. Primeiramente, 

recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz estar 

cursando o 4º semestre de Odontologia na Unic, que no semestre 

(2/2019) seu portal se encontrava trancado, sob a informação de que não 

constava no sistema a renovação do FIES 2019/1, embora tenha sido 

realizado. Que desde o inicio do semestre a requerente vem frequentando 

as quatro matérias o semestre, mesmo sem constar sua presença e 

realizar as provas. Ao ser liberado o portal do aluno, verificou estar 

matriculada em apenas duas matérias do semestre, sob a alegação de ter 

ultrapassado o limite de inclusão de matérias A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos. De 

outra banda, o perigo da demora é evidente, na medida em que a autora 

alega estar sendo prejudicada por falha e erro da requerida, gerando, 

assim, danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparável a parte 

requerente. Ademais, verifica-se que a relação jurídica em tela é de 

consumo, assim, deve ser deferida a inversão do ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a 

reclamada providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a providenciar a 

inclusão da requerente nas outras 2 disciplinas de seu semestre, quais 

sejam (Fundamentos para propedêutica Cirúrgica I e Odontologia 

Pré-clínica em Dentística e Periodontia), bem como aplicar todas as provas 

das 4 disciplinas sem nenhum custo adicional. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, eis que presentes os pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014142-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014142-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a requerida desbloqueie os valores na 

conta do autor. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 
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intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016953-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016953-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELLYSON BRAGA MENDES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o 

consumo de energia faturado e cobrado, visto que recebeu duas faturas 

uma no valor de R$1.958,39 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e nove centavos) e outra no valor de R$1.875,60 (mil oitocentos e 

setenta e cinco reais e sessenta centavos), ambas com vencimento para 

o dia 30/12/2019. Alega desta forma, que as referidas faturas ter um valor 

muito acima do que costuma pagar. Ocorre que diante dos mesmos 

débitos, a reclamada vem ameaçando a consumidora de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem como, em 

proceder com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6-2088886-3, tão 

somente com relação às faturas ora discutidas, e, caso já o tenha feito, 

que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da 

reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha 

feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça 

plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015966-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY SOUSA ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015966-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCIELY SOUSA ANJOS REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por FRANCIELY SOUSA 

em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A ambos com qualificação nos autos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório 

de Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, 

cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que para deferimento da tutela de urgência se faz 

necessária à existência de prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e que haja fundado receio de dano irreparável e de difícil 

reparação, sendo que no caso presente, tais requisitos não se encontram 

comprovados de plano. Por tais considerações, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posterior, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a 

tutela de urgência devem estar em consonância com o ordenamento 

processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de 

Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o (a) 

(s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) (s) de 

que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar prejuízos, 

como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da intimação que 

sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na forma do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 
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Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014653-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014653-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAILSON DA SILVA MARQUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, 

do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Quanto 

ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há 

óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. No entanto, 

no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, não verifico 

a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal medida 

pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, assim, 

POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após a 

apresentação da defesa, afim de que sejam esclarecidos os pontos 

expostos, visto que, a análise sumária das tutelas de urgência deve estar 

em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos.. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o (a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014992-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAZOLLA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014992-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDRE MAZOLLA DE AQUINO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, 

pedido de tutela antecipada, objetivando a exclusão de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes dos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte 

autora aduz ser indevido os débitos em questão, levando em 

consideração que procedeu com o cancelamento da linha telefofonica, no 

entanto continuaram gerando faturas em seu nome. Ocorre que diante de 

tais débitos, a parte autora teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, comunicado do Serasa e 

extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da 

parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. De 

outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, 

ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar que, tal 

inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da 

pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, 

causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que são 

“barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte 

autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas 

ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, até o final da presente demanda. 

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016250-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE RENT A CAR LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016250-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RIO GRANDE RENT A CAR LTDA - ME REQUERIDO: ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão 

de antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com a 

transferência do veiculo em seu nome. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015591-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015591-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES GOMES REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência a imediata exclusão do seu nome de todos e 

quaisquer cadastros restritivos de crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz que 

possui relação jurídica com a reclamada e que tinha débito no montante de 

R$ 197,78 (cento e noventa e sete reais, setenta e oito centavos), visto 

que efetuou o devido pagamento da dívida que possuía com a mesma, 

conforme (comprovante de pagamento) juntado aos autos, no entanto, 

teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito discutido na lide até o final da presente 

demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial 

no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016768-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOGRADO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016768-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANA LOGRADO VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido 

de tutela de urgência objetivando que a requerida proceda com a exclusão 

do seu nome dos cadastros restritivos de crédito constantes no 

SERASA/SPC. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 
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que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, 

do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz ter 

solicitado em 12 de Agosto de 2017, o cancelamento do plano contratado 

junto à requerida, porém, somente em Janeiro de 2018, teve a efetiva 

alteração do seu plano antigo. Desta forma, durante o período de 

Novembro a Janeiro 2018, teve sua linha bloqueada, bem como, os meses 

de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2017, foram emitidos 

faturas as quais foram pagas conforme (comprovante em anexo), alega 

ainda ser inexistente o débito gerado e cobrado pela empresa ré, no 

entanto, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão de seu nome de todos e quaisquer cadastros restritivos de 

crédito constantes no SERASA/SPC, tão somente com relação ao débito 

discutido na lide, até o final da presente demanda. Caso a parte reclamada 

não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016844-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016844-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS ALEXANDRE BERTONI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, pedido 

de tutela antecipada, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros 

de inadimplentes dos Órgãos de Proteção ao Crédito, alegando que 

desconhece o débito que originou a inscrição indevida. Aduz possibilidade 

de estar sendo vitima de fraude e, para tanto, registrou boletim de 

ocorrências, anexo à inicial. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto 

a fumaça do bom direito, a parte autora aduz não possuir o débito em 

questão com a reclamada e que a autora pode estar sendo vitima de uma 

possível fraude conforme (B.O) Boletim de Ocorrência em anexo, no 

entanto, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, boletim de ocorrência e o extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. De outra 

banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, 

ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar que, tal 

inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da 

pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, 

causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que são 

“barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte 

autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas 

ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WEBER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000186-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS WEBER MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o 

consumo de energia faturado e cobrado, visto que recebeu duas faturas 

exorbitantes uma no valor de R$ 3.335,86 (três mil trezentos e trinta e 

cinco reais e oitenta e seis centavos) e outra no valor de R$ 520,20 

(quinhentos e vinte reais e vinte centavos) ambas com vencimento para 

30/12/2019. Ocorre que, diante do mesmo débito, a reclamada vem 

ameaçando a consumidora de suspender o fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora, bem como, em proceder com a inclusão de seu 

nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta 

para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante UC 6-614033-9, tão somente com relação às faturas ora 

discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, 

pelo oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016045-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016045-12.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: CRISTIANE DA COSTA SOUZA REQUERIDO: ODONTO 

MASTER ODONTOLOGIA EIRELI - ME Vistos, etc. Apesar dos argumentos 

constantes em sede de pedido de reconsideração, no caso vertente não 

fora juntada prova nova capaz de ensejar a reconsideração da referida 

decisão, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELILIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000174-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELILIA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/111136-8. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado nos meses de Junho, Outubro e Novembro 

de 2019, totalizando um montante de R$ 888,71 (oitocentos e oitenta e oito 

reais e setenta e um centavos). Ocorre que, diante da ausência de 
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pagamento das referidas faturas, a reclamada suspendeu o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na 

residência sem energia elétrica, demonstrando-se evidente que tal 

suspensão de energia, já está acarretando diversos prejuízos à parte 

autora e sua família, quanto mais à hipótese de aguardar até o final da 

demanda. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC nº 6/111136-8, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013638-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013638-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída 

perante o Segundo Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele 

Juízo declinado a competência para o Primeiro Juizado Especial em virtude 

da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a 

Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. Desta forma, em 

razão da urgência que o presente caso requer, determino a expedição do 

respectivo alvará judicial COM URGÊNCIA. Às providencias, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014849-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014849-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TALITA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída 

perante o Segundo Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele 

Juízo declinado a competência para o Juizado Especial em virtude da 

Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a 

Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. Desta forma, em 

razão da urgência que o presente caso requer, determino a expedição do 

respectivo alvará judicial COM URGÊNCIA. Às providencias, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016563-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se 

abstenha de realizar o corte em sua energia elétrica, bem como proceda 

com a exclusão do nome da parte requerente nos cadastros pejorativos 

de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude 

no medidor, resultando em uma cobrança no valor de R$8.687,20 (oito mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), referente a fatura do 

mês de julho de 2019. Ocorre que diante da ausência de pagamento da 

referida fatura, levando em conta a grande diferença do histórico de 

consumo, a requerente teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como a reclamada vem ameaçando a consumidora de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 
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Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/1794868-8, tão somente com relação à fatura em 

discussão, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até o deslinde do feito. Outrossim, 

DETERMINO que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, até o final da 

presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017083-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSQUIVAN MARTINS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017083-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSQUIVAN MARTINS DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência requerendo que a requerida proceda com a exclusão de seu 

nome dos Cadastros Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto 

ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há 

óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). In casu, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a ausência dos requisitos para a concessão da tutela 

de urgência. Isto porque, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por 

tais considerações, considerando o disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016936-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO (REQUERENTE)

TOMIKO KOGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016936-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA, THEREZA 

CRISTINA SAMPAIO GAINO, TOMIKO KOGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Inicialmente, RECEBO a petição inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. A questão posta na 

inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, 

sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram 

sobejamente provados. Diante disto, postergo a apreciação do pleito 

liminar para depois do contraditório. No mais, CITE-SE a parte requerida, 

para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 

344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias 

se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000243-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSMAR JOSE DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ‘Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Tributos Cumulada com Repetição de Indébito proposta por OSMAR JOSE 

DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando ver 

reconhecida a não incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso de Sistema 

Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Sistema Elétrico de 

Distribuição (TUSD). Pois bem, no presente caso há que se determinar a 

suspensão do presente processo. Explica-se. A matéria objeto da 

presente demanda esta afeta ao rito dos recursos repetitivos, segundo 

decisão proferida em 28/11/17, nos autos do RESP 1.692.023/MT, sob a 
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relatoria do Min. Herman Benjamin. A referida decisão determinou a 

suspensão de todas as ações em tramite no território nacional, nos termos 

do art. 1.037, II, do CPC), até o julgamento final dos recursos 

representativos da controvérsia. Salienta-se que a delimitação da tese 

controvertida foi no seguinte sentido: [...] questão atinente à inclusão da 

Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS; Portanto, denota-se que a tese é exatamente a 

matéria tratada no presente feito, de modo que há suspensão do mesmo é 

medida de que impõe. Assim, DETERMINO a suspensão do presente feito 

até julgamento final do recurso repetitivo atinente a matéria objeto da 

controvérsia. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000295-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, 

pretendendo obter provimento judicial determinando Requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da referida 

unidade consumidora (UC nº 6/1178904-2). Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, no valor de R$ 

14.860,48 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito 

centavos) referente a uma recuperação de consumo de 01/2018 a 

08/2019 (20 meses).Diante da ausência de pagamento das referida fatura, 

existe a possibilidade de a reclamada suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. De outra banda, quanto ao 

periculum in mora, resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Posto isso, aguardar a 

concessão da tutela somente no final da demanda demonstra 

indubitavelmente danos de difícil reparação à parte reclamante. Por outro 

lado, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que, se for o caso, poderá ser revogado a qualquer tempo. Por 

tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no 

art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a empresa ré – 

ENERGISA – não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC: 6/1173904-2, tão somente com 

relação ao débito objeto da lide e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Advirta-se ainda o 

autor que, caso não compareça, injustificadamente, ao ato, o processo 

será extinto, na forma do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LETICIA CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000240-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANNA LETICIA CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar 

corte em sua energia elétrica, bem como, proceda ao parcelamento da 

fatura do mês de março. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude 

no medidor, resultando em uma cobrança no valor de R$477,08 

(quatrocentos e setenta e sete reais e oito centavos) e R$1.226,70 (mil 

duzentos e vinte e seis reais e setenta centavos). Ocorre que diante do 

mesmo débito, a reclamada vem ameaçando o consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme 
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o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/144996-6, tão somente 

com relação às faturas ora discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até o 

deslinde do feito. Outrossim, determino que a reclamada proceda no prazo 

de 05 (cinco) dias ao parcelamento do débito referente ao mês de março. 

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SIQUEIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000091-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNER SIQUEIRA MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência objetivando que a requerida proceda com a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte 

requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada 

tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom 

direito, a parte autora aduz que possuía relação jurídica com a requerida, 

onde efetuou uma compra de um celular Iphone 6 , mesmo após o 

adimplemento do referido aparelho , continuou sendo cobrado valores 

referentes ao aparelho nas faturas do plano , visto isso deu origem ao 

processo de n. 8013805- 33.2016.811.0003, que tramitou no Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis. Desta forma o processo julgou indevidos 

tais valores apresentados. Diante disso, após 2 anos de tramite em julgado 

teve seu nome negativado R$ 590,02 (quinhentos e noventa reais e dois 

centavos) negativação esta inserida em 06 de fevereiro de 2016 . A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão de seu nome de todos e quaisquer cadastros restritivos de 

crédito constantes no SERASA/SPC, tão somente com relação ao débito 

no valor de R$ 590,02 (quinhentos e noventa reais e dois centavos), até o 

final da presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016544-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DORNELES REQUERIDO: CLARO SA 

Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim 

de que a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros 

Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 
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documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016896-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016896-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação 

de tutela a fim de que as requeridas restituam o valor pago pelo 

requerente, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016263-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLAEFESSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016263-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KLAEFESSON FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que seja determinada a instituição a 

aplicação das provas, bem como, libere o portal do aluno e as devidas 

correções das notas e frequências, realize a matricula no período 2020/1 

e pare com as cobranças. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer 

profunda análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, 

sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016622-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016622-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT, ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO SERVINDO DE 

MANDADO. Vistos, etc. Analisando detidamente o processo, constata-se 

o descumprimento de ordem judicial proferida neste processo, consistente 

em proceder com a suspensão os débitos relativos a taxas, licenciamento, 

IPVA e DPVA referente ao veículo ora discutido. Por tais considerações, 

acolho em parte o pleito formulado pela parte autora, e, em consequência 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95, DETERMINO que as partes reclamadas providenciem no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas o cumprimento da medida liminar em vigor. 

Caso as partes reclamadas não cumpram esta determinação judicial no 

prazo estabelecido, volte-me os autos conclusos. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016942-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016942-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GISELE CRISTINA MARQUES REQUERIDO: OBJETIVA 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Pleiteia 

na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que seja oficiado 

o tabelionato de notas e protesto de títulos do cartório do 4° Ofício, 

localizada na Av. Amazonas, 639 - Centro, Rondonópolis - MT, 78700-050, 

para proceder com a baixa do protesto do nome da autora do rol de maus 

pagadores. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015506-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITALSAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015506-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIGITALSAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - ME 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Pleiteia na exordial, 

concessão de antecipação de tutela a fim de que a seja determinado à 

requerida abster-se de cobrar as faturas com vencimento para o dia 

27/10/2019 nos valores de R$1.029,46 e R$74,19 e as faturas com 

vencimento para o dia 27/11/2019 nos valores de R$629,00 e R$50,00 

(geradas após o pedido de cancelamento feito em 17/10/11.). 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011438-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN OLIVEIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011438-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHONATAN OLIVEIRA SANCHES REQUERIDO: EDIVAN 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. Determino o cancelamento da audiência 

de conciliação designada. Por motivo de foro íntimo dou-me por suspeito 

para julgar o presente feito, nos termos do artigo 135, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao substituto legal, 

efetuando-se as anotações necessárias. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/ MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016701-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN KENNETH PROENCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016701-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHONATAN KENNETH PROENCA ALMEIDA REQUERIDO: 

B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que seja determinado a entrega dos 2 

Smartphones Samsung Galaxy S10 e 6gb 128GB Dual Chip Android 9.0 

Tela 5,8" OctaCore 4G Câmera 12MP + 16MP – Preto comprados ou outros 

similar ou superior. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 
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Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000497-10.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia elétrica e, ainda, 

se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros pejorativos de 

créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, visto que recebeu duas faturas uma no valor de R$ 

2.090,24 (Dois mil e noventa reais e vinte e quatro centavos) e outra no 

valor de R$ 1.245,60 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta 

centavos). Visto ser proveniente de meses a recuperar, diante da 

ausência de pagamento das referidas faturas a reclamada vem 

ameaçando a consumidora de suspender o fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora, bem como, em proceder com a inclusão de seu 

nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta 

para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante UC 6-101460-4, tão somente com relação às faturas ora 

discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, 

pelo oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016690-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016690-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARMEM FERREIRA REQUERIDO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, pedido de tutela antecipada, 

objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Pois bem. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). E, 

nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente 

apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal 

providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). In casu, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a ausência dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e ou tutela de evidência. A inscrição 

de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito é direito 

subjetivo do credor, assim como são a cobrança e o protesto de títulos 
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vencidos. Para que a parte autora possa se opor à inscrição efetivada, 

deve comprovar que a dívida apontada não existe, não é exigível ou que o 

procedimento legal para negativação do devedor não foi seguido, ou seja, 

deve provar que foi indevida a inscrição. Entretanto, no caso vertente, os 

documentos que instruem a inicial não comprovaram a negativação do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não fora 

juntada a prova documental necessária ao deferimento da liminar 

pretendida, a certidão de negativação ou protesto. De mais a mais, a 

urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se 

possa aguardar a realização da audiência conciliatória e, se for o caso, o 

contraditório e a instrução processual. Também, não é o caso de tutela de 

evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a 

nenhuma das hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil. Assim, 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. De outro lado, verifico 

que a questão amolda-se ao direito do consumidor, assim, deve ser 

deferido o pedido de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 

6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII 

do Código de Defesa do Consumidor. No mais, CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes da presente decisão e para comparecerem à sessão de 

CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento 

de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FONSECA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000603-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS FONSECA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida se abstenha a realizar o corte em sua 

energia elétrica UC6/2519531-4, bem como, suspendam as cobranças do 

débito nos valores de R$ 2.110,50 (dois mil cento e dez reais e cinquenta 

centavos), e R$ 2.180,72 (dois mil cento e oitenta reais e setenta e dois 

centavos), ambas com em vencimento em 28/02/2020, inclusive se 

abstenha de incluir o nome da parte requerente nos cadastros pejorativos 

de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado nos valores de R$2.110,50 (dois mil cento e 

dez reais e cinquenta centavos), e R$2.180,72 (dois mil cento e oitenta 

reais e setenta e dois centavos), ambas com vencimento em 28/02/2020, 

visto ser proveniente de recuperação de consumo. Diante disso, levando 

em conta a grande diferença do histórico de consumo da requerente. 

Ocorre que, diante da ausência de pagamento das referidas faturas, 

existe a possibilidade de a reclamada suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como, incluir o nome da 

requerida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão das 

cobranças dos débitos objeto da lide, abstendo-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/2519531-4, tão somente com relação o debito discutido 

na lide, e caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, DETERMINO que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da parte reclamante junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000615-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ELISANGELA OLIVEIRA 
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DOS SANTOS DANTAS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A ambos 

com qualificação nos autos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida 

proceda com a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, Serasa e Cartório de Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de 

urgência, de início, cabe destacar que não há óbice para eventual 

concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, 

consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e 

nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que para deferimento da tutela de urgência se 

faz necessária à existência de prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e que haja fundado receio de dano irreparável e de difícil 

reparação, sendo que no caso presente, tais requisitos não se encontram 

comprovados de plano. Por tais considerações, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posterior, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a 

tutela de urgência devem estar em consonância com o ordenamento 

processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de 

Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o (a) 

(s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) (s) de 

que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar prejuízos, 

como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da intimação que 

sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na forma do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016815-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON FERREIRA DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por ANDERSON 

FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA S.A É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. O art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95, dispõe sobre a 

competência no caso em tela, verbis: “Art. 4º. O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo.” No caso em tela, os 

documentos corroborados aos autos demonstram que se deu à causa 

valor esse que excede ao teto de quarenta salários mínimos. Oportuno 

registrar, ainda, que a competência em razão do valor da causa é absoluta 

podendo ser declarada “ex officio” pelo julgador (artigo 113 do Código de 

Processo Civil). DISPOSITIVO Por tais considerações, INDEFIRO a petição 

inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/95 e artigo 267 inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado esta 

sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013390-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PIRES E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013390-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO PAULO PIRES E SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013595-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA ROSA BLAUDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013595-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOVELINA ROSA BLAUDT Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. 

Trata-se de pedido de autorização judicial proposto por JOVELINA ROSA 

BLAUDT, objetivando o levantamento dos valores existentes referente a 

PIS/PASSEP, FGTS na conta bancária vinculada junto ao Banco Sicredi de 

São José do Povo, de titularidade do Sr. CLAIDIONOR BLAUDT, já falecido. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Pretende a requerente a expedição de alvará para levantamento dos 

valores existentes, junto ao Banco Sicredi de titularidade de seu cônjuge, 

já falecido. A pretensão merece ser acolhida A Requerente trouxe ao 

processo a prova da titularidade da conta bancária junto à agência do 

Sicredi, a qual pertencia ao falecido, bem como, os herdeiros do de cujus, 

renunciaram as suas cotas-partes, sendo assim, a requerente passando 
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a ser legítima sucessora. Oficiado o Banco constatou-se a existência de 

saldo na referida conta. Os argumentos trazidos ao processo são 

relevantes e justificam a necessidade do levantamento da importância 

existente em nome do falecido, em favor da Requerente. Assim a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Por tais considerações, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOVELINA ROSA BLAUDT, 

em consequência, AUTORIZO O LEVANTAMENTO dos valores existentes 

referente ao saldo da conta vinculada ao banco Sicredi, deixados, por 

CLAIDIONOR BLAUDT, mediante expedição do competente ALVARÁ 

JUDICIAL, em favor do Requerente. Sem custas. Transitado esta em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHAMAD ABADALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011310-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011310-33.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta 

sob os ditames da Lei nº. 9.099/95. Dispensadas maiores digressões, 

consoante autorização do artigo 38 lei n.º 9.099/95, fundamento e decido. 

Compulsando detidamente os Autos, verifico que a parte autora denuncia 

a desistência da Ação, manifestando assim, o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Isto posto, nos termos dos artigos 267, inciso VIII, 

329, 475-R e 598 do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Publique-se. Arquive-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016826-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MENDES MURCA OAB - MT27726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016826-34.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:RICARDO 

BATISTA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREA MENDES 

MURCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 09/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016828-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMEIRE DA SILVA GOMES 66753716149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016828-04.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SUZIMEIRE DA 

SILVA GOMES 66753716149 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WANDERSON CLAYTON PESTANA POLO PASSIVO: SICALL CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 09/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012439-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS SUPERMERCADO EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA DRA. RAYANE MOREIRA 

LIBANO FOULETTO OAB-MT 22.967 PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO 

DE DEZ DIAS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO,SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO COM DILIGÊNCIA NEGATIVA (EVENTO 27366123)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014039-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENI DERMINDA GUIMARAES (REQUERENTE)

JOZILDA LIMA BRAGA (REQUERENTE)

VANEIDE VITORIANO (REQUERENTE)

VANESSA ERIKA PEREIRA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. NALDECY SILVA 

DA SILVEIRA OAB-MT 20.588 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA 

TEMPESTIVAMENTE PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010587-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LUCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 31/10/19 ÀS 
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09:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010587-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO OAB-MT 14.992-A PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 

DEZ DIAS APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO 

INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE AUTORA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010587-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LUCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AO RECURSO INOMINADO 

INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE RÉ,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010937-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMILDO AMADEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EDSON CORRÊA DA 

SILVA OAB-MT 22.655 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

NO PRAZO DE DEZ DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, 

TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

11/11/2019 ÀS 08:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE DEZ 

DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO 

INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU (EVENTO 27460059) E 

MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO APRESENTADA (EVENTO 27525299)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010892-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MAURO PAULO 

GALERA MARI OAB-MT 3056 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010892-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011413-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora da audiência de conciliação designada para o 

dia 11/11/2019 10:00h, a ser realizada na sala de conciliação do 2º 

Juizado Especial desta comarca de Rondonópolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011413-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LUCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 

TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011413-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. MAURO PAULO GALERA 

MARI OAB-MT 3056 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 

TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. JOÃO ACÁSSIO 

MUNIZ JR OAB-MT 8872 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA 

TEMPESTIVAMENTE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016839-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY DANIELE RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DRA. ELISANGELA 

CAMPOS DE MORAES OAB-MT 25.638 E DR. PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO OAB-MT 12.071, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 09/03/2020 ÀS 

08:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013343-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERNANDES DA SILVA OAB - MT17125/O-O (ADVOGADO(A))

IVONE OLIVEIRA ROSA FERNANDES OAB - MT21820/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013343-93.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO IRAN DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVONE OLIVEIRA ROSA 

FERNANDES, HAMILTON FERNANDES DA SILVA POLO PASSIVO: TIM S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte Autora acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/03/2020 Hora: 15h20min, no endereço: Rua 

Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016841-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016841-03.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO TAVARES DA 

SILVA, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016845-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVIA GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016845-40.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA SILVIA 

GOMES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 
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NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

10/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016847-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016847-10.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:EDILSON RAMOS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 10/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011221-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARONESI & MARONESI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.F. ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011221-10.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARONESI & 

MARONESI LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

SALES FERNANDES GIONGO POLO PASSIVO: G.F. ELETRONICA 

AUTOMOTIVA LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Promovente 

para manifestação quanto a impossibilidade de citação da parte 

promovida, conforme teor da certidão do Sr. Meirinho lançada no evento 

27467992 de 16/12/2019, mantendo-se a audiência designada. 

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010733-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES AMARAL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA SENTENÇA PROFERIDA E 

PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS 

TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE RÉ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016852-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN HENRIQUE MOREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016852-32.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:KELVIN 

HENRIQUE MOREIRA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 10/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010681-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO FAGUNDES CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 10/03/2020 ÀS 13:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016855-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016855-84.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GENILSON 

SOARES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROCHA DE SOUZA, NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 10/03/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016864-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PEREIRA FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016864-46.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEUSA 

PEREIRA FLOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 10/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016873-08.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:EDINEI DE 

ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO JOSE 

FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 10/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016875-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016875-75.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIVELTON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 10/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009017-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CLARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009017-90.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

LACERDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: INSTITUTO CLARO FINALIDADE: 

Intimação da parte promovente para manifestação quanto a citação 

negativa. . Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO OAB - MT27136/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016899-06.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DO 

SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSE ROBERTO BORGES PORTO, ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 10/03/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016912-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMELITA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO OAB - MT27136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016912-05.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

CARMELITA DA SILVA FILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO, ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 13:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016917-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016917-27.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA DE 
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ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015483-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOARES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLEZIO LUIZ TAVARES SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015483-03.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LETICIA SOARES 

DE SOUZA SANTOS POLO PASSIVO: ANACLEZIO LUIZ TAVARES SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. 

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012655-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012655-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TIAGO MARTINS DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

comprovante de endereço está no nome Manoel Santana de Souza, 

terceiro estranho a relação processual, em contestação a reclamada 

alega a preliminar de incompetência territorial. Desse modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos comprovante de endereço em 

seu nome, ou provar o vínculo com terceiro, sob pena de extinção por 

falta de interesse processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim 

Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016319-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016319-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER LUIZ SCHEFFER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1788703-5 e, deixe de incluir o NOME/CPF do 

requerente junto ao SERASA/SPC. Contudo, compulsando detidamente o 

feito, denoto que a parte autora afirma que recebeu em sua residência a 

fatura mensal de energia referente ao mês de novembro com valor acima 

do habitual, no entanto, não acosta aos autos nenhum documento capaz 

de evidenciar suas alegações. Neste contexto observe a inexistência de 

documentos como histórico de consumo, faturas anteriores ou qualquer 

justificativa capaz de evidenciar que a parte autora encontra-se 

adimplente com a concessionária demandada, ilustrando de forma clara os 

fatos alegados. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo identificar quais seriam as provas com as quais pretende 

demonstrar a verdade dos fatos (art. 319, inciso VI, do Código de 

Processo Civil). Após, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016925-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016925-04.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

LIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012852-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI BATISTA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012852-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRLEI BATISTA LEAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de pedido 

de concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do 
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autor UC nº 6/98286-8. Em análise detida dos documentos juntados aos 

autos, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, uma vez que a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante interrompeu o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo petitório juntado em Id. nº 27651923. 

Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da 

tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento 

de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a 

manutenção da interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando 

assim, sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, 

posto a evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com 

o corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a empresa reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (UC nº 6/98286-8.), enquanto perdurar a lide, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante 

consignar que esta ordem judicial refere-se tão somente a UC n. 

6/98286-8 e aos débitos objeto desta ação, enquanto estiverem sendo 

discutidos, ou seja, até o final da presente demanda. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibraim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016533-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016533-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora do autor UC nº 6/2101615-9. Em análise detida 

dos documentos juntados aos autos, verifico a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a razoabilidade da 

boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo petitório juntado 

em Id. nº 27660060. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de 

não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta 

que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, 

certo que a manutenção da interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando assim, sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com o corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

(UC nº 6/2101615-9.), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que esta ordem 

judicial refere-se tão somente a UC n. 6/2101615-9 e aos débitos objeto 

desta ação, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da 

presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão 

judiciário, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibraim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016931-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ANALIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016931-11.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSEFINA 

ANALIA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: PARAISO DAS FOTOS XXX 

STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016943-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016943-25.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VAGNER 

CAMARGO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE 

MEIOS DE PAGAMENTO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016947-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CANDIDO MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016947-62.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO 

CANDIDO MARTINS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016954-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016954-54.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSE ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016955-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016955-39.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:AMANDA 

FERREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016956-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE JESUS VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016956-24.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

DE JESUS VITORINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 11/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016957-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016957-09.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVIO CEZAR 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 11/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016959-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI MARCOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016959-76.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOCINEI MARCOS 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 11/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016962-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELIGTON BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016962-31.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WELIGTON 

BASILIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016965-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016965-83.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 11/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016966-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILAS GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016966-68.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WILAS GOMES 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 11/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016969-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINER RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016969-23.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEINER 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 11/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016972-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA MAZETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016972-75.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA DA 

SILVA MAZETTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 11/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016975-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MINELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016975-30.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

DE OLIVEIRA MINELLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

11/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016977-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA ADUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016977-97.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CAROLINA 

MARIA ADUGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 11/03/2020 
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Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016978-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016978-82.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCIELI 

SOUSA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 11/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016981-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016981-37.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA LUISA 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016986-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUQUI LUAN SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016986-59.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VANUQUI LUAN 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

11/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016988-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016988-29.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:TAISE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

11/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016989-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016989-14.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO PAULO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 11/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016990-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN NERES DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016990-96.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEN NERES 

DE PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELSON GIORDANI 

MIRANDA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 11/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016993-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONILDO FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016993-51.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE LEONILDO 

FLOR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016994-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016994-36.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CICERO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016998-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016998-73.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ISABELA 

CAMPOS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017000-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017000-43.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 12/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017001-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017001-28.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:UESLEI 

GONCALVES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 12/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017004-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017004-80.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:IRANY PEREIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017007-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017007-35.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEBER BORGES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017008-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ TIAGO ROCHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017008-20.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA BEATRIZ 

TIAGO ROCHA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 12/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017009-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017009-05.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:DEISON SOUSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017012-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017012-57.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CAMPOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017017-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017017-79.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEBER ALVES 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 16/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017019-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI SALES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017019-49.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEI SALES 

MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017021-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017021-19.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VANIA ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 16/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017026-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017026-41.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017035-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017035-03.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:RICARDO 

MONTEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017045-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017045-47.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GIZELLE 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 12/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017048-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE TEREZINHA ANTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MUSSI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017048-02.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALDETE 

TEREZINHA ANTONELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE 

CRISTINA REDIVO POLO PASSIVO: ALINE MUSSI DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017049-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017049-84.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

12/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017052-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JODEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017052-39.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JODEIR 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA 

MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

12/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017057-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDES REKES DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017057-61.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SIDERMANDES 

REKES DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017064-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017064-53.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:EDVAN DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIANE 

PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017091-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OLIVEIRA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017091-36.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

OLIVEIRA CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 16/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA ABRAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017116-49.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SUSANA ABRAO 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017128-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017128-63.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDO 

ROBERTO PESCE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

ROBERTO PESCE POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013644-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013644-40.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA LUCIA DE 

ALMEIDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada, para, 

querendo, apresentar impugnação à Contestação tempestiva apresentada 

pelo polo passivo, em 5 dias. Rondonópolis, 1º de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAUANA DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000007-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA 

KAUANA DE LIMA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

CONCEICAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NELCI FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

VASCONCELOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAURA 

APARECIDA ROSA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZACI LINA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEUZACI LINA 
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DE SOUSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA CONCEICAO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IRENE DA 

CONCEICAO ALVES MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSILENE 

FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MANZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REGINALDO 

MANZOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES STEFANO DA SILVA CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HERCULES 

STEFANO DA SILVA CASTRO PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 17/03/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BOROBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMAR 

BOROBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTH DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

17/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de 
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janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRACIELE DE 

SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000040-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIO CEZAR DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANERALDA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANERALDA 

CONCEICAO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA BOROKIARO BOROBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DALVA MARIA 

BOROKIARO BOROBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000045-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

OLIVEIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LOPES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ODAIR LOPES DE 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-89.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ESMERALDA 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIELI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEBORA MARIELI 

ARAUJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 17/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA WURIAREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSELINA 

WURIAREUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 17/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES BAKORO KURIREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000057-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DAS 

NEVES BAKORO KURIREUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUKUREAKIREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

JUKUREAKIREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 17/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DOMINGUES DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CASSIO 

DOMINGUES DA RESSURREICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DORNELES CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDEIAS ESPORTE LAZER E RECREACAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO 

DORNELES CAJANGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE 

ANICESIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CANDEIAS ESPORTE LAZER E 

RECREACAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SONIR VIANA 

SAVARIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIR VIANA SAVARIS 

POLO PASSIVO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILETE 

MOREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 17/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATA GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000103-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOYCE ALVES 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FUZZI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000107-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIA FUZZI 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE BONFIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAYSE BONFIM 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY KRISTY DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EMILLY KRISTY 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLOW 

SALOMAO DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLOW 

SALOMAO DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 18/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016914-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RENOSTO (REQUERENTE)

JOAO PAULO CHIMILOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 18/03/2020 ÀS 

13:00HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN VIEIRA SILVA ISHIZUKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000129-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONATAN VIEIRA 

SILVA ISHIZUKA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA DE 

FRANÇA BORGES POLO PASSIVO: FERNANDO FRANCA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017063-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA SANTANA RINALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cícero da Goiana Veículos (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 19/03/2020 ÀS 

08:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011417-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LUZIA CARUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR PARA QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AO RECURSO INOMINADO 

INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR SILVA MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONAIR SILVA 

MONTALVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012669-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1012669-18.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 16.247,61 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR Endereço: AVENIDA 

ARÃO GOMES BEZERRA, 752, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78715-192 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da liminar deferida 

nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000142-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON COSTA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES JURI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES JURI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 18/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000144-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIANE 

RODRIGUES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CABRAL 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEBORA 

CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON VINICIUS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVERSON 

VINICIUS MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000154-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANILSON 

GOMES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010715-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PAULO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. MAICON ANTONIO 
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FLORÊNCIO OAB-MT 20.621 E DR. MARCOS VIEIRA VIANA OAB-MT 

26007 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE 

FEITO PARA O DIA 18/03/2020 ÀS 13:40HORAS A SE REALIZAR NA 

SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015366-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015366-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO REQUERIDO: EDSON 

ARANTES DA SILVA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015616-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLLAN OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

VALDEMIRO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015616-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WARLLAN OLIVEIRA COSTA, VALDEMIRO DE OLIVEIRA 

PEREIRA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008815-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO RUI OAB - MS13145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TAFANELLI MOTO PECAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008815-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUZEBIO PERES FERREIRA REQUERIDO: A. TAFANELLI 

MOTO PECAS - ME Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado, observando-se que a mesma deverá ser instruída 

com cópia dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo 

deprecante, prestando as devidas informações. Após, cumpridas as 

formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012305-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012305-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADILSON NUNES FERREIRA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que o feito foi 

distribuído equivocadamente neste Juízo, uma vez que fora determinado a 

redistribuição para a comarca de Itiquira/MT, DEVOLVO os autos ao Juízo 

da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016553-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016553-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DORNELES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a 

insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não há nos 

autos comprovante de endereço em nome desta, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta 
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feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, 

ou documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016559-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA TEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016639-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016650-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA NARCIZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012504-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ryaine Ramos de Paula (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012504-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: RYAINE RAMOS 

DE PAULA Vistos. Considerando que a carta de citação expedida à parte 

requerida foi devolvida com diligencia negativa, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço correto e atual da 

demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012102-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012102-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOANA SILVA MELO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Analisando o feito, verifico que a Requerente apresentou justificativa de 

sua ausência na audiência de conciliação, e fez a juntada de atestado 

médico como forma de comprovação. Deste modo, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Requerente, e devolvo o feito à Secretaria para que seja 

designada nova data para a realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, para a realização do 

ato. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016322-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LOPES PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016322-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA LOPES PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em tempo, 

DETERMINO A RETIFICAÇÃO do disposto na decisão do Id nº. 27310551, 

no tocante ao prazo estipulado para o cumprimento da determinação, haja 

vista que, por erro material, constou no dispositivo a ”UC n°. 6/1972286-7” 

quando o correto seria “UC nº. 6/136376-1”. Sendo assim, necessária a 

retificação, em parte, da referida decisão, no tocante a numeração correta 

da Unidade Consumidora da autora, fazendo constar: “(...) A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora (UC nº 6/136376-1). Juntou documentos. (...) 

DETERMINO ainda que a empresa requerida RESTABELEÇA, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (UC n. 6/136376-1), enquanto perdurar a lide, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante 

consignar que esta ordem judicial refere-se tão somente a UC nº 

6/136376-1 e as faturas objeto desta ação, nos valores nos valores de 

R$3.299,01 e R$1.544,01, com vencimento em 30/09/2019 e 30/11/2019 

respectivamente, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final 

da presente demanda. (...)” No mais, mantenho-a incólume em seus 

demais termos, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010705-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA GASPARETTO FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010705-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

NAIARA GASPARETTO FERRAZ Vistos. A parte autora comparece aos 

autos, requerendo que seja o Requerido citado por hora certa. Analisando 

os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou qualquer indício de 

ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito formulado, com relação 

a citação por hora certa, eis que para o deferimento é necessário o 

preenchimento dos requisitos legais, os quais deverão ser constatados 

pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o Oficial de Justiça tem 

autonomia para utilizar a citação por hora certa (desde que verificadas as 

condições que autorizam sua adoção, nos termos dos arts. 252 e 253 do 

CPC) como forma de dar cumprimento a uma ordem judicial que se vê 

prejudicada pela astúcia do citando, que intencionalmente se oculta. Assim 

sendo, para que não haja prejuízo às partes, proceda-se nova citação via 

Oficial de Justiça, no endereço informado, e na hipótese da presença dos 

requisitos legais, seja realizada a citação do Requerido por hora certa. 

Devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010707-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010707-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

RODRIGO SANTANA DA SILVA Vistos. A parte autora comparece aos 

autos, requerendo que seja o Requerido citado por hora certa. Analisando 

os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou qualquer indício de 

ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito formulado, com relação 

a citação por hora certa, eis que para o deferimento é necessário o 

preenchimento dos requisitos legais, os quais deverão ser constatados 

pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o Oficial de Justiça tem 

autonomia para utilizar a citação por hora certa (desde que verificadas as 

condições que autorizam sua adoção, nos termos dos arts. 252 e 253 do 

CPC) como forma de dar cumprimento a uma ordem judicial que se vê 

prejudicada pela astúcia do citando, que intencionalmente se oculta. Assim 

sendo, para que não haja prejuízo às partes, proceda-se nova citação via 

Oficial de Justiça, no endereço informado, e na hipótese da presença dos 

requisitos legais, seja realizada a citação do Requerido por hora certa. 

Devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010726-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ Vistos. A parte autora comparece aos 
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autos, requerendo que seja o Requerido citado por hora certa. Analisando 

os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou qualquer indício de 

ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito formulado, com relação 

a citação por hora certa, eis que para o deferimento é necessário o 

preenchimento dos requisitos legais, os quais deverão ser constatados 

pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o Oficial de Justiça tem 

autonomia para utilizar a citação por hora certa (desde que verificadas as 

condições que autorizam sua adoção, nos termos dos arts. 252 e 253 do 

CPC) como forma de dar cumprimento a uma ordem judicial que se vê 

prejudicada pela astúcia do citando, que intencionalmente se oculta. Assim 

sendo, para que não haja prejuízo às partes, proceda-se nova citação via 

Oficial de Justiça, no endereço informado, e na hipótese da presença dos 

requisitos legais, seja realizada a citação do Requerido por hora certa. 

Devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PINHO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010720-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

ADRIANO PINHO MELO Vistos. A parte autora comparece aos autos, 

requerendo que seja o Requerido citado por hora certa. Analisando os 

autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou qualquer indício de 

ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito formulado, com relação 

a citação por hora certa, eis que para o deferimento é necessário o 

preenchimento dos requisitos legais, os quais deverão ser constatados 

pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o Oficial de Justiça tem 

autonomia para utilizar a citação por hora certa (desde que verificadas as 

condições que autorizam sua adoção, nos termos dos arts. 252 e 253 do 

CPC) como forma de dar cumprimento a uma ordem judicial que se vê 

prejudicada pela astúcia do citando, que intencionalmente se oculta. Assim 

sendo, para que não haja prejuízo às partes, proceda-se nova citação via 

Oficial de Justiça, no endereço informado, e na hipótese da presença dos 

requisitos legais, seja realizada a citação do Requerido por hora certa. 

Devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016653-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELY TATIANE RIBEIRO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016653-10.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: SHELY 

TATIANE RIBEIRO DE FREITAS Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE 

o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, 

consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código 

de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOSANJI ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000161-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOSANJI ALVES 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 19/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOSANJI ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOSANJI ALVES 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 19/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016659-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016659-17.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: VALDINEIA 

MARTINS FERREIRA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000166-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIANA 

FERREIRA CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

19/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016873-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINEI DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, observo a insuficiência de dados, na medida em que o 

número da Unidade consumidora juntada aos autos esta ilegível, 

impossibilitando a concessão da medida pleiteada, o que vai de encontro 

os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. 

Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar documentos que comprovem o número da Unidade 

Consumidora, de forma legível, a peça vestibular aos termos exigidos pelo 

art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016923-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GJ TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016923-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES - ASBRAT REQUERIDO: GJ TRANSPORTADORA 

LTDA - ME Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado, observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia 

dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, 

prestando as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades 

legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016779-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SOARES CLOSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016779-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SOARES CLOSS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de dados da 

parte autora, na medida em que não há nos autos documentos pessoais. 

Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar documentos pessoais, a peça vestibular, nos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEONICE 

PEREIRA DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

19/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELMO LOPES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WELMO LOPES 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS LOPES 

MONTEIRO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 19/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR IGNEZ GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000180-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELOIR IGNEZ 

GIACOMOLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA EMANUELE 

MULLER POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011293-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA OAB-MT 17.690, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 07/11/2019 ÀS 

10:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic - CEP: 78710-100 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - liminar deferida EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1012830-28.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: DENISE APARECIDA PIOVEZAN Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 2.349, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE ALTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-446 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Endereço: AVENIDA JOSÉ DE ALENCAR, 1, LOTEAMENTO MONTE 

LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-270 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LIMINAR: "(...) Por tais considerações, por não se 

tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO a MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na unidade consumidora em nome de Jandira Janet 

Montanher Piovezan (CPF n. 453.151.089-53), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, enquanto estiver sendo discutido os débitos em Juízo, ou 

seja, até o final da presente demanda, bem como se abstenha de incluir o 

nome da mesma nos órgãos de restrição ao crédito, quanto ao débito 

objeto da ação, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso, 

ainda, que, a ordem judicial somente se refere à Unidade Consumidora em 

nome de Jandira Janet Montanher Piovezan (CPF n. 453.151.089-53), e o 

corte por falta de pagamento do débito que deverá ser apresentado pela 

autora, débitos de anos anteriores. Sem prejuízo do acima determinado, 

INTIME-SE a autora para trazer aos autos relatório dos débitos pendentes 

que deram causa à interrupção do fornecimento de água, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, nos 

termos do Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, que prevê: "A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 dias para apresentar 

defesa. (Aprovado XIII Encontro Cuiabá)". Também, não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário, o que viola o princípio da economia processual - acaba-se 

por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 

30 dias." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011987-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. PAULO JOSÉ 

CANEVAZZI OAB-MT 23.244 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 18/11/2019 ÀS 

09:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010728-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA, DR, UBIRATAN MÁXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/11/19 ÀS 

14:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012600-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 26/11/19 

ÀS 13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO) E DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA COM CUMPRIMENTO NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011592-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CORREA RAMOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. NAILRIK THAMYRES 

GAMA DE ALMEIDA OAB-MT 20.579 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/11/2019 ÀS 

09:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012813-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ANDRADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. RAFAEL TORSI DE 

OLIVEIRA OAB-MT 21.421 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 28/11/19 ÀS 

08:20HORAS, BEM COMO INTIMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA COM PRAZO DE CINCO DIAS PARA 

CUMPRIMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011039-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SINEI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1011039-24.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VALDECI SINEI DE CARVALHO Endereço: AVENIDA 

FILINTO MÜLLER, 1504, JARDIM RIVERA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-548 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 1 Andar, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01435-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado, para comparecer à audiência de 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: Conciliação período matutino Data: 06/11/2019 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS/MT, 25 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011492-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/11/2019 ÀS 

13:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011654-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS MANDADO 

DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA Liminar deferida Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1011654-14.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARILENE ALVES DE JESUS 

SANTOS Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1808, VILA 

AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-124 Nome: ANA CLAUDIA 

RODRIGUES PEREIRA Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1808, 

VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-124 Nome: TARLEY 

ALVES PEREIRA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA JOAQUIM DE 

OLIVEIRA, 1808, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-124 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 12/11/2019 Hora: 13:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS/MT, 2 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011100-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR, MARCELO MARQUES 

PONTES OAB-MT 16.873 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO, PARA O DIA 06/11/19 ÀS 

14:10HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010499-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, DR. UBIRATAN MÁXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR OAB-MT20.812 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 30/10/19 ÀS 13:20HORAS A SE REALIZAR 

NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010674-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO P/ AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1010674-67.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.136,82 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, CONDOMÍNIO TERRA NOVA, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS Endereço: ALAMEDA 

DAS ROSAS, Cond. Terra Nova Casa 174, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 14:40h. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010734-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. NEYLA GRANCE 

MARTINS OAB-MT 25.087, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/11/19 ÀS 

15:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011511-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI PRUDENCIO DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/11/2019 ÀS 

14:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011200-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 
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PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NO PRESENTE FEITO, PARA O DIA 07/11/19 

ÀS 09:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013445-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE ANNE LOPES SETUBAL GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1013445-18.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 624,94 ESPÉCIE: [ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME Endereço: RUA JERÔNIMO 

LOPES ESTEVES, 434, JARDIM PAULISTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-730 Nome: CELINA TAVARES BORGES Endereço: RUA JOÃO 

MARINHO FALCÃO, 60, JARDIM PAULISTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-800 POLO PASSIVO: Nome: JOYCE ANNE LOPES SETUBAL 

GUIMARAES Endereço: AVENIDA MARECHAL DUTRA, 1933, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período matutino Data: 12/12/2019 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011646-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MARCELO MARQUES 

PONTES OAB-MT 16.873 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/11/2019 ÀS 

13:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON JUNIO RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WALISON JUNIO 

RODRIGUES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

19/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIDES MIGUELINA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000191-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEONIDES 

MIGUELINA REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

REZENDE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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HENDYEL CASTRO REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HENDYEL 

CASTRO REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENDYEL CASTRO REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000198-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HENDYEL 

CASTRO REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000202-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL 

VICENTE GONCALVES TOBIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO 

CARVALHO DORILEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 14:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO CLAYTON RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLIAN 

VASCONCELOS MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ALBERTO KOCH, KARINA ROMAO CALVO POLO PASSIVO: JANIO 

CLAYTON RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 15:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 564 de 3112



Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINEIA 

OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BTG 

PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/03/2020 Hora: 15:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO CLAYTON RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000249-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLIAN 

VASCONCELOS MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ALBERTO KOCH, KARINA ROMAO CALVO POLO PASSIVO: JANIO 

CLAYTON RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000250-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIANA SILVA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVA SIQUEIRA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 23/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALINE OLIVEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000252-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRESSA 

ALINE OLIVEIRA CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

23/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADINALVA 

ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000260-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACHADO REZENDE OAB - 361.699.271-00 

(REPRESENTANTE)
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ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

KALIMAN MOREIRA GOULART OAB - 976.551.391-72 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1000260-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

MACHADO REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: KALIMAN MOREIRA GOULART 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011080-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora da audiência de conciliação designada para o 

dia 06/11/2019, às 13:50h, a ser realizada na sala de conciliação do 2º 

Juizado Especial desta comarca de Rondonópolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012372-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PIRES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012372-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TEREZA PIRES CORREA REQUERIDO: CREFISA S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, objetivando a 

suspensão do contrato n°. 095010412610, bem como a interrupção 

imediata dos descontos que estão sendo realizados em sua aposentaria. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. A tutela antecipada objetiva o 

adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de 

conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da 

parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é 

aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja 

suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de 

verossimilhança nas alegações levantadas pela parte. Deste modo, os 

fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada 

devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. No caso em apreço, a 

razoabilidade da boa aparência do direito e a verossimilhança das 

alegações estão evidenciadas pelos documentos acostados nos autos 

acerca dos descontos que estão sendo realizados em sua aposentaria, 

tendo em vista que jamais contratou e/ou solicitou os serviços referente 

ao contrato nº 095010412610. Quanto ao perigo da demora, mostra-se 

evidente, pois tais descontos atentam contra a dignidade da pessoa 

humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene 

de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela 

postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a 

iminência do prosseguimento dos referidos descontos. Por outro lado, 

conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de 

questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCILAMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo 

Civil que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

suspensão dos descontos na aposentadoria da parte autora, tão somente 

com relação ao contrato n° 095010412610, até o julgamento final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. No 

mais, no que concerne a suspensão contratual, entendo que as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, 

circunstâncias que tornam temerária a concessão da providência 

reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a 

dilação probatória. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000263-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/03/2020 ÀS 

13:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FAGNER LUIZ 

SCHEFFER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS ROSA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA GIOVANA 

RODRIGUES CARDOSO POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000277-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

23/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOPAZIO VIDAL DOS ANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TOPAZIO VIDAL 

DOS ANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 23/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017045-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1017045-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GIZELLE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, observo a insuficiência de dados cadastrais da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

seu nome, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, 

II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço 

local, legível e atualizado em seu nome, a peça vestibular aos termos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016826-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MENDES MURCA OAB - MT27726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016826-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO BATISTA CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, observo a insuficiência de dados cadastrais da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

seu nome, tampouco, documento capaz de comprovar o número de sua 

unidade consumidora. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço legível 

e atualizado em seu nome, assim como registro contendo o número da 

unidade consumidora a qual faz parte deste litígio. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012723-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DS CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MONTEIRO TEIXEIRA OAB - MG113170 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012723-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DS CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME REQUERIDO: J S 

DE SOUZA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015476-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALDEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015476-11.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALDECIR CALDEIRA DE LIMA EXECUTADO: WELLINGTON 

LOPES FARIA Vistos. Analisando detidamente o feito, verifico que a 

exequente manifestou em ID 26994434, postulando pelo cancelamento da 

audiência de conciliação, tendo em vista o feito trata-se de ação de 

execução e que a parte autora reside em Sinop/MT, não possuindo 

interesse e tampouco condições de arcar com custos de deslocamento. 

Ocorre que, o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais não 

comporta a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação, nos moldes preconizados pelo art. 319, inc. 

VII, do novo CPC, por ser um direito irrenunciável. Assim, não poderá o 

autor ou o réu, por petição, manifestar desinteresse na composição 

amigável do litígio. Ademais, o comparecimento das partes à audiência é 

obrigatório. Consigno ainda, que a ausência da parte autora na solenidade 

acarretará em aplicação de condenação de contumácia. Deste modo, 

indefiro o pleito formulado pelo exequente, no tocante ao cancelamento da 

audiência de conciliação e intimo-o para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento no feito. Em caso de eventual 

silêncio por parte do exequente, este juiz interpretará como interesse da 

parte autora no prosseguimento da ação. Por fim, consigno que o título 

executivo pressupõe liquides, certeza e exigibilidade. Em se tratando de 

documento particular, nos termos do art. 784, inciso III do Código de 

Processo Civil, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas. 

Conforme constatado por este juízo, no contrato restou ausente a 
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assinatura de duas testemunhas, o que retira do instrumento a força 

executiva necessárias para lastrear o feito executivo. Deste modo, 

mantenho a decisão proferida em ID. 26777520, a qual recebeu a presente 

como ação reclamatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011913-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DALL ACQUA MAGALHAES (EXECUTADO)

VERA LUCIA DALL ACQUA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011913-09.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: VERA LUCIA DALL ACQUA MAGALHAES, 

ANDRESSA DALL ACQUA MAGALHAES Vistos. Considerando o mandado 

devolvido e o pleito formulado pela parte autora, proceda-se nova citação 

do Requerido, no mesmo endereço informado nos autos, bem como 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011784-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011784-04.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: CEZAR MACHADO PEREIRA Vistos. A parte 

autora comparece aos autos, requerendo que seja o Requerido citado por 

hora certa. Analisando os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não 

declarou qualquer indício de ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o 

pleito formulado, com relação a citação por hora certa, eis que para o 

deferimento é necessário o preenchimento dos requisitos legais, os quais 

deverão ser constatados pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o 

Oficial de Justiça tem autonomia para utilizar a citação por hora certa 

(desde que verificadas as condições que autorizam sua adoção, nos 

termos dos arts. 252 e 253 do CPC) como forma de dar cumprimento a 

uma ordem judicial que se vê prejudicada pela astúcia do citando, que 

intencionalmente se oculta. Assim sendo, para que não haja prejuízo às 

partes, proceda-se nova citação via Oficial de Justiça, no endereço 

informado, e na hipótese da presença dos requisitos legais, seja realizada 

a citação do Requerido por hora certa. Devolvo o feito à Secretaria para 

que seja designada nova data para a realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016103-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CHAVES BAPTISTA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016103-15.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA 

CHAVES BAPTISTA MARTINS Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE 

o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, 

consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código 

de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014000-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES RODRIGUES GUERINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014000-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDREY ROGER CALLEGARO REQUERIDO: ULISSES 

RODRIGUES GUERINI Vistos. Analisando o feito, verifico que a Requerente 

apresentou justificativa de sua ausência na audiência de conciliação, e 

fez a juntada de atestado médico como forma de comprovação. Deste 

modo, DEFIRO o requerimento formulado pelo Requerente, e devolvo o 

feito à Secretaria para que seja designada nova data para a realização de 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, para a realização do ato. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016655-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016655-77.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: SILVANI DE 

OLIVEIRA SILVA Vistos. Cuida-se de ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Making Of Eventos em face de Silvani de Oliveira 

Silva, todos qualificados nos autos. Compulsando o feito denoto que os 

documentos apresentados como títulos executivos extrajudiciais padecem 

de vícios, eis que o contrato de crédito exibido não foi assinado por duas 

testemunhas. Desta feita, RECEBO a presente como AÇÃO 

RECLAMATÓRIA, vez que assim preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO a ser designada pela 

secretaria, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Por fim, intimem-se o 

requerente para que informe nos autos o endereço atualizado do 

requerido a fim de possibilitar sua escorreita citação e intimação. Isento de 

custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011909-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011909-69.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: SANDRA LUCIA VIANA Vistos. A parte autora 

comparece aos autos, requerendo que seja o Requerido citado por hora 

certa. Analisando os autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou 

qualquer indício de ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito 

formulado, com relação a citação por hora certa, eis que para o 

deferimento é necessário o preenchimento dos requisitos legais, os quais 

deverão ser constatados pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o 

Oficial de Justiça tem autonomia para utilizar a citação por hora certa 

(desde que verificadas as condições que autorizam sua adoção, nos 

termos dos arts. 252 e 253 do CPC) como forma de dar cumprimento a 

uma ordem judicial que se vê prejudicada pela astúcia do citando, que 

intencionalmente se oculta. Assim sendo, para que não haja prejuízo às 

partes, proceda-se nova citação via Oficial de Justiça, no endereço 

informado, e na hipótese da presença dos requisitos legais, seja realizada 

a citação do Requerido por hora certa. Devolvo o feito à Secretaria para 

que seja designada nova data para a realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012605-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012605-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: GERALDO 

FERREIRA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar o endereço correto e atual da parte requerida, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013164-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013164-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NADIA FERNANDES RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Analisando o feito, verifico que a Requerente 

apresentou justificativa de sua ausência na audiência de conciliação, e 

fez a juntada de atestado médico como forma de comprovação. Deste 

modo, DEFIRO o requerimento formulado pelo Requerente, e devolvo o 

feito à Secretaria para que seja designada nova data para a realização de 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, para a realização do ato. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016672-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO DE SOUZA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR SOARES MARINHO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016672-16.2019.8.11.0003. 

LITISCONSORTE: SELSO DE SOUZA LITISCONSORTE: LEONIR SOARES 

MARINHO Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado, observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia 

dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, 

prestando as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades 

legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016635-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1016635-86.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: 

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: LETICIA FERNANDES 

COSTA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELZENI MOREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012102-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

24/03/2020 ÀS 08:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010705-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA GASPARETTO FERRAZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010705-87.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.247,70 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, COND TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO PASSIVO: Nome: 

NAIARA GASPARETTO FERRAZ Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, 

Cond. Terra Nova- Cs 344, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 15:10h. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010705-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))
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EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA GASPARETTO FERRAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 13:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010707-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010707-57.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.775,00 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, CONDOMÍNIO TERRA NOVA, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO 

PASSIVO: Nome: RODRIGO SANTANA DA SILVA Endereço: ALAMEDA 

DAS ROSAS, Cond. Terra Nova Casa 323, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 15:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010707-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 08:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010726-63.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.297,16 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, COND TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO PASSIVO: Nome: 

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, 

Cond. Terra Nova- cs 499, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 15:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PINHO MELO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010720-56.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 5.892,30 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, COND TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO PASSIVO: Nome: 

ADRIANO PINHO MELO Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, Cond. 

Terra Noca- CS 454, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 15:40h. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ANTONIO 

DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 24/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 
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(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PINHO MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 08:40HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012893-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AREVALO MOREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LUCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA SENTENÇA PROFERIDA NO PRESENTE FEITO E 

PARA QUERENDO APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012893-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AREVALO MOREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR OAB-MT 11.264 DA SENTENÇA PROFERIDA NO 

PRESENTE FEITO E PARA, QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014041-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. ESDRA SILVA DOS 

SANTOS OAB-MT 15.916 DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA, 

QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS APRESENTAR RECURSO 

INOMINADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANDRA 

ESTEVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 24/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. F. D. S. S. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR OAB-MT 16.052 DA DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO 

COMO AÇÃO RECLAMATÓRIA BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 

10:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALBINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE BALBINO 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 24/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELMA SOUZA 

MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEM ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ALVES DE SOUZA ALMEIDA POLO PASSIVO: WILLEM 

ALVES VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO GOMES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANA 

PEIXOTO DE SOUZA POLO PASSIVO: ADELMO GOMES DA CUNHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

HENRIQUE NUNES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ESDRA SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DIANNE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2B EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KELLY DIANNE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA 

SAMPAIO POLO PASSIVO: 2B EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GR SHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO DA SILVA CALIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DA PARTE AUTORA, DRA, SUELIA XAVIER 

VILAS BOAS OAB-MT 25.848 E DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA OAB-MT 16.334 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 

15:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000341-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LUANA PRICILA 

BICUDO RINALDI OAB-MT 21.481 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 

15:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADMILSON 

ALVES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

25/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO RAIMUNDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000361-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ ROBERTO 

RAIMUNDO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 25/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE OLAVO 

LIMA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

25/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 25/03/2020 ÀS 

09:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI APARECIDA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROZINEI 

APARECIDA PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

25/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REU)

 

PROCESSO n. 1000372-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON DA 

SILVA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

25/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016655-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. SILVANA CRISTINA 

HACK OAB-MT 23.937 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 25/03/2020 ÀS 10:00HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011909-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA VIANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE, DR. WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

15:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011784-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE, DR. WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

13:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011913-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DALL ACQUA MAGALHAES (EXECUTADO)

VERA LUCIA DALL ACQUA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE, DR. WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

15:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011836-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE DR. WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

14:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013164-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. VANESSA 

MAGALHÃES SANTOS GAKIYA OAB-MT 25830-B DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

25/03/2020 ÀS 10:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUDSON 

SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA JULIA 

BARKOSKI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000393-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONEI ARRUDA 

CARDOSO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013155-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA DE BRITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1013155-03.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM 

ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANA MARIA BARBOSA DE BRITO Endereço: RUA ANTONIO BRAVO 

FILHO, 122, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-384 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço 
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atual DO(A) EXECUTADO(A). RONDONÓPOLIS, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014000-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES RODRIGUES GUERINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DR. KLEYSLLER 

WILLON SILVA OAB-MT 23.307 E DR. BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

OAB-MT 13.772 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 25/03/2020 ÀS 13:40HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA ZAHER SPERANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000402-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SORAYA ZAHER 

SPERANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE BASILIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

25/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000300-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a 

insuficiência de dados cadastrais da parte autora, na medida em que não 

há nos autos comprovante de endereço local em seu nome, o que vai de 

encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo apresentar comprovante de endereço local, legível e atualizado 

em seu nome, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II 

e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MELO RIVELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000405-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA MELO 

RIVELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMULO CANDIDO DE 

CARVALHO, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000407-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

DE TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE CANEVAZZI 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000408-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAIS 

FERNANDA RIBEIRO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011791-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA MARTINS FELTRIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472 DA SENTENÇA 

PROFERIDA E PARA, QUERENDO, INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 

DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011789-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU ANTONIO MENEGUZZO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472 DA SENTENÇA 

PROFERIDA NO PRESENTE FEITO E PARA, QUERENDO, INTERPOR 

RECURSO NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CARPES RUSCHEL KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GABRIELLY 

CARPES RUSCHEL KRUGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEIXEIRA GARBOSA PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BORGES GOULART OAB - SP426783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000416-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANA 

TEIXEIRA GARBOSA PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA 

BORGES GOULART POLO PASSIVO: R. A. DA SILVA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 25/03/2020 Hora: 15:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000419-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 26/03/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000235-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/883956-5 e, deixe de incluir o 

NOME/CPF do requerente junto ao SERASA/SPC. Contudo, compulsando 

detidamente o feito, denoto que a parte autora afirma que recebeu em sua 

residência a fatura mensal de energia referente ao mês de novembro com 

valor acima do habitual, no entanto, não acosta aos autos nenhum 

documento capaz de evidenciar suas alegações. Neste contexto observe 

a inexistência de documentos como histórico de consumo, faturas 

anteriores ou qualquer justificativa capaz de evidenciar que a parte autora 

encontra-se adimplente com a concessionária demandada, ilustrando de 

forma clara os fatos alegados. Desta feita, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, devendo identificar quais seriam as provas com 

as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos (art. 319, inciso VI, do 

Código de Processo Civil). Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GUALBERTO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000422-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO 

GUALBERTO DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 26/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AZENILDA CHAGAS MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000423-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AZENILDA 

CHAGAS MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

26/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000424-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO DOS 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

26/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CRISTINA DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000425-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEIVA CRISTINA 

DOS SANTOS MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 26/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 26/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELISE RAMOS BARRIONUEVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000433-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVELISE RAMOS 

BARRIONUEVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO 
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MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 26/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINY RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000437-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KAROLAINY 

RIBEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEUZENI MUNIZ 

POLO PASSIVO: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 26/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000440-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

26/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL REIS FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000441-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EZEQUIEL REIS 

FERREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 26/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

PEREIRA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 26/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELULAR HOUSE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELULAR HOUSE 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA ARAUJO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

26/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTONIO ZONETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000452-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAUL ANTONIO 

ZONETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO RANDAZZO 

NETO POLO PASSIVO: AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 26/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013725-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013725-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KARINE SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas. Intimem-se as partes, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. Caso queiram que as 

mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão requerer até 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência instrutória. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011829-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FELIPE (REQUERENTE)

MAURO SERGIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP ALEM DO 

HORIZONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011829-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO FELIPE, MAURO SERGIO FELIPE 

REQUERIDO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, 

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP ALEM DO 

HORIZONTE Vistos. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, em 

querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz da Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARA MACIEL DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000455-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LARA MACIEL DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURILENE LOPES SOARES 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

26/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FRANCISCO NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO ANTÔNIO FARIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIR 

FRANCISCO NALIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA FERNANDA 

MACEDO NOVAES POLO PASSIVO: LUCIO ANTÔNIO FARIAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000476-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO LUIZ DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 26/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARO TEIXEIRA PERES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANANIAS LANDRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000482-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIOMARO 

TEIXEIRA PERES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERILENE 

PEREIRA DE ANICESIO POLO PASSIVO: MAURICIO ANANIAS LANDRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 26/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO APARECIDO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000485-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANSELMO 

APARECIDO CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSÉ 

ANTONIO ROMANO FERREIRA, MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA, 

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: RODOVIVA 

TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 30/03/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000486-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEY FERREIRA 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA ANDREIA 

KURSCHNER POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

30/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON DA SILVA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000487-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:UANDERSON DA 

SILVA BORBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 30/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000491-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RODRIGO DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 30/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAUDOLFO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000492-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

RAUDOLFO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA, ELY SILVA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

30/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CORDEIRO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)
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PROCESSO n. 1000495-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEX CORDEIRO 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA, ELY SILVA DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

30/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000498-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELZA RAMOS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 30/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL APARECIDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000499-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NOEL 

APARECIDO CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO RICARDO FILIPAK POLO PASSIVO: BRAVA TELECOMUNICACOES 

RONDONOPOLIS LTDA ME - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 30/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA FRANCO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000501-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VERGINIA 

FRANCO SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEYNNER FERREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WEYNNER 

FERREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

30/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA JULIA 

BARKOSKI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

30/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

ALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 
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PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA WACHTMANN CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SHEILA 

WACHTMANN CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AGUIMAR SILVA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUZA DE FATIMA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000507-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARETUZA DE 

FATIMA LEMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 30/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUANITA TUTUGUREGUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000508-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JUANITA 

TUTUGUREGUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000509-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAISA PORTILHO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000510-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

ROSA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 31/03/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DE LARA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 31/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL BOKODORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000512-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MACIEL 

BOKODORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000513-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILTON ALMEIDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 31/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000515-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 31/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A BANDEIRANTES CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000517-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:A 

BANDEIRANTES CALCADOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN POLO PASSIVO: 

CASSIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO OSCAR TUTUGAREGUE NABORERU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000520-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAIRO OSCAR 

TUTUGAREGUE NABORERU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 
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S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 31/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DUARTE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA 

DUARTE MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

31/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES MOTA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000522-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA LOURDES 

MOTA DOURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VERGILIO TOMAZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000523-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIR 

VERGILIO TOMAZ FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZUFFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.V.SERAFIM MENDONCA (REU)

 

PROCESSO n. 1000524-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ZUFFO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

POLO PASSIVO: E.V.SERAFIM MENDONCA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

31/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIELLE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GARCIELLE 

ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000528-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAILTON SILVA 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000529-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIANA SILVA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOSCO ARQUIMEDES MARIDO KURIREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000530-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BOSCO 

ARQUIMEDES MARIDO KURIREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000531-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELY DO 

NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000532-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAIANE 

MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000533-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 01/04/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000534-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAINE DA COSTA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

01/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000535-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE MARIBELL NUNES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LOUISE 

MARIBELL NUNES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARNETON CAVALCANTE JOVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000536-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WARNETON 

CAVALCANTE JOVINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000488-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA CONCEICAO - TRANSPORTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. JOSÉ ANTONIO 

ROMANO FERREIRA OAB-MT 14.012 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 01/04/2020 ÀS 

09:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH BASILIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000539-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTH 

BASILIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 01/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000541-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000542-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANGELA 

APARECIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BORO KUADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000543-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENAN BORO 

KUADA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 01/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000545-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAISE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

01/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000546-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZINETE 

APARECIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INES APARECIDA MARTINS DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000548-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INES APARECIDA 

MARTINS DAMACENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

01/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS PESSOA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000549-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS VINICIUS 

PESSOA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000551-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

MARCOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

01/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO KAGARIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000553-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOVENTINO 
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KAGARIGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000554-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CAMPOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 01/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000555-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANILO SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANO ANTONIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000556-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALICIANO 

ANTONIO DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEISON SOUSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 02/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:UESLEI 

GONCALVES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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período matutino Data: 02/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEKAUITA DE SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000560-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THEKAUITA DE 

SOUZA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA 

ANDREIA KURSCHNER POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 02/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIS RODRIGUES PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000563-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:QUENIS 

RODRIGUES PINTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ALINE LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIS RODRIGUES PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:QUENIS 

RODRIGUES PINTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ALINE LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 02/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON SANTOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000566-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUDSON 

SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 02/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000568-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: CM CAPITAL MARKETS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000569-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CICERO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA CARVALHO 

BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SILVEIRA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000570-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIA 

SILVEIRA SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FONSECA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000573-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

FONSECA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOTRAMS GRUPO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES E 

AUTONOMOS DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA SOVERNIGO OAB - MS16095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MINATO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAIR MINATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000575-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ASSOTRAMS 

GRUPO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES E AUTONOMOS DE MATO 

GROSSO DO SUL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEILA CRISTINA 

SOVERNIGO POLO PASSIVO: ADAIR MINATO DA SILVA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELO LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000577-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARCELO LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVINO 

EVANGELISTA DO CARMO NETO POLO PASSIVO: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

LUCINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 02/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA OAB - 733.289.441-68 

(REPRESENTANTE)

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000450-36.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: ALAN CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE 

nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP 

para modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado 

Especial da Comarca de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, 

deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito redistribuído para tramite no 

Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012418-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CASSIA DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012418-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNA CASSIA DE SOUZA MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 

12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para 

modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da 

Comarca de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, 

DETERMINO seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000476-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a Resolução 

TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 

5/2018/TP para modificar as competências do Primeiro e do Segundo 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem como a Portaria 

nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito redistribuído 

para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012416-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012416-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos. Considerando a Resolução 

TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 

5/2018/TP para modificar as competências do Primeiro e do Segundo 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem como a Portaria 

nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito redistribuído 

para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012845-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHORDAM HENRIQUE ALVES KENF VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012845-94.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JHORDAM HENRIQUE ALVES 

KENF VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, observo a insuficiência de dados da parte autora, na 

medida em que não há nos autos comprovante de endereço em nome 

desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil. Denoto, ainda, que a parte autora contesta a 

dívida e afirma que seu nome foi incluso indevidamente no SPC/SERASA, 

contudo o extrato de consulta ao SERASA acostado aos autos 

encontra-se desatualizado. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço legível 

e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a comprovar o 

vínculo com o titular do comprovante, bem como para apresentar extrato 

atualizado SPC/SERASA, a peça vestibular, nos termos exigidos pelo art. 

319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009948-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011573-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA CONCEICAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013157-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013159-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003423-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI LEANDRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010461-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007441-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012446-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 
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Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012413-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012430-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004256-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA LONGHI DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000582-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDINA DIAS 

FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

02/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAR PEREIRA 

VITORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 06/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-63.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA GLOBAL 

DO VAREJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 06/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000585-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA ROCHA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 06/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000564-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE RESENDE BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LUANA PRICILA 

BICUDO RINALDI OAB-MT 21.481, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 06/04/2020 ÀS 

09:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000604-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUTE FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 06/04/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000606-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO PIRES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 06/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA FERREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000613-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILUCIA 

FERREIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 06/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000619-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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período vespertino Data: 06/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000621-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAIS 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000419-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000623-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAIS 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES ATHAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012177-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO ALVES ATHAIDE REQUERIDO: JOAO BATISTA 

LEMES BORGES Vistos. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de Fevereiro de 2020, às 10:00 horas. Intimem-se as partes, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. Caso queiram que as 

mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão requerer até 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência instrutória. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA DOS 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA AUGUSTA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IDALINA 

AUGUSTA MANOEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ETERNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVINO ETERNO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000635-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEANCARLO 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON PABLO 

FERREIRA DE CAMARGO, ALEXANDRE LIMA ROSSONI POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 06/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000637-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVONE DIAS 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000638-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WENDER SOUZA 

CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELSON GAIVA MARINO 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 07/04/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NABURERUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000640-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS NABURERUGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

07/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000643-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVANIA DE 

SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 07/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000645-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DA 

GLORIA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 07/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ODAIR JOSE 

BISPO QUERUBIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 07/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSILENE 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 07/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000652-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NELIANA 

PEREIRA DE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

07/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000653-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

ARAUJO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 07/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TEREZINHA PASCUA ARGUELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000668-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLA 

TEREZINHA PASCUA ARGUELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

07/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRESILENE RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000671-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRESILENE 

RODRIGUES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ARTHUR SILVA SANTANA, CELIO PAIAO POLO PASSIVO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 13:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN MIRANDA ARANTES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA BARBOSA SILVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000673-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVELLYN 

MIRANDA ARANTES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYANE 

MOREIRA LIBANO POLO PASSIVO: JULIANA BARBOSA SILVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MALTA DE SOUZA MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000674-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANGELA MALTA 

DE SOUZA MARINHO POLO PASSIVO: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 14:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000677-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000599-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA PAULA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE LUCIANA DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . Rondonópolis, 20 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391551 Nr: 5029-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIA MARIA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT, SANDRA MARA FRANCO SETTE - OAB:25447A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o despacho de fl. 170, " Após a penhora e avaliação, 

intime-se a parte devedora, nos termos do art. 274, parágrafo único, do 

CPC, para, querendo, no prazo legal, apresentar embargos à execução.", 

e a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 179, intimo Vossa 

Senhoria para manifestar em cinco (5) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 912865 Nr: 8873-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 Vistos. Recebo a denúncia, pois está de acordo com o que preceitua o 

art. 41 do Código de Processo Penal, além de não vislumbrar nenhuma das 

hipóteses de rejeição elencada no art. 395 do mesmo diploma legal. 

Outrossim, considerando a recusa do autor dos fatos em aceitar a 

suspensão condicional do processo, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 08h50. Intimem-se as 
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testemunhas arroladas pelo Ministério Público. No mais, defiro o pedido da 

defesa. Assim, intime-se a vítima para que compareça ao ato acima 

designado. Às providências, expedindo-se o necessário, nos termos 

anteriormente determinado. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016696-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE RONIS E DIAS VICTORIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016696-44.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: CHRISTIANE RONIS E DIAS VICTORIO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida abstenha-se de suspender o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora (UC nº 

6/139974-0), bem como não proceda a inclusão do seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em conta 

tratar-se de fatura eventual referente a cobrança de valores oriundos a 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pela carta ao cliente. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão à uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora. Aliás, em se 

tratando de fatura relativa à recuperação de consumo, como relata o 

reclamante, não é cabível a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso 

Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - 

T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 

1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de fornecimento de 

energia elétrica, desde que considerados certos requisitos, em situação 

de emergência ou após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, 

da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) 

por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 

1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/09/2010). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser 

ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Igualmente, 

cabe ressaltar que os efeitos da inclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada PROCEDA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA nos valores de 

R$1.941,18, referente a fatura eventual alusiva da cobrança de valores 

oriundos a recuperação de consumo. DETERMINO ainda que a empresa 

requerida SE ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante UC nº 6/139974-0 e, de 

INSERIR seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ambos em 

relação aos débitos discutidos nesta ação, enquanto perdurar a lide, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012843-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012843-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CREUSA PIMENTA DA SILVA REQUERIDO: JUIZADO 

ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Pretende a requerente o 

levantamento de valores que se encontram depositados junto ao Banco 

Caixa Econômica Federal, os quais possuem como titular Jacy Fernandes 

da Silva, falecido em 03/01/2014, conforme Certidão de Óbito acostada 

aos autos. Compulsando detidamente o feito, denoto que a requerente 

Creusa Pimenta da Silva é esposa de Jacy Fernandes da Silva, conforme 

certidão de casamento anexado na exordial. Devidamente oficiado, o 

banco Caixa Econômica Federal, informou a existência de saldo a 

resgatar, em nome do “de cujus”. Assim, considerando a documentação 

acostada aos autos, bem como as alegações e justificativas apresentadas 

pela requerente, entendo demonstrada a procedência do pedido de Alvará 

Judicial. Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, 

comprovado o óbito, assim como o parentesco, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em 

consequência, DEFIRO O ALVARÁ pleiteado, autorizando a requerente 

Creusa Pimenta da Silva a efetuar o levantamento dos valores depositados 

na conta do falecido Jacy Fernandes da Silva, junto ao Banco Caixa 

Econômica Federal, ficando ressalvados direitos de terceiros ou herdeiros 

não mencionados na inicial. EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento da 
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importância depositada na conta vinculada em favor da requerente, 

conforme os termos estabelecidos nesta decisão. Após serem cumpridas 

todas as formalidades de praxe, remeta-se o feito ao arquivo, 

procedendo-se as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016828-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMEIRE DA SILVA GOMES 66753716149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016828-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUZIMEIRE DA SILVA GOMES 66753716149 REQUERIDO: 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida suste o protesto lançado em seu nome junto ao 

4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, haja vista que o débito 

cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega 

em síntese que teve seu nome protestado junto ao 4° Tabelionato de Notas 

e Privativo de Protestos de Títulos por parte da empresa requerida, no 

entanto a dívida cobrada encontra-se devidamente paga. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo comprovante de pagamento juntado 

nos autos. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

sustação do protesto de protocolo 1102704, no valor de R$416,05, do 4° 

Tabelionato de Notas e Privativo de Protestos de Títulos, enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016195-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016195-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Em tempo, determino a retificação do disposto na decisão de ID 

27293581, haja vista que, por erro material, constou no dispositivo o valor 

e número do contrato, diverso do apresentando na exordial. Sendo assim, 

necessária a retificação, em parte, da referida decisão, fazendo constar o 

seguinte: “(...)Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, 

qual seja R$ 73,99 (setenta e três reais e noventa e nove centavos), 

referente ao contrato nº. 2124520568, enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda. (...)” No mais, mantenho-a 

incólume em seus demais termos, por seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016658-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016658-32.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK 

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que seu 

nome foi inserido indevidamente. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 
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acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega em síntese que teve 

seu nome indevidamente incluso nos órgãos de proteção ao crédito, por 

parte da empresa requerida, tendo em vista que a dívida cobrada 

encontra-se devidamente paga. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$213,06 (duzentos e 

treze reais e seis centavos), contrato n°. 230886156, enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016841-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a suspensão das 

faturas objetos da lide, bem como se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/1054183-7. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de faturas 

eventuais de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tais débitos, 

a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pela parte reclamante buscar solução amigável 

através de procedimento no PROCON, porém, sem êxito, conforme cópia 

do procedimento administrativo acostado aos autos. Aliás, em se tratando 

de fatura relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, 

não é cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a suspensão das faturas objeto da lide, 
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bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/1054183-7, enquanto 

perdurar a lide, e, caso já o tenha feito, que seja revertida a ação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/1054183-7, por falta de pagamento das faturas nos valores de R$ 

32.001,42 (trinta e dois mil, um reais e quarenta e dois centavos) e R$ 

2.882,70 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), 

ambas com o vencimento no mês de JULHO/2019 e vencimento em 

30/07/2019. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016875-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIVELTON DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/852779-8. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura eventual de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu 

NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada abstenha-se de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/852779-8, bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao 

crédito, enquanto perdurar a lide e, caso já o tenha feito, que seja 

revertida a ação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial 

somente se refere à UC 6/852779-8 e o corte por falta de pagamento das 

faturas nos valores de R$380,49 (trezentos e oitenta reais e quarenta e 

nove centavos) e R$11.403,90 (onze mil, quatrocentos e três reais e 

noventa centavos), ambas com o vencimento em 30/12/2019. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016820-27.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: JACQUELINE FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a se abstenha de 

incluir seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos, bem como providencie a suspensão da cobrança, nos 

valores de R$ 119,39 (cento e dezenove reais e trinta e nove centavos), 

R$ 25,71 (vente e cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 747,37 

(setecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão em parte da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega que firmou contrato junto á empresa 

requerida, no entanto o valor que havia sido firmado na contratação dos 

serviços foi diverso. Ocorre que a requerente cancelou a prestação de 

serviço com a demanda, porém recebeu em sua residência boleto 

referente a multa por cancelar o mesmo. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo 

contrato firmado entre as partes e, pelos prints das conversas entre um 

funcionário da requerida e a autora. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois tais cobranças atentam contra a dignidade da 

pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo 

indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela 

postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a 

iminência do prosseguimento dos referidos descontos. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 
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que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

SUSPENSÃO das cobranças nos valores de R$ 25,71 (vinte e cinco reais 

e setenta e um centavos) com vencimento em 21/10/2019, R$ 119,39 

(cento e dezenove reais e trinta e nove centavos) com o vencimento em 

15/10/2019, R$ 747,39 (setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove 

centavos) com vencimento em 20/09/2019, bem como se abstenha de 

inserir seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objetos desta ação, até o final da presente demanda. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016533-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora do autor UC nº 6/2101615-9. Em análise detida 

dos documentos juntados aos autos, verifico a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a razoabilidade da 

boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo petitório juntado 

em Id. nº 27660060. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de 

não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta 

que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, 

certo que a manutenção da interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando assim, sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com o corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

(UC nº 6/2101615-9.), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que esta ordem 

judicial refere-se tão somente a UC n. 6/2101615-9 e aos débitos objeto 

desta ação, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da 

presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão 

judiciário, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibraim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000090-04.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILETE MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/109861-5. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, visto ser 

proveniente de recuperação de consumo, resultando em duas faturas nos 

valores de R$ 6.908,13 e R$ 624,60, ambas com vencimento em 

30/11/2019. Ocorre que, diante da ausência de pagamento das referidas 

faturas, levando em conta a grande diferença do histórico de consumo da 

requerente, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 

6/109861-5, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que 

esta ordem judicial refere-se tão somente a UC n. 6/109861-5 e aos 

débitos objeto desta ação (faturas eventuais nos valores de valor de R$ 

6.908,13 e R$ 624,60), ambas com vencimento em 30/11/2019. Outrossim, 

determino a manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da reclamante, até o julgamento do mérito. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, 
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posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017026-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017026-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/9250188-1. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem 

como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/9250188-1, bem como 

de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Igualmente, importante consignar que esta ordem judicial refere-se tão 

somente a UC n. 6/9250188-1 e ao débito objeto desta ação (fatura 

eventual no valor de valor de R$ 3.073,38 (três mil e setenta e três reais e 

trinta e oito centavos). CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000133-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GABRIELA SILVA MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2668029-8. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem 

como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante UC 6/2668029-8, bem como de inserir o nome deste nos 

órgãos de proteção ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial 

somente se refere à UC 6/2668029-8 e o corte por falta de pagamento das 
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faturas nos valores de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) e R$ 

7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos), ambas com o vencimento em 

30/12/2019. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017049-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017049-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada do extrato 

do SERASA dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que 

não possui relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou 

os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, os extratos dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja no valor de 

R$ 1.376,57 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos) com vencimento em 10/10/2015, referente ao Ativos S.A 

Securitizadora, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017028-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017028-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME 

REQUERIDO: WILLIAN FERREIRA LEAO Vistos. Cite-se a parte embargada 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no artigo 679, do Código de Processo Civil. Em seguida, 

manifeste-se a parte embargante, querendo, em igual prazo. Após, 

conclusos com urgência para análise do pedido liminar. Traslade-se cópia 

desta decisão para os autos nº 8013660-74.2016.811.0003, bem como 

apensem-se estes autos à ação executiva. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIDES MIGUELINA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000191-41.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEONIDES MIGUELINA REZENDE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/99680-1. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 
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hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente à fatura descrita na inicial, haja vista que trata-se de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela fatura 

contestada. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 

PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 

inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012). Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/99680-1, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como que se abstenha de efetuar nova interrupção, tão 

somente em relação às faturas nos valores de R$ 792,00 (setecentos e 

noventa e dois reais) e R$ 3.221,15 (três mil, duzentos e vinte e um reais e 

quinze centavos) ambas com vencimento em 30/11/2019, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017058-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017058-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI REQUERIDO: ENOTEL 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de inserir seu nome 

dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

bem como proceda com a suspensão das cobranças referentes ao 

contrato firmado. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora pretende rescindir o contrato firmado com a 

requerida alegando que houve uma quebra de contrato por parte da ré. 

Ocorre que a reclamada vem ameaçando a parte reclamante de inserir seu 

nome nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelas faturas, onde aponta as referidas cobranças. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são barrados no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte 

reclamada proceda com a SUSPENSÃO das faturas referentes às 

parcelas do contrato objeto desta lide, bem como se abstenha de incluir o 

nome da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, enquanto 

perdurar a lide e, caso já o tenha feito, que seja revertida a ação no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011751-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE CASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003740-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012400-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009448-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERTO DOMICIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016003-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012008-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 
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2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015531-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS CANTAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007434-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010280-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010459-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013644-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006625-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010989-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODETINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012427-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTYN BACK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013212-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY FERNANDES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011455-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013634-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014464-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MORAIS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014360-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014459-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MARIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014362-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013113-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014473-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014849-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017128-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017128-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERALDO ROBERTO PESCE REQUERIDO: OI S/A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar a expedição de oficio ao SERASA, para que procedam 

com a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com a requerida referente ao 

número de telefone 66-3421-9495, sendo que já efetuou o devido 

cancelamento da linha telefônica, no entanto, teve seu nome incluso nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, nos valores de R$ 90,03 (noventa 

reais e três centavos), com vencimento em 24/03/2019 e R$ 90,03 

(noventa reais e três centavos), com vencimento em 24/04/2019, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DORNELES CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDEIAS ESPORTE LAZER E RECREACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000066-73.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO DORNELES CAJANGO REQUERIDO: CANDEIAS 

ESPORTE LAZER E RECREACAO Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida suspenda as cobranças referentes ao contrato objeto da lide, 

bem como para que a demandada restitua os valores pagos pelo autor. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante em um supermercado preencheu um cupom com seus 

dados para concorrer a um sorteio cujo a premiação seria diárias em um 

hotel totalmente gratuito. Porém, ao ir resgatar seu premio, o autor foi 

surpreendido com a venda de um título de Associado Remido do Clube 

Candeias, onde o mesmo firmou contrato com a demandada. Contudo, o 

requerente alega não conseguiu utilizar os benefícios que lhe foram 

oferecidos na assinatura do contrato, e ainda, percebeu que os valores 

da hospedagem eram diferentes do contratado. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo contrato assinado anexado à peça vestibular. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois os valores das parcelas do contrato firmado 

estão sendo cobrados mensalmente na fatura do requerente, no importe 

de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), valor este que vem 

comprometendo a subsistência do requerente e de sua família, haja vista 

ser este o único provedor, justificando, assim, sua pretensão à uma 

medida urgente. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada SUSPENDA as cobranças referentes ao contrato 

objeto deste litigio, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Quanto ao pedido de restituição de valores pagos (R$ 729,00), INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que 

ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o 

ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 614 de 3112



no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015633-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013487-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PECKIN BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014455-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003340-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015595-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012544-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003575-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012539-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009951-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012440-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013405-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 
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bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012548-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO GALVAO & GALVAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014476-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014474-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001142-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO OAB - MT25593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012571-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015054-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 617 de 3112



do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015701-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRA MAURICIO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDNESIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME (REQUERIDO)

RAFA VEICULOS (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MARIA FATIMA DE MACEDO (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013638-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013638-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 

de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar 

as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca 

de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015059-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015004-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ESMERA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELMO LOPES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000179-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELMO LOPES MONTEIRO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que não concorda com os débitos que originaram tal 

inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em 

vista que não utilizou os serviços da empresa requerida no período em 

que as faturas foram geradas, uma vez que o autor logo após da 

assinatura do contrato junto a demandada para cursar enfermagem, 

entrou com o pedido de desistência do curso três dias após o inicio das 

aulas. Ocorre que diante de tais débitos, a requerente teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada, bem como o protocolo de solicitação de desistência. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 
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parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam nos 

valores de R$ 6.890,68 (seis mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e 

oito centavos) referente ao contrato de nº 174625808; R$ 949,93 

(novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) referente 

ao contrato de nº 174625809; R$ 154,40 (cento e cinquenta e quatro reais 

e quarenta centavos) referente ao contrato de nº 134082417; R$ 154,40 

(cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) referente ao 

contrato de nº 134082418, R$ 154,40 (cento e cinquenta e quatro reais e 

quarenta centavos) referente ao contrato de nº 134082419, R$ 154,40 

(cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) referente ao 

contrato de nº 134082420, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR IGNEZ GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000180-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELOIR IGNEZ GIACOMOLLI REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o débito em questão com a 

reclamada, uma vez que afirma jamais ter realizado qualquer transação 

comercial com a demandada, no entanto, diante do tal débito, a reclamada 

inseriu seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada e cópia Boletim de Ocorrência realizado em 03/01/2020. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 7.996,06 

(sete mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), referente 

ao contrato n°. MP460466000018139066, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000236-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DELMAR SAIKKONEN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/137381-0, bem como se abstenha de inserir seu NOME/CPF 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 
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hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta que se trata de 

faturas referentes à recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/137381-0, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, tão somente quanto às faturas nos valores de R$ 2.608,32 (dois 

mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 2.785,27 (dois 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) ambas com 

o vencimento em 30/01/2020, bem como SE ABSTENHA de inserir o 

NOME/CPF do autor nos cadastros de inadimplentes, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007373-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015864-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MODESTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015034-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016310-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO DA COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016301-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON FRANCISCO HERMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1016764-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANTONIO PAGNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015066-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014954-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE GRANDE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013379-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE FERREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Rondonopólis (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015010-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014361-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015062-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013881-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KASSILA CONCEICAO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ DE SOUSA GONCALVES HERMENEGILDO SABINO 

(REQUERENTE)

GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004795-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE FERREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014139-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO MISSIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013945-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA (REQUERENTE)

MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013656-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

SIMONE ELIDIANE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013667-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CELIMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013702-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015778-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK JOSE OVIDIO YAMASHITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014039-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENI DERMINDA GUIMARAES (REQUERENTE)

JOZILDA LIMA BRAGA (REQUERENTE)

VANEIDE VITORIANO (REQUERENTE)

VANESSA ERIKA PEREIRA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014778-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 623 de 3112



Processo Número: 1013334-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013940-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES PEDROSA (REQUERENTE)

NEIVA SANTOS TUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014022-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014065-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIA MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

ANGELA MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

CELMA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ELIZANIA RAIMUNDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015007-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014895-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINS TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015016-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 
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bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014901-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001493-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOPAZIO VIDAL DOS ANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000285-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TOPAZIO VIDAL DOS ANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2139052-1, bem como que a reclamada desmembre o 

faturamento mensal do débito anteriormente negociado. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

porém desde que ficou desempregada não conseguiu quitar seus débitos 

perante a reclamada, posto isto, renegociou a dívida, no entanto mais uma 

vez não conseguiu cumprir com o acordo firmado. Ocorre que diante dos 

tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2139052-1, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, bem como suspenda a cobrança das parcelas vencidas, 

quais sejam, as entabuladas no acordo realizado entre as partes, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. DETERMINO, ainda, que a requerente continue pagando as 

parcelas vincendas, referentes às próximas faturas. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLENIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000289-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLENIR SOARES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/125832-6, bem como se abstenha de inserir o NOME/CPF nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 
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que o reclamante reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial (janeiro à dezembro), para tanto 

firmou acordo com a reclamada para quitar seus débitos, porém não 

conseguiu cumprir com o mesmo, perante o elevado valor firmado 

mensalmente. Ocorre que diante dos tais débitos, a reclamada suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pela parte reclamante ter 

buscado solução amigável através de procedimento no PROCON, porém, 

sem êxito, conforme cópia do procedimento administrativo acostado aos 

autos. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão 

da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o 

fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica 

na UC nº.6/125832-6, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão 

somente em relação às faturas objeto desta lide, quais sejam, referentes 

aos meses de JANEIRO À DEZEMBRO do ano de 2019, bem como SE 

ABSTENHA de inserir o NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000341-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000341-22.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAN ROSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 

6/2744719-2. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente à fatura descrita na inicial, haja vista que o autor reside em uma 

kitnet de apenas dois cômodos e não concorda com os referentes valores 

das faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Ocorre que diante do tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelas faturas contestadas. Aliás, em se 

tratando de fatura relativa à recuperação de consumo, como relata o 

reclamante, não é cabível a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso 

Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - 

T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 

1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de fornecimento de 

energia elétrica, desde que considerados certos requisitos, em situação 

de emergência ou após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, 

da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) 

por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 

1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/09/2010). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser 

ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/2744719-2, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem 

como que se abstenha de efetuar nova interrupção, tão somente quanto 

às faturas nos valores de R$ 300,44 (trezentos reais e quarenta e quatro 

centavos) com vencimento em 26/10/2019, R$ 356,34 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) com vencimento em 

26/11/2019, R$ 333,26 (trezentos e trinta e três reais e vinte e seis 

centavos) com vencimento em 26/12/2019 e, R$ 398,05 (trezentos e 

noventa e oito reais e cinco centavos) com vencimento em 26/01/2020, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006199-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002261-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013812-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ERISNALDA PEREIRA MELO CRISPIM OAB - PR93088 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014962-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GUIOMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015510-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007701-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012241-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REINOSO NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008456-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010458-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOESIA RIBEIRO LELLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010274-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010282-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008133-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO CARNEIRO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009986-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR MARQUES DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004340-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009761-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GONCALVES JOVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016203-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011692-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011852-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010349-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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IORIM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005743-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015209-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014903-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013392-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000317-91.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRA ESTEVAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2239212-0. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata 

de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais 

débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura 

contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 
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que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2239212-0, 

bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, tão 

somente em relação ao valor de R$ 478,76 (quatrocentos e setenta e oito 

reais e setenta e seis centavos) com vencimento em 30/12/2019, 

enquanto perdurar a lide, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016940-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS ANJOS GOMES JARDIM (REQUERENTE)

SILVIA FARIA MENDES (REQUERENTE)

ELIENE DOS SANTOS FERREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

IEDA MARIA GARCIA NUNES (REQUERENTE)

LUZINETE CARVALHO DE FRANCA NEVES (REQUERENTE)

EDIVANE SANTOS PORTO (REQUERENTE)

ELDINETE DAS GRACAS SANTOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016921-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES DE LIMA DANELLA (REQUERENTE)

ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR (REQUERENTE)

BRUNO REINOSO NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015547-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CAPETTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015220-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURO DE ASSUNCAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(REQUERIDO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014127-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 
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2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013590-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS OAB - MT23193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000406-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000406-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/1522790-3, bem como que suspenda os débitos discutidos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante teve 

sua energia elétrica cortada indevidamente, uma vez que tal débito já fora 

discutido judicialmente, inclusive, já fora prolatado sentença nos autos nº. 

8016123-81.2019.811.0003 (Id.27955421), a qual declarou inexigível os 

débitos R$ 2.434,25 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), R$ 1.179,31 (um mil cento e setenta e nove reais e trinta 

e um centavos) com vencimento em 31/05/2019; R$ 754,30 (setecentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta centavos) com vencimento em 09/04/2019 

e, R$ 364,30 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) com 

vencimento em 30/08/2019, conforme demonstra a sentença acostada ao 

feito. Ocorre que diante do novo fato ocorrido vem atrás desta pleiteando 

dano moral e requerendo que seja restabelecida a energia elétrica em sua 

unidade consumidora, bem como para que suspenda os débitos em 

discussão. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela fatura 

contestada. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

"REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 

PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 

inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012)." Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1522790-3, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, bem como se abstenha de efetuar nova interrupção. Ainda, 

SUSPENDA as faturas discutidas, tão somente em relação aos débitos 

declarados inexigíveis nos autos de nº. 8016123-81.2019.811.0003, quais 

sejam, nos valores de R$ 2.434,25 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro 

reais e vinte e cinco centavos), R$ 1.179,31 (um mil cento e setenta e 

nove reais e trinta e um centavos) com vencimento em 31/05/2019, R$ 

754,30 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) com 

vencimento em 09/04/2019 e, R$ 364,30 (trezentos e sessenta e quatro 

reais e trinta centavos) com vencimento em 30/08/2019, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Igualmente, importante consignar que esta ordem judicial refere-se tão 

somente a UC n. 6/1522790-3 e aos débitos R$ 2.434,25 (dois mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), R$ 1.179,31 

(um mil cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos) com 

vencimento em 31/05/2019, R$ 754,30 (setecentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta centavos) com vencimento em 09/04/2019 e, R$ 364,30 

(trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) com vencimento 

em 30/08/2019, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000407-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE TOLEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/137394-3. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura eventual de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/137394-3, bem 

como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/137394-3 e o corte por falta de pagamento das faturas nos valores de 

R$ 1.435,50 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

centavos) e R$ 1.467,01 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 

um centavo), ambas com o vencimento em 28/02/2020. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MELO RIVELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000405-32.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARCIA MELO RIVELLO REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

concorda com os débitos cobrados, pois alega não ter utilizado o serviço 

cobrado pelo banco requerido. Ocorre que diante do tal débito, teve seu 

nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$ 845,98 

(oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) , enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 
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em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011649-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ANTONIA ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUKI ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

R. M. COMERCIO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011649-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIENE ANTONIA ALVES REZENDE REQUERIDO: GUKI 

ALIMENTOS LTDA - ME, R. M. COMERCIO DE SUPLEMENTOS 

NUTRICIONAIS LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

tão somente em relação à Guki Alimentos LTDA-ME, a qual não fora citada 

até o momento, conforme se depreende dos autos. Nesse sentido, anoto 

que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito 

sem a necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante (ID 27610227), tão 

somente em relação à primeira Requerida, e declaro extinto o presente 

feito em face da mesma. Por outro lado, dê normal prosseguimento do feito 

em relação a R.M. Comércio de suplementos nutricionais LTDA – ME. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015434-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GLAUCE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005459-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ADAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/PR (REQUERIDO)

ELMI MARIA KASPARY GRIEBEL (REQUERIDO)

SAO JORGE CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016938-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

WELINGTON HARTMAN DE CAMARGO (REQUERENTE)

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000202-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, pedido 

de tutela de urgência objetivando a suspensão da cobrança referente à 

compra de dois celulares, com o pedido de nº.180962764 (08 parcelas no 

valor de R$ 979.79), e a autorização para proceder com o pagamento do 

valor remanescente de R$ 6.356,01, em 23 parcelas de R$ 276,48. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a peça vestibular e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão em parte da tutela provisória. Notadamente no caso dos autos, 

o requerente alega, em síntese, que no momento em que efetuou a compra 

de dois celulares smartphones no site da 1ª requerida, constituiu o 

montante de R$ 7.337,80 (sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta 

centavos), porém o valor da compra que o cartão de crédito autorizou foi 

na quantia de R$ 7.838,32 (sete mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e 
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dois centavos), ou seja, valor diverso do contratado. Ocorre que o autor 

não tem interesse de efetuar o cancelamento da compra, mas sim, de que 

as requeridas cumpram com os valores que foram acordados. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo e-mail juntado, onde evidencia os 

valores que o requerente alega ter contratado. Quanto ao perigo da 

demora, mostra-se evidente, pois tais cobranças atentam contra a 

dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, 

tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. 

Assim sendo, entendo que a prévia citação da requerida afigura-se 

medida útil e necessária, visto que a cognição sumária do direito e a 

antecipação da tutela devem estar em consonância com o ordenamento 

processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de 

Processo Civil e seus parágrafos. A tutela antecipada objetiva o 

adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de 

conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da 

parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é 

aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja 

suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de 

verossimilhança nas alegações levantadas pela parte. Deste modo, os 

fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada 

devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. Ademais disso, 

conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de 

questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Deste 

modo, DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de 

Processo Civil que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

com a SUSPENSÃO da cobrança referente à compra de pedido de nº. 

180962764, no valor de R$ 7.838,32 (sete mil oitocentos e trinta e oito 

reais e trinta e dois centavos) parcelado em 8x de R$ 979,79 (novecentos 

e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). DETERMINO ainda, que 

a parte autora proceda com os pagamentos do montante de R$ 6.356,01 

(seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo), parcelado em 

em 23 (vinte e três) parcelas de R$ 276,48 (duzentos e setenta e seis 

reais e quarenta e oito centavos), iniciando-se os pagamentos em 15 de 

fevereiro de 2020 e as demais parcelas no meses subsequentes, até o 

julgamento final da lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Para tanto, OFICIE-SE à Via Varejo S/A – Extra.com (CNPJ/MF sob nº 

33.041.260/0652-90), e BANCO ITAUCARD S/A (CNPJ nº 

06.881.898/0001-30), comunicando da presente decisão e informando do 

valor a ser pago pelo requerente, qual seja, o valor de R$ 6.356,01 (seis 

mil trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo) em 23 (vinte e três) 

parcelas de R$ 276,48 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos). Informe ainda, a SUSPENSÃO da cobrança referente ao pedido 

de nº. 180962764, no valor de R$7.838,32 (sete mil oitocentos e trinta e 

oito reais e trinta e dois centavos), parcelado em 08 (oito) vezes de R$ 

979,79 (novecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda. FRISO AINDA, QUE A ORDEM JUDICIAL REFERE-SE AO 

CARTÃO DE Nº XXXX.XXXX.XXXX.4431, BANDEIRA MASTERCARD, 

ITAUCARD 2.0, CUJO O TITULAR É AUTOR DESTA AÇÃO. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALE AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DAIANE FERNANDES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000443-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELE DAIANE FERNANDES CARVALHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja 

vista que não concorda com a dívida cobrada. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que a parte autora alega que desconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, referente à fatura descrita na inicial, haja 

vista que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre 

que, diante dos débitos cobrados, o requerente teme que seu nome seja 

incluso nos cadastros de inadimplentes. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois 

os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos 

em qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, tão somente com relação ao contrato objeto desta ação, 

referente a UC 6/101026-3, qual seja o valor de R$ 2.698,77 (dois mil 

seiscentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON DA SILVA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000487-63.2020.8.11.0003. 

AUTOR: UANDERSON DA SILVA BORBA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 

6/128686-3. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/128686-3, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, tão somente quanto à fatura no valor de R$ 1.174,18 (um mil cento 

e setenta e quatro reais e dezoito centavos) referente à recuperação de 

consumo, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELULAR HOUSE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000446-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELULAR HOUSE LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que 

afirma não ter contratado os serviços da empresa requerida. Ocorre que 

diante do tal débito, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$ 350,62 (trezentos e 

cinquenta reais e sessenta e dois centavos), contrato nº. 

0000899959509235, com vencimento em 01/09/2018, referente a linha 

telefônica nº (66) 99641-2717, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, 

até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 636 de 3112



Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINY RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000437-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR: KAROLAINY RIBEIRO DE ALMEIDA REU: EDITORA MUNDO DOS 

LIVROS LTDA Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que 

afirma não ter contratado os serviços da empresa requerida. Ocorre que 

diante do tal débito, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 852,60 (oitocentos 

e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao contrato nº. 

13622056, R$ 852,60 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta 

centavos), referente ao contrato nº. 13622061, R$ 852,60 (oitocentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao contrato nº. 

13622058, R$ 852,60 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta 

centavos), referente ao contrato nº. 13622060, R$ 852,60 (oitocentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao contrato nº. 

13622057, R$ 852,60 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta 

centavos), referente ao contrato nº. 13622059, R$ 554,94 (quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao 

contrato nº. 16526602004 e, R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois 

reais), referente ao contrato nº. 16526602003, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000316-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARMEM FERREIRA REQUERIDO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a empresa requerida exclua seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Compulsando detidamente o feito, denoto que a parte 

autora afirma que seu nome foi incluso no SPC/SERASA, contudo, não 

traz aos autos nenhum documento (extrato) capaz de apontar que 

empresa reclamada tenha de fato registrado seu nome nos bancos de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo identificar quais seriam as 

provas com as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos, bem como 

para apresentar extrato atualizado SPC/SERASA, a peça vestibular, nos 

termos exigidos pelo art. 319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FONSECA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000573-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS FONSECA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2519531-4, bem como se abstenha de inserir o NOME/CPF 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

assim como efetue a suspensão das faturas objetos desta lide. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 
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hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta que se trata de 

faturas referentes à recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2519531-4, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, tão somente quanto às faturas nos valores de R$ 1.414,21 

(um mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e um centavos) e R$ 

1.462,07 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos) 

ambas com o vencimento em 30/11/2019, bem como SE ABSTENHA de 

inserir o NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes e, que, SUSPENDA as 

faturas vencidas entabuladas na inicial, até o final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000486-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEY FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que afirma não ter 

contratado os serviços da empresa requerida. Ocorre que diante do tal 

débito, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$ 91,77 (noventa e um 

reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato nº. 0370397223, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000500-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FABIANA ALBACETE DE MORAES OAB - 843.198.441-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000500-62.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: ALESSANDRA FABIANA ALBACETE DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida abstenha-se de incluir 

seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de 

interromper o fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, 

qual seja UC nº 6/145619-3. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata 

de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais 

débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura 

contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/145619-3, bem 

como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/145619-3 e o corte por falta de pagamento das faturas nos valores de 

R$ 638,58 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) 

com vencimento em 17/05/2019, R$ 444,04 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e quatro centavos) com vencimento em 18/06/2019, R$ 

3.327,97 (três mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e sete 

centavos) e, R$ 1.627,81 (um mil seiscentos e vente e sete reais e oitenta 

e um centavos) ambas com vencimento em 30/08/2019. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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Processo Número: 1000498-92.2020.8.11.0003
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ELZA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000498-92.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELZA RAMOS PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata suspensão das faturas objetos da lide e, bem como que se 

abstenha de incluir o NOME/CPF da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/138399-1. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura eventual de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela certidão de protesto, bem como o histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 
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prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto da 

lide, bem como ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/138399-1, 

assim como SE ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto 

desta ação, quais sejam os valores de R$ 711,00 (setecentos e onze 

reais) e, R$ 1.935,61 ( um mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta 

e um centavos), ambas com o vencimento em 28/02/2020, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE 

a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000579-41.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUCINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica em sua UC 6/2189872-1. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre 

que diante dos tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2189872-1, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

em relação ao valor de R$ 4.107,84 (quatro mil cento e sete reais e oitenta 

e quatro centavos) referente à recuperação de consumo, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000564-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONARDO DE RESENDE BELEM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2744718-4. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que o autor reside em 

kitnet e não obteve novos eletrodomésticos. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelas 

faturas contestadas. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de 

não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta 

que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, 

certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, 

assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, 

posto a evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com 

o corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 
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energia elétrica na UC 6/2744718-4, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, tão somente quanto às faturas nos valores de R$ 394,01 

(trezentos e noventa e quatro reais e um centavo) com vencimento em 

11/10/2019 e, R$ 352,19 (trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove 

centavos) com vencimento em 11/11/2019, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em 

plantão judiciário, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.
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Processo Número: 1000566-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000566-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JUDSON SANTOS DUARTE REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua o NOME/CPF dos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que contesta a dívida 

que originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que 

diante de tais débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelas faturas 

contestadas. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

RETIRADA do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja, 

R$ 522,80 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) referente 

ao contrato de nº 0007171287201907, enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000491-03.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RODRIGO DA SILVA SALES REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, pedido 

de tutela de urgência, objetivando a imediata suspensão dos descontos 

que estão sendo realizados em sua folha de pagamento, uma vez que seu 

cartão está vencido e não houve substituição do mesmo. Primeiramente, 

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão em parte 

da tutela provisória. A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos 

efeitos da decisão final a ser proferida em processo de conhecimento com 

a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da parte. Assim sendo, a 

prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para 

a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o 

convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas 

alegações levantadas pela parte. Deste modo, os fundamentos 

apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser 

relevantes e apoiados em prova idônea. No caso em apreço, a 

razoabilidade da boa aparência do direito e a verossimilhança das 

alegações estão evidenciadas pelos documentos acostados nos autos 

acerca dos descontos que estão sendo realizados na folha de pagamento 

da parte autora, e a notícia de que o referido cartão está vencido desde 

06/2017 e não fora substituído após o vencimento. Quanto ao perigo da 

demora, mostra-se evidente, pois tais descontos atentam contra a 

dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, 

tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. 

Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se 

trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 
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PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo 

Civil que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora, tão 

somente com relação à titularidade “BANCO OLÉ CONSIGNADO/ BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO”, até o julgamento final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000596-77.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCIMAO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

contesta as dívidas que originaram tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente à fatura 

descrita na inicial, levando em conta a grande diferença do consumo 

passado da requerente. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, A RETIRADA do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, referente à UC 6/181429-2, tão somente com relação 

aos débitos objeto desta ação, quais sejam, nos valores de R$ 603,19 

(seiscentos e três reais e dezenove centavos) com vencimento em 

11/10/2019; R$ 476,52 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos) com vencimento em 11/11/2019; R$ 552,48 (quinhentos e 

cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) com vencimento em 

11/12/2019 e, R$ 567,67 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos) com vencimento em 11/01/2020, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000599-32.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA PAULA GOMES DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/1855160-6. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante conhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial. No entanto, a parte autora já 

efetuou os pagamentos das referidas faturas, porém, mesmo diante dos 

pagamentos a demandada procedeu com a suspensão do fornecimento de 

energia na residência da requerente. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 
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irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/1855160-6, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

em relação às faturas nos valores de R$ 36,69 (trinta e seis reais e 

sessenta e nove centavos) com vencimento em 10/01/2020, R$ 18,78 

(dezoito reais e setenta e oito centavos) com vencimento em 11/12/2019, 

R$ 33,42 (trinta e três reais e quarenta e dois centavos) com vencimento 

em 08/11/2019, R$ 89,93 (oitenta e nove reais e noventa e três centavos) 

com vencimento em 10/10/2019, R$ 276,26 (duzentos e setenta e seis 

reais e vinte e seis centavos) com vencimento em 13/08/2019, R$ 284,35 

(duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) com 

vencimento em 11/07/2019, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011115-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MULLER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011115-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SABRINA MULLER DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo 

a análise do Mérito. A parte autora em síntese, afirma que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débitos 

inexistentes, e serviços nunca contratados, pois não contratou qualquer 

espécie de serviços junta a parte reclamada. Ao final recorre ao judiciário 

requerendo a desconstituição do débito, pois desconhece a dívida com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos relatório de chamada, 

telas sistêmicas com dados cadastrais, inclusive histórico de pagamento, 

prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que 

pese à alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial 

com a reclamada não merece acolhimento. Em análise ao caderno 

processual, nota se que é a típica contratação por intermédio das 

chamadas call center, método adotado pelas operadoras de telefonia, pois 

é mais célere à adesão aos serviços ofertados. Nessa sistemática 

moderna, quase que, inexiste assinatura no mundo real, apenas prevalece 

a declaração de inequívoca vontade de aderir os serviços oferecidos, 

concretizando a relação jurídica. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) Contudo, em impugnação a 

contestação, a parte reclamada se limitou em dizer que a linha telefônica, 

não lhe pertenceu. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 
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fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção 

da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 

359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho 

não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015077-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015077-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos. Trata-se de ação anulatória 

de ato jurídico c/c indenização por danos morais, sendo que a requerente 

assevera ter entabulado contrato com a reclamada no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), montante este que foi divido em 185 (cento 

e oitenta e cinco) parcelas. No caso dos autos, verifica-se de plano a 

incompetência desta justiça especializada, mormente porque requer a 

parte autora que seja declarado nulo o mencionado contrato. De bom 

alvitre destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, 

ainda que não arguida preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se 

trata de competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de 

ofício, em qualquer momento. Com efeito, é sabido que há dois limites de 

alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. Destarte, nas causas ajuizadas 

no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por 

ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, qualquer outra 

interpretação feriria frontalmente o princípio de que as exceções devem 

ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de 

Processo Civil: "Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida." 

No caso em apreço, evidentemente está sendo discutido todo o contrato, 

que perfaz o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois a autora 

requer seja rescindida a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, 

o valor da causa deve ser o valor do contrato, consoante o artigo alhures 

grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma Recursal do Estado de Mato 

de Grosso, in verbis: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA 

ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra do artigo 259, V do 

CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será 

correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que pretende a 

entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor ultrapassa o teto 

desta Justiça Especializada. Quantificado em valor superior àquele 

estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o valor do bem que a 

parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta configurada a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de 

ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar a lide. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 120068720138110006/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

07/07/2015)." grifei Frente ao exposto, levando-se em consideração que o 

valor do contrato em discussão é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a 

incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto 

este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a 

parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via 

ora eleita. Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. 

Transitado em julgado e cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011125-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZIRLENE MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo 

a análise do Mérito. A parte autora em síntese, afirma que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débitos 

inexistente. Sustenta que não teve relação contratual a ré. Ao final recorre 

ao judiciário requerendo a desconstituição do débito, pois desconhece a 

dívida com a parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. 

Citada, a parte reclamada afirma que os serviços de telefonia foram 

contratados, sendo a cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. 

Assim também, encartou relatório de chamadas, telas sistêmicas com 

dados cadastrais da parte autora. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 
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373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou aos 

autos, telas sistêmicas com dados cadastrais, inclusive histórico de 

pagamento, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. In 

casu, embora o relatório de chamada juntado pela parte ré, não tenha 

nenhum registro de ligação, e de acordo com as telas sistêmicas com 

dados cadastrais da parte autora, entende-se que os serviços de 

telefonia sempre estiveram disponíveis. Contudo, em que pese à alegação 

da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. Em análise ao caderno processual, 

nota se que é a típica contratação por intermédio das chamadas call 

center, método adotado pelas operadoras de telefonia, pois é mais célere 

à adesão aos serviços ofertados. Nessa sistemática moderna, quase que, 

inexiste assinatura no mundo real, apenas prevalece a declaração de 

inequívoca vontade de aderir os serviços oferecidos, concretizando a 

relação jurídica. Contudo, em impugnação a contestação, a parte 

reclamante se limitou em dizer que a linha telefônica, não lhe pertenceu. 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 

alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção 

da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 

359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho 

não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, em consequência; 1. INDEFIRO o pedido de condenação em 

litigância de má-fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011293-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011293-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ RICARDO CHAGAS DA SILVA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

audiência de conciliação noticiaram a composição de um acordo constante 

nos presentes autos conforme id 25891182. Desse modo, imperioso se 

faz a homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu 

oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de 

macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, 

qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao 

presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao 

princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surta e produza os seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO 

entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando 

que foram preservados os interesses e vontade das partes e atendidas 

as formalidades legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e 

cumpridas as determinações supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo 

manifestações, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012784-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012784-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Preliminar afastada Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento. Em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em síntese a parte reclamante afirma que recebeu uma 

cobrança no valor de R$ 17.447,94 (dezessete mil quatrocentos e 

quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) referente a um 

suposta irregularidade encontrada em sua unidade consumidora. Ao final 

pugna pela inexistência do débito e pleiteia indenização por danos morais. 

Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que as cobranças são regulares, uma vez que 

procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), 

registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas 

avaliações, conforme consta registro fotográfico. Destaco que se a 

demandada esta pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) 

e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 

414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi 

lavrado na presença do consumidor, e assinado. A parte autora nega a 

irregularidade, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela 

ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso 

verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para 

comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; Sobre 

o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecidas na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em 

via de consequência; Sem condenação nos ônus da sucumbência, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012556-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAQUIM DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar A 

parte reclamada em sede de contestação alegou preliminar de prescrição 

trienal. Em análise aos autos, entendo que a preliminar não merece 

acolhimento. Em razão de se tratar de relação de consumo. No caso em 

tela aplica-se o prazo do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, 5 (cinco) anos, prescrição quinquenal, sendo esse prazo prevalece 

sobre o do Código Civil de 3 (três) anos. Verifica-se que a negativação 

ocorreu na data 03.02.2015, a ação foi proposta em 14.10.2019, portanto 

não percorreu o lapso temporal de cinco anos. Conforme dicção do CDC. 

Veja-se: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. In casu, não há prescrição. A ausência de 

documento extraoficial do SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis 

que preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Preliminares afastadas. Passo ao exame do mérito. Citada, a parte 

reclamada em contestação apontou a necessidade da realização de 

audiência de instrução e julgamento. Deixo de acolher o pedido, tendo em 

vista que, a lide comporta o julgamento antecipado, nos moldes 

preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma 

vez que não há a necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido, não se pode esquecer que ao 

designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário, o que viola o princípio da economia processual acaba-se 

por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Em atenção aos princípios da celeridade e da economia 

processual, que devem reger o Processo Civil, afigura-se de todo 

dispensável a instrução do feito em audiência, sendo interessante, 

qualquer o aspecto visualizado, o julgamento antecipado da lide. Ademais, 

trata-se de matéria eminentemente de direito e as provas carreadas aos 

autos afiguram-se suficientes para permitir a formação de um juízo de 

convicção. Inicialmente, ressalto que conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, referido débito no valor de R$ 159,80 

(cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) questionado pela 

parte autora seria inexistente. Diante disso, pede indenização pelos danos 

experimentado, por ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Compulsando o caderno processual e de acordo com as provas 

encartadas a declaração de inexistência de débito suscitada pela parte 

autora merece ser acolhida. Embora a parte reclamada tenha alegado a 

existência do débito, se limitou em dizer que a pretensão está prescrita, 

pugnou pela juntada de certidão original do órgão de proteção ao crédito, e 

que há faturas pendentes na unidade consumidora da parte autora. Isto é, 

a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar suas 

alegações. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Em suma, a parte reclamada não prova o débito em 

discusão, de molde a propiciar o afastamento das teses lançadas na 

inicial. Por conseguinte, inviável a positivação ocorrida em face de débito 

não regularmente constituído pela parte reclamante. Relevando a ausência 

de comprovação da regularidade do débito pelo qual a parte autora foi 

inscrita, de nenhuma valia tem a tese de que o cadastro decorre de 

exercício regular de direito, dada a impossibilidade de que seja a parte 

autora responsabilizada por débito para o qual não concorreu e/ou tirou 

proveito. In casu, competia a parte Ré provar que os valores são devidos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. DANOS MORAIS O art. 186 do CC dispõe 

que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, 

a quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir do presente 

arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 

data do evento danoso. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO e, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 159,80 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos), objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC SERASA; 2. CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há 

de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros 

de 1% (um) por cento ao mês desde o evento danoso. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim 

Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011867-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES GONCALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A 

parte autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no 

valor de R$ 121,10 (cento e vinte um reais e dez centavos). Recorre ao 

judiciário requerendo a nulidade do débito, pois desconhece a dívida com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais, inclusive histórico de pagamento, bem como, relatório 

de chamadas telefônica, prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, 

trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as 

partes. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria 

mantido relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. Em 

análise ao caderno processual, nota se que é a típica contratação por 

intermédio das chamadas call center, método adotado pelas operadoras 

de telefonia, pois é mais célere à adesão aos serviços ofertados. Nessa 

sistemática moderna, quase que, inexiste assinatura no mundo real, 

apenas prevalece a declaração de inequívoca vontade de aderir os 

serviços oferecidos, concretizando a relação jurídica. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE 

LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 

alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação a contestação, a parte 

autora reitera os pedidos da inicial, e afirma que a empresa ré, não juntou 

documentos que comprove a contratação dos serviços, além da 

irregularidade na carta de preposição. Em análise aos documentos 

juntados, percebe-se que não há irregularidade alguma. Assim não há 

como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem condenação nos 

ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da 

Lei Federal nº 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010399-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DAVOLI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010399-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): PALOMA DAVOLI RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 
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de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PALOMA DAVOLI 

RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise do 

Mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que recebeu no dia 

24/07/2019 uma carta informando que sua unidade consumidora havia 

passado por uma inspeção e foi constatada uma anomalia que provou o 

fatura inferior do consumo de energia. Sustenta ainda, que foram 

encaminhadas duas fatura nos valores R$ 1.689,22 (um mil seiscentos 

oitenta nove reais e vinte dois centavos) e R$ 19.059,77 (dezenove mil 

cinquenta e nove reais e setenta sete centavos), com vencimento para o 

dia 30/08/2019. Ao final requer indenização de ordem moral. Pois bem Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que as cobranças são regulares, uma vez que 

procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), 

registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas 

avaliações, com emissão do laudo do INMETRO e fotográfico. Destaco que 

se a demandada esta pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma 

supracitada, pois o TOI foi lavrado na presença do consumidor, e 

assinado. A parte autora nega a irregularidade, todavia é válido ponderar 

que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, 

oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. No presente caso verifico: - A elaboração do TOI; - A 

empresa tirou várias fotos para comprovar a irregularidade; - A empresa 

entregou carta ao cliente; Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso pontua: E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do 

medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção de n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” 

registrando consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se 

falar em dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) A empresa seguiu 

as regras estabelecidas na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem 

motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de 

consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino 

que a parte autora proceda ao pagamento do débito atrasados, cujo valor 

deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; REVOGO a 

tutela deferida no id 24070469 Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012830-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DENISE APARECIDA PIOVEZAN REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de reclamação ajuizada por DENISE APARECIDA 

PIOVEZAN contra SANEAR, objetivando a declaração de inexigibilidade do 

débito e requer indenização por danos morais. Citada, a autarquia 
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Municipal permaneceu inerte ao chamado judicial. Análise do Mérito. Da 

análise dos autos extrai-se que a parte autora reclamou junto a autarquia 

municipal débitos constantes em sua unidade consumidora pertencente ao 

antigo morador. Afirma ainda, que em decorrência da inadimplência teve o 

fornecimento de água suspensa em sua unidade consumidora. Recorre ao 

Judiciário pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

o período (23.04.2017 a 02.09.2019) em que o imóvel esteve alugado, e o 

restabelecimento do fornecimento de água em sua unidade consumidora. 

Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. No caso sub judice e diante das explanações, verifica-se a 

que o direito da parte autora está consubstanciada no fato de que os 

débitos decorrentes de fornecimento de água não constituem obrigação 

propter rem, mas sim de dívidas de ordem pessoal de forma que devem 

ser buscados junto ao antigo devedor que de fato utilizou dos serviços 

prestados pela concessionária. Nesse sentido Tribunais Superiores, in 

verbis: “1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, 

pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a 

suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por 

usuário anterior. 2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no 

sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de 

natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza 

propter rem. 3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em 

percentual de 10% sobre o valor da causa - que é de R$ 10.077,69 -, foi 

arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto 

no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante. 4. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1258866/SP, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 

22/10/2012). Desse modo, entende-se que, independentemente da 

natureza da obrigação, seja pessoal ou propter rem, o inadimplemento é 

do usuário, ou seja, UELISSON VIANA GOMES. Logo, não restam dúvidas 

sobre a prática do ilícito, uma vez que, o corte no fornecimento de água 

ocorreu mesmo inexistindo débitos em nome da parte autora proprietária 

da unidade consumidora em questão. Danos Morais No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência; 1. 

DECLARO inexigível a cobrança dos débitos em discussão, os quais se 

encontra em nome do antigo usuário. 2. INDEFIRO o pedido de indenização. 

3. CONFIRMO a tutela concedida no id 25184675. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012198-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TATIANE DE MOURA AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A parte 

autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no valor 

de R$ 200,42 (duzentos reais e quarenta e dois centavos). Recorre ao 

judiciário requerendo a nulidade do débito, pois desconhece a dívida com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais, relatório de com histórico de ligação, inclusive histórico 

de pagamento desde fevereiro de 2017, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, 

visto que, trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida 

entre as partes. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em análise ao caderno processual, nota se que é a típica 

contratação por intermédio das chamadas call center, método adotado 

pelas operadoras de telefonia, pois é mais célere à adesão aos serviços 

ofertados. Nessa sistemática moderna, quase que, inexiste assinatura no 

mundo real, apenas prevalece a declaração de inequívoca vontade de 

aderir os serviços oferecidos, concretizando a relação jurídica. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE 

LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 
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ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 

alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação a contestação, a parte 

autora reitera os pedidos da inicial, e afirma que a empresa ré, não juntou 

documentos que comprove a contratação dos serviços, além da 

irregularidade na carta de preposição. Em análise aos documentos 

juntados, percebe-se que não há irregularidade alguma. Assim não há 

como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2. INDEFIRO o pedido de 

litigância de má fé. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); 1. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012159-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDINEIA DA SILVA MARINHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A parte 

autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no valor 

de R$ 96,88 (noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Recorre ao 

judiciário requerendo a nulidade do débito, pois desconhece a dívida com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais desde 23.09.2017, relatório com histórico de ligação, 

inclusive histórico de pagamento desde novembro de 2017, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do 

débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a 

efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. Em análise ao caderno processual, 

nota se que é a típica contratação por intermédio das chamadas call 

center, método adotado pelas operadoras de telefonia, pois é mais célere 

à adesão aos serviços ofertados. Nessa sistemática moderna, quase que, 

inexiste assinatura no mundo real, apenas prevalece a declaração de 

inequívoca vontade de aderir os serviços oferecidos, concretizando a 

relação jurídica. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do 

TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 
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autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação a contestação, a parte 

autora reitera os pedidos da inicial, e afirma que a empresa ré, não juntou 

documentos que comprove a contratação dos serviços, além da 

irregularidade na carta de preposição. Em análise aos documentos 

juntados, percebe-se que não há irregularidade alguma. Assim não há 

como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé. Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); 1. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011118-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A 

parte autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no 

valor de R$ 156,96 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis 

centavos), referente ao contrato nº 0266598642. Recorre ao judiciário 

requerendo a nulidade do débito, pois desconhece a dívida com a parte 

reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos contrato assinado 

pela parte autora, acompanhado dos documentos pessoais, relatório de 

chamada, telas sistêmicas com dados cadastrais, inclusive histórico de 

pagamento, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. Em análise 

ao caderno processual, nota se que é a típica contratação por intermédio 

das chamadas call center, método adotado pelas operadoras de telefonia, 

pois é mais célere à adesão aos serviços ofertados. Nessa sistemática 

moderna, quase que, inexiste assinatura no mundo real, apenas prevalece 

a declaração de inequívoca vontade de aderir os serviços oferecidos, 

concretizando a relação jurídica. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 

373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR 

? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO 

REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o 

conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação 

dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de 

direito a inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral 
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exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta 

lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). 

Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 

62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além 

disso, compete a parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas 

em direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção 

da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 

359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho 

não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o pedido de litigância 

de má-fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor 

deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem 

condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010280-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010280-31.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIONEUZA DA SILVA SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE 

DO POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por DIONEUZA DA SILVA SANTOS em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde janeiro de 2013. Citado, o reclamado suscitou preliminar 

de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez que, a 

inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, 

quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação, ratificando a causa de pedir e pretensão 

expostas na inicial. Pois bem. Em análise ao caderno processual, cinge-se 

a controvérsia sobre o direito de incorporação em rendimento mensal do 

percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro 

real em URV, oportunidade em que a parte autora pugna pelo recebimento 

dos valores pretéritos e a incorporação decorrente da URV, incidindo, 

também, sobre o 13º salário, as férias, as gratificações e demais 

vantagens. A parte autora é servidora público municipal, lotada na 

secretaria de Administração, no cargo de assistente administrativo, e 

busca a incorporação aos seus proventos da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, tal 

como o pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, 

contados da propositura da demanda. Consoante o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 

561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais. No entanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual 

de 11,98% pelo servidor público é a data da reestruturação da sua 

carreira, como se observa: "1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 
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servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidora público municipal, em análise a 

legislação municipal, entende-se que em 10 de maio de 2006, houver 

reestruturação da carreira dos servidores público do Município de São 

José do Povo/MT, com a publicação das Leis Municipais nº 346 e 

347/2006, portanto, não possuindo, o direito à incorporação do percentual 

de 11,98% na sua remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 

poderia a parte requerente pretender a incorporação do percentual de 

11,98% na sua remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a 

sua carreira, não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos 

argumentos invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação – 

15.12.2017-, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela 

qual, reconheço a prescrição do pedido de cobrança das diferenças 

salariais. Ademais, acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança 

de URV, o STJ se manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais.” 

(AgRg no AREsp 811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – 

j. 10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012224-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMIRA OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012224-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSIMIRA OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ROSIMIRA OLIVEIRA FERREIRA contra BANCO BRADESCO 

S/A objetivando declaração de inexistência de dívida e indenização por 

danos morais por negativação indevida. A parte reclamada em sede de 

contestação alega inépcia da inicial por ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte reclamante. Preliminar essa não merece ser 

acolhida, uma vez que, a inicial preencheu os requisitos previstos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada Passo ao exame do Mérito. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, 
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bastando que consigne na sentença os elementos formadores de sua 

convicção. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as 

questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na 

decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não 

cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou 

sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão 

adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). Pois bem Aduz a parte Autora que teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de débito indevido. Assim, postula 

a declaração de inexistência do débito e ser indenizada pelos danos 

decorrentes da referida restrição. Quanto a declaração de inexistência de 

relação jurídica entendo que merece ser acolhida, visto que embora tenha 

alegado a existência de relação jurídica entre as partes, o reclamado não 

trouxe documento hábil a comprovar suas alegações. Ou seja, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, competia a parte Ré 

provar que os valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. 

Quanto aos danos morais, o art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela parte reclamada, surge o seu dever de indenizar. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. No caso concreto, tomando 

como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito 

objeto da lide; 2. CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano 

até o efetivo pagamento, contados da citação; Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012026-60.2019.8.11.0003
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JESSICA MOTA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012026-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA MOTA DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de reclamação ajuizada por JESSICA MOTA DOURADO 

contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos 

Morais. A parte reclamada em sede de contestação alega inépcia da inicial 

por ausência de comprovante de endereço em nome da parte reclamante, 

bem como ausente a localização territorial para fixação da competência. 

Preliminar essa não merece ser acolhida, uma vez que, a inicial preencheu 

os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Note-se que o CEP 

constante no comprovante de endereço pertence a cidade de 

Rondonópolis/MT. Portanto o domicílio encontra-se na jurisdição deste 

Juizado. Afasto a preliminar Passo ao exame do Mérito Conforme se 

depreende dos documentos acostados à inicial, referido débito R$ 84,89 

(oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao contrato nº 

0001060893201701, seria inexistente, pois não contratou os serviços da 

parte reclamada. A parte reclamante alega que a negativação realizada 

pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Citada, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços. Quanto a declaração de 

inexistência de relação de consumo acumulada com a de débito entendo 

que merece ser acolhida, embora tenha alegado a existência de relação 

jurídica entre as partes em contestação, não ficou comprovada. Ademais 

a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar, tais como 

ficha cadastral, histórico de consumo e pagamento, ou seja, não 

comprovou suas alegações. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. In casu, competia a parte Ré comprovar que a parte 

autora é consumidora do fornecimento de energia, ônus do qual não se 

desincumbiu. Dano Moral Quanto aos danos morais, o art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela parte 

reclamada, surge o seu dever de indenizar. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e 

tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (um mil reais) é 
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suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR 

inexistente o débito objeto da lide e DETERMINO a parte reclamada retirar 

definitivamente o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito; 

2. CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo 

pagamento, contados da citação; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012053-43.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012053-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOCEIR SIMAO CELIO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A 

parte autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela reclamada por serviços não contratados, 

sendo o valor do débito de R$ 150,18 (cento e cinquenta reais e dezoito 

centavos). Recorre ao judiciário requerendo a nulidade do débito, pois 

desconhece a dívida com a parte reclamada, e pleiteia indenização por 

danos morais. Citada, a parte reclamada afirma que os serviços de 

telefonia foram contratados, sendo a cobrança legal e inexiste o dever de 

indenizar. Assim também, encartou relatório de chamadas, telas 

sistêmicas com dados cadastrais da parte autora. Pois bem. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou 

aos autos, telas sistêmicas com dados cadastrais e habilitação da linha 

telefônica em 26.10.2017, contrato com idêntica assinatura da parte 

autora, relatório com histórico de ligação, inclusive histórico de pagamento, 

prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que 

pese à alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial 

com a reclamada não merece acolhimento. Neste sentido, o entendimento 

da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 

2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI 

n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Inexiste impugnação. Em análise aos 

documentos juntados, percebe-se que não há irregularidade no aludido 

documento. Assim não há como se acolher a declaração de inexistência 

de relação jurídica. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a 

notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino 

que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo 
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valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012241-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REINOSO NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012241-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO REINOSO NORONHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo à análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança promovida por BRUNO REINOSO 

NORONHA em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, a parte autora 

está vinculado na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, na área 

de odontologia, relata que faz jus ao recebimento de adicional de 

insalubridade. Pleiteia o recebimento do retroativo na forma legal. Citada, o 

Município arguiu preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista, 

inexistir indeferimento do pedido administrativo, ao final, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial. Não há que se falar em ausência de 

interesse processual, pois no caso em exame, a parte autora tem 

pretensão resistida e adotou procedimento compatível com a tutela 

almejada. Afasto a preliminar Pois bem. Em exame ao conteúdo fático, 

tenho que parcial razão assiste a parte reclamante, haja vista que, 

conforme as provas acostadas aos autos, laboram em ambiente propicio a 

agentes nocivos à saúde, realizando atendimentos a todos os pacientes 

encaminhados ao posto sem distinção, com procedimento de alto risco de 

contagio. O Autor acostou aos autos documentos que comprovam a suas 

alegações, qual seja, o direito de receber a indenização por insalubridade, 

no grau máximo. Assim, presume-se que embora o ambiente de trabalho, 

não seja um hospital onde os pacientes são internados, o local em si, com 

(iluminação e ventilação precárias), somado ao contato direto e 

permanente com pessoas acometida das mais diversas patologias 

infeciosas, são fatores que indicam à incidência da insalubridade. No 

caso, restou confirmado através de documentos acostados aos autos, 

dentre estes, o laudo de confirmação de risco, exposição a agentes 

biológicos, suficientes a concessão do adicional por insalubridade, 

portanto, a parte autora faz jus, ao pagamento do adicional de 

insalubridade no importe de 20%, conforme documento encartado aos 

autos. Assim sendo, à medida que se impõe é de parcial procedência dos 

pedidos autorais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: 1. 

DETERMINAR que a parte reclamada realize o pagamento retroativo 

referente ao adicional de insalubridade correspondente ao período de maio 

de 2017 a março de 2019, no valor de R$ 19.174,85 (dezenove mil cento e 

setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de 

mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção 

monetária IPCA-E, contados a partir do vencimento Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011987-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011987-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, BRITANIA ELETRODOMESTICOS 

LTDA. Vistos em sentença Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo ao exame do mérito. 

A pretensão da parte autora tem como motivação o fato de que comprou 

ESCOVA SECADORA SOFT BEUTY ROSE, no valor de R$ 129,90 (cento e 

vinte e reais e noventa centavos), em 06/06/2019, junto a reclamada 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, cujo aparelho apresentou 

defeito, que foi enviado para a assistência técnica junto a parte reclamada 

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. Sustenta a parte autora, que após 

a assistência o aparelho continuou apresentar defeito. Depois de uma 

negociação teve o valor do produto devolvido após 90 (noventa) dias. 

Assim recorre ao Judiciário pleiteando indenização de ordem moral. Pois 

bem Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz 

não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores de sua 

convicção. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as 

questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na 

decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não 

cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou 

sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão 

adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). No caso concreto, sintetizando todos os elementos de fato e de 

direito que envolvem a matéria trazida ao exame jurisdicional, resta certo 

que o pleito indenizatório formulado pela parte autora não merece 

acolhimento. Primeiramente, verifica-se não ter havido, aqui, lesão à 

imagem-retrato (o interesse público dos fatos justificava a exposição da 

imagem), nem à imagem-atributo (a imagem foi vinculada a fatos 

verdadeiros) da parte autora, assim também, não juntou aos autos provas 

do suposto danos sofridos. Para que ocorra a reparação extrapatrimonial 

pretendida é imprescindível a comprovação do abalo moral, 

consubstanciado na afronta. Nesse sentido a responsabilidade do dever 

de indenizar dos Réus devem ocorrer os seguintes fatores: ato ilícito, 

nexo causal e danos a suposta vítima, (neste caso a parte autora). A 

inocorrência desses fatores não há que se falar em danos morais. In 
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casu, tem-se que a situação apresentada se caracteriza como mero 

aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, 

corriqueiras na vida de qualquer cidadão. Da situação fática não se extrai 

qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte 

reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa, a atentar contra a honra e a dignidade da pessoa humana. 

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010728-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010728-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA APARECIDA SANTOS MENDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LAURA APARECIDA SANTOS 

MENDES contra BANCO BRADESCO S.A. objetivando declaração de 

inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 

impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014088-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))
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CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE FRANCIELLY DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014088-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: THATIANE FRANCIELLY DA 

SILVA AMORIM Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que as 

partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011131-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RONYEL TELES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011131-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS RONYEL TELES AMARAL REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Em síntese 

a parta autora sustenta que adquiriu bilhete aéreos da reclamada, para 

voar o trecho de Cuiabá/MT para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, com 

conexão em Curitiba/PR, sem bagagem para despachar, apenas com 

bagagem de mão, de acordo os padrões exigidos pela ANAC. Afirma a 

parte autora que, ao entrar na aeronave, em seu acento não havia espaço 

para a bagagem de mão. Alega que, teve que pagar o valor de R$ 75,00 

(setenta e cinco reais) para guardar sua bagagem na parte dianteira da 

aeronave. Diante de tal situação recorre ao judiciário pleiteando restituição 

em dobro do valor pago indevidamente para guardar a bagagem, bem 

como indenização de ordem moral. Em contestação a parte reclamada 

informa que o acento adquirido pela parte reclamante foi o 27 A/B e 29 E/F 

localizados na parte traseira da aeronave. Sustenta que por questão de 

infraestrutura e distribuição de peso no interior da aeronave, não seria 

impossível acomodar a bagagem de mão da parte reclamante. Alega a 

parte reclamada que o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) cobrado, 

foi a venda de um acento no espaço azul da aeronave, acompanhado de 

outras vantagens. Afirma a parte autora que ofereceu mais duas 

cortesias para a parte autora, em razão de ter comprado o acento no 

espaço azul. Ao final, pugna pela inexistência do dever de indenizar. Pois 

bem. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na 

qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das 

obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de transporte 

aéreo. Não obstante, à reclamante incumbe a prova do vício do serviço, 

uma vez que, provado este, provado estará o dano. A companhia aérea 

confessa que vendeu o acento para a parte autora, o qual, embora 

detinha direito de porta uma bagagem de mão, a aeronave por questão de 

infraestrutura e distribuição de peso, não disponibilizou acomodação da 

bagagem. Afirma ainda que ofereceu um outro acento, em uma área 

privilegiada com acomodação da aludida bagagem, mediante pagamento de 

uma taxa. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

estes não foram prestados nos limites do contrato. Assim, estando 

evidente o não cumprimento do contrato de transporte de passageiros 

pela Reclamada, deve a mesma responder pelas perdas e danos 

provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. Devendo a 

parte reclamada restituir a parte autora. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida; 1. CONDENO a reclamada a restituir, em dobro 

conforme preconiza o art. 42, § único da Lei consumerista, os valores 

cobrados indevidamente do benefício da reclamante que totalizam R$ 

896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), a título de indenização por 

danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e juros de mora 

simples de 1% a.m. a partir do desembolso. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012218-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VERA NILCE MARIA DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. A parte 

autora em síntese, afirma que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada por débitos não contratados no valor 

de R$ 139,20 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos). Recorre ao 

judiciário requerendo a nulidade do débito, pois desconhece a dívida com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada afirma que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a 

cobrança legal e inexiste o dever de indenizar. Assim também, encartou 

relatório de chamadas, telas sistêmicas com dados cadastrais da parte 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais desde 10.09.2014, relatório com histórico de ligação, 

inclusive histórico de pagamento desde novembro de 2014, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do 

débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a 

efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. Em análise ao caderno processual, 

nota se que é a típica contratação por intermédio das chamadas call 

center, método adotado pelas operadoras de telefonia, pois é mais célere 

à adesão aos serviços ofertados. Nessa sistemática moderna, quase que, 

inexiste assinatura no mundo real, apenas prevalece a declaração de 

inequívoca vontade de aderir os serviços oferecidos, concretizando a 

relação jurídica. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do 

TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação a contestação, a parte 

autora reitera os pedidos da inicial, e afirma que a empresa ré, não juntou 

documentos que comprove a contratação dos serviços, além da 

irregularidade na carta de preposição. Em análise aos documentos 

juntados, percebe-se que não há irregularidade no aludido documento. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de relação 

jurídica. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação 

prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. INDEFIRO o pedido de litigância de má fé. Sem 

condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012600-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em sentença A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por GERALDO PEREIRA DA SILVA objetivando 

restituição de valores e cancelamento de contrato de empréstimo Passo 

ao exame do Mérito. Aduz a parte Autora que jamais celebrou contrato de 

empréstimo junto a parte reclamada, sendo os descontos de seu benefício 

indevido. Assim, postula a restituição do valor descontado e indenização 

pelos danos decorrentes, bem como o cancelamento do contrato. Em 

contestação a parte reclamada alega que não cometeu ato ilícito. Sustenta 

que inexiste o dever de indenizar, pois a parte autora assinou contrato de 

empréstimo junto a instituição financeira. Pois bem. No caso em questão é 

patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Consigno que sendo o autor parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve ou não a regular contratação de empréstimo, 

a qual deu origem ao desconto indevido nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente que a 

contratação dos serviços não ocorreu. Em análise ao caderno processual 

e de acordo com as provas encartadas é possível perceber que a parte 

autora realizou a contratação do empréstimo. Ainda, possível perceber 

que a assinatura constante no documento é idêntica, àquela aposta no 

documento pessoal. Com efeito, a parte autora consigna em Juízo no valor 

de R$ 2.058,20 (dois e cinquenta e oito reais e vinte centavos), referente 

ao suposto empréstimo, a título de devolução. In casu, embora a 

contratação seja válida, em atenção ao princípio da hipossuficiência na 

relação de consumo, o cancelamento do contrato com consequente 

devolução dos valores descontados de forma simples é medida que se 

impõe. Quanto aos danos morais supostamente sofrido pela para autora 

de acordo com as provas encartadas nos autos são insuficientes para 

ensejar uma condenação. No caso sub judice, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer 

cidadão. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido de indenização por danos morais. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial, em 

via de consequência; 1. DECLARO rescindido o contrato de empréstimo 

realizado entre as partes, em razão da hipossuficiência da parte autora na 

condição de consumidora, sem a incidência de multa contratual; 2. DEFIRO 

o pedido de restituição dos valores descontado na forma simples sem a 

incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor é de R$ 348,00 

(trezentos e quarenta e oito reais) 3. INDEFIRO os pedidos de danos 

morais; 4. DETERMINO a expedição de alvará no valor de R$ 2.058,20 

(dois e cinquenta e oito reais e vinte centavos) em favor da parte 

reclamada. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011133-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELENO FERREIRA DE AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

LAURA APARECIDA SANTOS MENDES contra BANCO BRADESCO S.A. 

objetivando declaração de inexistência de débito e Indenização por danos 

morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte 

requerida de forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo 

indevido, portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 
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rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012588-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA R. CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012588-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: LAURA R. 

CAMARGO Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que as partes 

se compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011592-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CORREA RAMOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011592-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCILENE CORREA RAMOS GUIMARAES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por LUCILENE CORREA RAMOS 

GUIMARAES contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, histórico de pagamentos e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, histórico de pagamentos e relatório de 

chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, histórico de pagamentos e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 
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com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010458-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOESIA RIBEIRO LELLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010458-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): NOESIA RIBEIRO LELLIS RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por NOESIA RIBEIRO LELLIS em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde novembro de 2012. Citado, o reclamado suscitou 

preliminar de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que, a inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidora 

público municipal, lotada na secretaria de municipal de saúde, no cargo de 

agente de serviços gerais, e busca a incorporação aos seus proventos 

da diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março 

de 1.994 em URV, tal como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. Consoante o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso 

Extraordinário n. 561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público 

que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na 

forma prescrita na Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao 

pagamento das diferenças salariais. No entanto, o termo ad quem para a 

incorporação do percentual de 11,98% pelo servidor público é a data da 

reestruturação da sua carreira, como se observa: "1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 
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11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidora público municipal, em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 

publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010458-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOESIA RIBEIRO LELLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010458-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): NOESIA RIBEIRO LELLIS RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por NOESIA RIBEIRO LELLIS em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde novembro de 2012. Citado, o reclamado suscitou 

preliminar de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que, a inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidora 

público municipal, lotada na secretaria de municipal de saúde, no cargo de 

agente de serviços gerais, e busca a incorporação aos seus proventos 

da diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março 

de 1.994 em URV, tal como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. Consoante o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso 

Extraordinário n. 561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público 

que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na 

forma prescrita na Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao 

pagamento das diferenças salariais. No entanto, o termo ad quem para a 

incorporação do percentual de 11,98% pelo servidor público é a data da 

reestruturação da sua carreira, como se observa: "1) Direito monetário. 
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Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidora público municipal, em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 

publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012813-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ANDRADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012813-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VITOR ANDRADE SANTANA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por VITOR ANDRADE SATANA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico de pagamentos em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas e histórico de pagamentos. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e 

histórico de pagamentos), caberia à parte autora comprovar o pagamento 

dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012434-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MICHEL GROMOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUAREG EXPEDICOES E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012434-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS MICHEL GROMOWSKI REQUERIDO: TUAREG 

EXPEDICOES E VIAGENS LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO do evento 

26301808 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012154-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR ORDELIO KLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012154-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WANDIR ORDELIO KLOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Preliminar afastada No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as demais preliminares diante do indeferimento do pleito 

no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em síntese a 

parte reclamante afirma que recebeu uma carta cobrança informando que 

sua unidade consumidora havia passado por uma inspeção e foi 

constatada uma anomalia que provou a fatura inferior do consumo de 

energia. Sustenta ainda, que foram encaminhadas uma fatura no valor de 

R$ 11.159,22 (onze mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois 

centavos), referente ao período de 06.2018 a 07.2019. Ao final requer 

indenização de ordem moral, bem como a declaração de inexistência de 

débito. Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 
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relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que as cobranças são regulares, uma 

vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua 

resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de 

ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor que foi 

reprovado segundo suas avaliações, com emissão do laudo do INMETRO e 

fotográfico. Destaco que se a demandada esta pretendendo a 

recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na 

forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando 

precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo 

transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado na 

presença do consumidor, e assinado. A parte autora nega a 

irregularidade, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela 

ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso 

verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para 

comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; Sobre 

o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecidas na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em 

via de consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito atrasados, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 

REVOGO a tutela deferida no id 24786181 Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011039-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SINEI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011039-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDECI SINEI DE CARVALHO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos 

termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por VALDECI SINEI DE 

CARVALHO contra OMNI FINANCEIRA S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, contrato de 

adesão e histórico de pagamentos em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, contrato 
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de adesão e histórico de pagamentos. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, contrato 

de adesão e histórico de pagamentos), caberia à parte autora comprovar 

o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011492-19.2019.8.11.0003
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AMOS LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011492-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AMOS LIMA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por AMOS LIMA DA SILVA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de ligações em que se alega a existência de relação jurídica entre 

as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de ligações. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e relatório de ligações), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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Processo Número: 1012398-09.2019.8.11.0003
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ROBSON CARLOS MENDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012398-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBSON CARLOS MENDES CARNEIRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ROBSON CARLOS MENDES 

CARNEIRO contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos, relatório de chamadas e gravação em MP3 em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e 

gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 
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relatório de chamadas e gravação em MP3), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012561-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012561-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO REQUERIDO: CCLAA - 

SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito 

verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, 

imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista que 

não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado 

pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011654-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011654-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE ALVES DE JESUS SANTOS, ANA CLAUDIA 

RODRIGUES PEREIRA, TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Trata-se de reclamação 

ajuizada por MARILENE ALVES DE JESUS, TARLEY ALVES PEREIRA DOS 

SANTOS e ANA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO, objetivando indenização por danos morais em 

razão da suspenção injustificada do serviço de energia elétrica. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste 

modo, pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe o Reclamado provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedor de serviços. No caso, não restou 

comprovado que a parte reclamante foi devidamente notificada 

previamente sobre a necessidade de fazer a adequação do seu padrão 

para o recebimento da energia, sendo que as telas acostadas aos autos 

não servem à comprovação do alegado. Portanto, não se desincumbiu a 

parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. Desse modo, tenho por injustificada a suspenção 

do serviço de energia elétrica na residência dos reclamantes. Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, no caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) confirmar a tutela concedida 
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antecipadamente; b) reconhecer o fato descrito na petição inicial como má 

prestação de serviço; e, c) condenar a parte Reclamada a pagar aos 

Reclamantes o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010456-10.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIAO JOSE DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE 

DO POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por SEBASTIAO JOSE DA SILVA em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde janeiro de 2013. Citado, o reclamado suscitou preliminar 

de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez que, a 

inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, 

quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidor 

público municipal, lotado na secretaria de educação e cultura, no cargo de 

motorista, e busca a incorporação aos seus proventos da diferença 

resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em 

URV, tal como o pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco 

anos, contados da propositura da demanda. Consoante o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 

561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais. No entanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual 

de 11,98% pelo servidor público é a data da reestruturação da sua 

carreira, como se observa: "1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 
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remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidor público municipal, e em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 

publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010282-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA LOPES DUARTE RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por MARIA LOPES DUARTE em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde novembro de 2012. Citado, o reclamado suscitou 

preliminar de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que, a inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidora 

público municipal, lotada na secretaria municipal de educação e cultura, no 

cargo de secretaria, e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, tal como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. Consoante o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso 

Extraordinário n. 561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público 

que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na 

forma prescrita na Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao 

pagamento das diferenças salariais. No entanto, o termo ad quem para a 

incorporação do percentual de 11,98% pelo servidor público é a data da 

reestruturação da sua carreira, como se observa: "1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 
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incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidora pública municipal, e em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 

publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010282-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA LOPES DUARTE RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança proposta por MARIA LOPES DUARTE em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, objetivando a 

condenação da parte Reclamada a implementar o aumento de 11,98% na 

remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos desde novembro de 2012. Citado, o reclamado suscitou 

preliminar de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que, a inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidora 

público municipal, lotada na secretaria municipal de educação e cultura, no 

cargo de secretaria, e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, tal como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. Consoante o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso 

Extraordinário n. 561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público 

que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na 

forma prescrita na Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao 

pagamento das diferenças salariais. No entanto, o termo ad quem para a 

incorporação do percentual de 11,98% pelo servidor público é a data da 

reestruturação da sua carreira, como se observa: "1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidora pública municipal, e em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 

publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 
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cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011317-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANEIDE SANTOS EURIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011317-25.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: VANEIDE 

SANTOS EURIDES Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando 

detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO do evento 

26103521 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013337-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013337-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: UELITON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: EZEQUIEL DE 

OLIVEIRA SOUSA Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que as 

partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012656-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NUBIA CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 674 de 3112



JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012656-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIA NUBIA CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. A parte autora em síntese, afirma que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débitos 

não contratados no valor de R$ 144,09 (cento e quarenta e quatro reais e 

nove centavos). Recorre ao judiciário requerendo a declaração de 

inexistência do débito, pois desconhece a dívida com a parte reclamada, e 

pleiteia indenização por danos morais. Citada, a parte reclamada afirma 

que os serviços de telefonia foram contratados, sendo a cobrança legal e 

inexiste o dever de indenizar. Ao final requer a improcedência do pedido 

inicial. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, telas sistêmicas com 

dados cadastrais, contrato assinado pela parte autora acompanhado dos 

documentos pessoais, inclusive histórico de pagamento, prova suficiente 

que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Contudo, em que pese à alegação da 

reclamante de que não teria mantido relação comercial com a reclamada 

não merece acolhimento. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal 

Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em impugnação à contestação, a parte 

autora reitera os pedidos da inicial, sustenta a irregularidade na carta de 

preposição. Em análise aos documentos juntados, percebe-se que não há 

irregularidade alguma. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 

do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. INDEFIRO o pedido de litigância de má fé. 2. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão atrasados, cujo valor deve 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Sem condenação nos 

ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da 

Lei Federal nº 9.099/95); 1. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em 

epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Preliminar Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Preliminar afastada Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em síntese a parte autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito acumulada com danos morais, uma vez que, 

recebeu duas faturas de recuperação de consumo valor de R$ 9.630,57 

(Nove Mil Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta e Sete Centavos), com 

vencimento em 30.10.2019 e outra no valor de R$ 1.817,10 (Mil Oitocentos 

e Dezessete Reais e Dez Centavos), com vencimento em 30/10/2019. Em 

contestação, a Reclamada alegou a regularidade da cobrança efetuada, 

visto que, trata se anormalidade constata no equipamento da parte autora. 

Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem Não 

obstante a alegação da Reclamada pela regularidade da cobrança 

efetuada, é importante ressaltar que as mencionadas faturas destoam 

totalmente da média aritmética de consumo. Ademais, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Desse modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato 

administrativo praticado pela empresa Reclamada, posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor - ou o funcionário que 

procede a leitura - a registrar um consumo infinitamente maior do que 

aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente 

ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do porquê das 

variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a 

medição por estimativa, o que não é admissível. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Em exame ao caderno processual, percebe-se 

a parte reclamada não encargou o respectivo Termo de Ocorrência de 

Irregularidade (TOI), sendo que o documento juntado está incompleto e 

recortado, impossibilitando sua análise. Neste sentido, o entendimento da 

Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSOS INOMINADOS 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA 

MÉDIA AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) 

DOCUMENTO RECORTADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

INSURGÊNCIA DAS PARTES - DANO MORAL INOCORRENTE AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA 

PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS SENTENÇA 

MANTIDA? RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Data do 

julgamento 20/09/2019, TRU-MT RI n° 0010080-70.2019.811.0003, Projudi). 

Ademais, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois acostou o TOI lavrado sem a 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). Assim, constata-se a 

flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se 

desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Destarte, o corte de 

energia ou a ameaça de corte, como forma de compelir o usuário ao 

pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na 

realidade não são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os 

limites da legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no 

Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômica e 

financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. 

Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da 

inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se 

dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser 

interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. Referente a 

inexistência do débito em discussão deve prosperar o pedido. Conquanto, 

se faz necessária a revisão de consumo das referidas faturas, tendo em 

vista que a parte autora assume que utiliza os serviços da concessionária 

devendo pagar por eles. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida 

pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Insta 

salientar, que as cobranças após o “REVISÃO” são válidas, ou seja, as 

faturas posteriores ao mês em discussão são devidas por representar o 

real consumo da parte. Por fim, adotando-se a nova inteligência ventilada 

pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em via de consequência; 1. 

DECLARAR INEXISTENTE a dívida consubstanciada nas faturas em 

discussão dos referidos valores R$ 9.630,57 (Nove Mil Seiscentos e Trinta 

Reais e Cinquenta e Sete Centavos), com vencimento em 30.10.2019 e 

outra no valor de R$ 1.817,10 (Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Dez 

Centavos), com vencimento em 30/10/2019, determinando a REVISÃO das 

mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) 

meses anteriores a fatura discutida; 2. INDEFIRO o pedido de indenização, 

ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou 

seus prepostos, capazes de gerar o dano moral; 3. Mantenho os feitos da 

tutela deferida no id 24975923. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto os autos a MMº Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012474-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUZANE LIMA GARCIA FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso sub judice, por se tratar de processo que tramita 

sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo a análise do Mérito. 

No caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a 

qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante 

Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Em síntese a parte autora afirma que 

não possui débito com a parte autora, afirma que o débito negativado seria 

inexistente. Recorre ao judiciário pleiteando indenização por danos morais 

e declaração de inexistência de débito. Pois bem Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A parte reclamada em contestação juntou aos autos 

faturas do cartão de crédito, prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a 

adesão aos serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se 

de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua 

defesa todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia 

a parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o 

fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento das cobranças do reclamado. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

Assim, não há como conhecer o pedido inicial. Destarte, caminho não há 

se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 
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termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011846-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011846-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSUE CORREA FERRAZ REQUERIDO: OI S/A Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o feito verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a homologação do referido 

acordo, tendo em vista que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e 

defeito do negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado entre as 

partes, não havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração da 

transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, 

determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e 

nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012061-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012061-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSANGELA DA SILVA contra 

BANCO BRADESCO S.A. objetivando declaração de inexistência de débito 

e Indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. A parte requerida de forma genérica afirma que não 

praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o dano moral. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a 

questão posta à liça dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré 

na sua contestação não se desincumbiu do ônus da impugnação 

específica, limitando-se a afirmar que não há provas do Dano Moral. 

Salienta-se que o princípio do ônus da impugnação especificada exige a 

exposição individualizada em relação aos fatos articulados pela 

parte-autora na petição inicial, de modo que ao deixar de impugnar algum 

fato, incide sobre ele a presunção de veracidade. Quanto à pretensão de 

declaração de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débito 

nada disse a Ré, incidindo sobre tais fatos a presunção de veracidade. 

Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré não são 

devidos. Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré 

não são devidos, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Dos autos 

extrai-se que a Ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não impugnou 

os fatos alegados pelo Autor e nem juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas. De outro norte, a reclamante 

juntou documentos, onde consta informação de que tais débitos foram 

lançados no rol de maus pagadores. Assim, a declaração de inexistência 

de débitos é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, diante dos 

fatos guerreados, o presente caso extrapola o aborrecimento e mero 

dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a reclamante por danos 

morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras reclamações à ré, e 

nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve seu nome inserido no 

Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever de indenizar. No caso dos 

autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela 

mera violação do seu direito, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. Do mesmo modo, a presença de outra negativação, 

mesmo que posterior, influi no arbitramento do valor da indenização por 

danos morais, justificando assim a redução do quantum, senão vejamos: 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

REDUÇÃO DO QUANTO INDENIZATÓRIO. A existência de outros registros 

em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, esta circunstância deve refletir 

sobre o quantum indenizatório. V.V.P. Mesmo que o consumidor tenha seu 
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nome inscrito por mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a 

comprovação de uma inscrição indevida enseja reparação por danos 

morais. (TJ-MG - AC: 10184130010210001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data 

de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/03/2015). No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes e a existência de negativação posterior, a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Assim, o feito deve ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto 

da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011496-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011496-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODRIGO GUSTAVO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por RODRIGO GUSTAVO DA 

SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas 

sistêmicas e histórico de pagamentos em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico 

de pagamentos. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico de pagamentos), 

caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o 

que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013050-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEOBA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013050-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE LEOBA DE JESUS REQUERIDO: BANCO IBI 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ALEXANDRE LEOBA DE 

JESUS contra BANCO IBI S/A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 
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comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

contrato de adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre 

as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

contrato de adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012781-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLANDA CONSTANTE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012781-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIOLANDA CONSTANTE DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por DIOLANDA CONSTANTE 

DUARTE contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos, relatório de chamadas e gravação em MP3 em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e 

gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

relatório de chamadas e gravação em MP3), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013354-25.2019.8.11.0003. REQUERENTE: AKILA LORITANY FIGUEIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AKILA 

LORITANY FIGUEIRA DE ARAUJO contra BANCO BRADESCO S.A. 

objetivando declaração de inexistência de débito e Indenização por danos 

morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte 

requerida de forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo 

indevido, portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
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direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013027-80.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIZEU PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS contra TELEFÔNICA BRASIL 

S/A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de chamadas em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010459-62.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO Vistos Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de 

Ação de cobrança proposta por HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT, 

objetivando a condenação da parte Reclamada a implementar o aumento 

de 11,98% na remuneração da parte Autora, em razão da perda salarial 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento 

dos valores pretéritos desde janeiro de 2013. Citado, o reclamado suscitou 

preliminar de inépcia da inicial. Preliminar não merece acolhimento, uma vez 

que, a inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a decisão, 

quando o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Tenho que a petição inicial atende a todos os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC, e art. 14 da Lei 9.099/95, não 

havendo falar, na presente hipótese, em inépcia. Além disso, a exordial 

possibilitou ampla defesa por parte do demandado. Preliminar afastada. A 

parte reclamada em sua defesa arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal, bem como que houve reestruturação da carreira por meio das 

Leis Municipais nº 346 e 347, de 10 de maio de 2006. No mérito, sustenta a 

improcedência da pretensão ao fundamento de que somente os 

servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

possuem o direito a diferença de 11,98%, relativa à conversão de 

cruzeiros reais em URV’s, uma vez que, os demais servidores recebiam 

seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando a causa de pedir e a 

pretensão expostas na inicial. Exame do Mérito Pois bem. Em análise ao 

caderno processual, cinge-se a controvérsia sobre o direito de 

incorporação em rendimento mensal do percentual de 11,98% decorrente 

da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, oportunidade em que 

a parte autora pugna pelo recebimento dos valores pretéritos e a 

incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, 

as férias, as gratificações e demais vantagens. A parte autora é servidor 

público municipal, lotado na secretaria de saúde, no cargo de motorista, e 

busca a incorporação aos seus proventos da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, tal 

como o pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, 

contados da propositura da demanda. Consoante o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 

561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais. No entanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual 

de 11,98% pelo servidor público é a data da reestruturação da sua 

carreira, como se observa: "1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013).” Neste mesmo 

sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como se vê 

do seguinte aresto: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O novo Código de Processo 

Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela 

secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão 

conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá: (Redação dada pela Lei n.º 13.256, de 2016) [...]. II - Encaminhar o 

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o 

acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]. III - Nos termos dos 

recentes precedentes desta Corte, "[...] segundo a qual não incide 

limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais 

resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela 

Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime 

de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público [...]" (REsp n. 867.201/RN, 

Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De 

acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, os 

embargos de divergência devem ser parcialmente acolhidos, para dar 

parcial provimento aos embargos, mantendo a limitação temporal, de forma 

a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no 

RE n. 561.836/RN. (STJ - EREsp: 900311 RN 2008/0000819-4, Relator: 

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/02/2017, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2017).” Partindo dessas 

premissas, é certo que após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já 

que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória 

decorrente da reestruturação da carreira, na qual houve a compensação 

das perdas com a reestruturação do cargo e com o reajuste do subsídio. 

No caso, a parte autora é servidor público municipal, e em análise a 

legislação municipal, entende-se que, houver reestruturação da carreira 

dos servidores público do Município de São José do Povo/MT, com a 
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publicação das Leis Municipais nº 346 e 347/2006, portanto, não 

possuindo, o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Somente até a data de 10.05.2006 poderia a parte 

requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua 

remuneração. Findo este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, 

não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos 

invocados na inicial. Insta salientar, ainda, que as diferenças 

eventualmente devidas à parte autora desde a conversão do cruzeiro real 

para a URV seriam anteriores as Leis Municipais nº 346 e 347/2006, já 

estando, assim, prescritas. Com efeito, o art. 1º Decreto n. 20.910/32 é 

cristalino ao estabelecer que "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Assim, é certo que entre a entrada em vigor das Leis 

Municipais nº 346 e 347/2006 e o ajuizamento da presente ação, 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, reconheço 

a prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais. Ademais, 

acerca do prazo prescricional nas ações de cobrança de URV, o STJ se 

manifestou neste mesmo sentido, senão vejamos: “O prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais.” (AgRg no AREsp 

811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

10.3.2016).” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015).” DISPOSITIVO Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011042-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDECI SINEI DE CARVALHO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO Vistos Trata-se de ação sob o rito dos 

Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte 

reclamada requereu a retificação no polo passivo da demanda, para 

constar a correta razão social conforme contrato social. Acolho a 

preliminar, devendo se proceder à retificação do polo passivo da 

demanda, para que passe a constar a correta denominação social da 

reclamada no sistema, qual seja, IDC NPL Ipanema VI –NP, sob o CNPJ nº 

26.405.883/0001-03, uma vez que tal alteração não acarretará prejuízos à 

parte reclamante. Passo ao exame do mérito. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as demais preliminares diante 

do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. A parte autora em sua inicial 

sustenta, que a parte reclamada inseriu seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito. Sustenta ainda que a negativação causou-lhe grave 

lesão ao direito de crédito, além disso alega que e nem se quer foi 

notificada da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito 

que deu origem à restrição cadastral e a indenização por danos morais. 

Citada, a parte reclamada alega que a parte autora celebrou contrato com 

VIAVAREJO S/A, Casas Bahia” ou “Ponto Frio, o qual é oriundo de cessão 

à requerida, que se encontra inadimplente. Ao final pede a improcedência 

do pedido inicial. Pois bem. Analisando o caderno processual, bem como, 

as provas encartadas, percebe-se que a parte autora nega a relação 

contratual na inicial e pede a inversão do ônus da prova. Todavia, a parte 

reclamada juntou aos autos documentos que comprovam a relação 

jurídica. No caso sub judice é clarividente que a dívida foi procedida de 

termo de cessão de crédito, sendo que a parte reclamada acosta aos 

autos: - Contrato celebrado entre a parte autora e VIAVAREJO S/A, Casas 

Bahia” ou “Ponto Frio; - Termo de Cessão de Crédito. A empresa junta 

documentos que comprovam que a parte realizou contratação e que é 

regular detentora da cessão de crédito. A empresa comprovou que é 

gestora e recuperadora de crédito, em contrapartida a parte autora não 

comprova o pagamento dos débitos. Em impugnação a parte autora se 

limitou em dizer que não tem relação contratual a parte reclamada, e que a 

mesma não juntou nenhum documento que comprove a ciência da cessão 

de crédito. No que tange a falta de notificação da cessão de crédito ao 

devedor ora reclamante, não invalida o ato translativo do direito cedido, 

bem como, não gera direitos a indenização se a dívida existe. A 

notificação tem a finalidade de dar ciência ao devedor a quem pagar, 

evitando que faça a liquidação ao cedente/ instituição bancária. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. O Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso assim vem decidindo acerca da 

referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 
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DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Sendo dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 

404/ STJ). DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o 

art. 487, I do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido 

inicial. 1. DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo; 2. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão atrasados, cujo valor deve 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 3. INDEFIRO o pedido 

de litigância de má-fé; Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012762-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALCIDES DOS SANTOS RAMOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar A parte reclamada em contestação 

suscitou preliminar de ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Em análise, entendo que não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminar 

afastada. Passo ao exame do mérito. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores de sua 

convicção. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. Dessa forma, possui o dever de enfrentar apenas 

as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na 

decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não 

cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou 

sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão 

adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). Aduz a parte Autora que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de débito indevido. Assim, postula a 

declaração de inexistência do débito e ser indenizada pelos danos 

decorrentes da referida restrição. Em exame ao caderno processual, 

verifica-se que a declaração de inexistência de relação jurídica merece 

ser acolhida, visto que embora a parte reclamada tenha alegado a 

existência de relação jurídica entre as partes, deixou de encartar 

documento hábil a comprovar suas alegações. Ou seja, o ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, competia a parte Ré 

provar que os valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. 

Quanto aos danos morais, o art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela parte reclamada, surge o seu dever de indenizar. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. No caso concreto, tomando 

como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito 

objeto da lide; 2. CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano 
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até o efetivo pagamento, contados da citação; Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011100-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011100-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE MACEDO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ELIANE MACEDO 

RODRIGUES contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico de 

pagamentos em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico de pagamentos. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

faturas, telas sistêmicas e histórico de pagamentos), caberia à parte 

autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. 

Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo 

Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da 

litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

determinar que o reclamante proceda ao pagamento do débito no valor 

OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, 

contados da citação. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010499-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010499-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSVALDO MACHADO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por OSVALDO MACHADO contra 

BANCO SANTANDER S.A. objetivando declaração de inexistência de 

débito e Indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito. A parte requerida de forma genérica afirma que 

não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o dano moral. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Mérito. 

No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores considerações, uma 

vez que a Ré na sua contestação não se desincumbiu do ônus da 

impugnação específica, limitando-se a afirmar que não há provas do Dano 

Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da impugnação especificada 

exige a exposição individualizada em relação aos fatos articulados pela 

parte-autora na petição inicial, de modo que ao deixar de impugnar algum 

fato, incide sobre ele a presunção de veracidade. Quanto à pretensão de 

declaração de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débito 

nada disse a Ré, incidindo sobre tais fatos a presunção de veracidade. 

Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré não são 

devidos. Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré 

não são devidos, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Dos autos 

extrai-se que a Ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não impugnou 

os fatos alegados pelo Autor e nem juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas. De outro norte, a reclamante 

juntou documentos, onde consta informação de que tais débitos foram 

lançados no rol de maus pagadores. Assim, a declaração de inexistência 

de débitos é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, diante dos 

fatos guerreados, o presente caso extrapola o aborrecimento e mero 

dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a reclamante por danos 

morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras reclamações à ré, e 

nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve seu nome inserido no 

Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 
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dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever de indenizar. No caso dos 

autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela 

mera violação do seu direito, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve ser julgado procedente. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos objeto da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do MM. Juiz de 

Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012204-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIANO WOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012204-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFFERSON JULIANO WOLFF REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que as partes se 

compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011500-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011500-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODRIGO GUSTAVO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por RODRIGO GUSTAVO DA 

SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 686 de 3112



S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas 

sistêmicas e histórico de pagamentos em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico 

de pagamentos. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas e histórico de pagamentos), 

caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o 

que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012405-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012405-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AILTON FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por AILTON FERREIRA DE 

SOUZA contra VIVO S/A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

relatório de chamadas e contrato de adesão em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos, relatório de chamadas e contrato de adesão. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, 

diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e 

contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010674-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010674-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito 

verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, 

imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista que 

não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 
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os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado 

pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010734-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010734-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCA ALVES SOARES REQUERIDO: LUIZACRED 

S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FRANCISCA ALVES 

SOARES contra LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, histórico de pagamentos e 

contrato de adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre 

as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, histórico de pagamentos e contrato de adesão. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

faturas, histórico de pagamentos e contrato de adesão), caberia à parte 

autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. 

Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo 

Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da 

litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010896-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010896-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por DEBORATH CRISTINA contra 

TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, contrato de adesão, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, contrato 

de adesão, histórico de pagamentos e relatório de chamadas. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, 

diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, 
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telas sistêmicas, contrato de adesão, histórico de pagamentos e relatório 

de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011511-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI PRUDENCIO DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011511-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINEI PRUDENCIO DE SENA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por EDINEI PRUDENCIO DE SENA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011200-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011200-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS contra 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e gravação em MP3 em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

gravação em MP3), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012502-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MEINBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012502-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE EDUARDO MEINBERG REQUERIDO: CCLAA - SICREDI 

VALE DO CERRADO Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que 

as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013445-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE ANNE LOPES SETUBAL GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013445-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: JOYCE ANNE LOPES SETUBAL 

GUIMARAES Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito verifico que as 

partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso e para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012788-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012788-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO PAULO RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ANTONIO PAULO 

RODRIGUES RAMOS contra VIVO S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos, relatório de chamadas e gravação em MP3 em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e 

gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

relatório de chamadas e gravação em MP3), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010886-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTHIANE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTHIANE GONCALVES DOS SANTOS OAB - MG144535 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010886-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SARA CRISTHIANE GONCALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

feito verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, 

imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista que 

não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado 

pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012119-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012119-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE DA COSTA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em 

epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Preliminar Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Preliminar afastada Passo ao exame do mérito. 
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Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em síntese a parte reclamante afirma que houve 

alteração de valor em sua fatura mensal referente a um parcelamento, o 

qual não fez. A parte autora reclama que não acompanhou a visita técnica 

em sua residência. Ao final pugna pela inexistência de débito e pleiteia 

indenização por danos materiais e morais. Pois bem Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de sua contestação aduziu que 

as cobranças são regulares, uma vez que procedeu de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a 

lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a 

irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações, 

com emissão do laudo do INMETRO e fotográfico. Destaco que se a 

demandada esta pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) 

e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 

414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi 

lavrado na presença do consumidor, e assinado. A parte autora nega a 

irregularidade, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela 

ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso 

verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para 

comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; Sobre 

o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecidas na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em 

via de consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito atrasados, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 

REVOGO a tutela deferida no id 24798546. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001245-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDIVALDO RAMOS DA SILVA RÉU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos em sentença 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Em síntese a parte autora objetiva condenação da autarquia reclamada em 

indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de 

água. Inexistem preliminares a serem analisadas, razão pela qual adentro 

ao exame do mérito. Passo ao exame do mérito. Pois bem. 

Compulsando-se os autos, nota-se que de fato houve a suspensão do 

fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora, em razão 

da suposta inexistência de pagamento de faturas. A parte reclamada em 

contestação afirma que houve a suspenção do fornecimento de água, em 

razão de não consta no sistema interno o pagamento da referida fatura, 

que foi ocasionado por erro na leitura do código de barra, ficando em 

aberto o valor sem identificação. De modo que o sistema não vinculou o 

pagamento a unidade consumidora, o que levou a constar inadimplência. 

Sustenta a parte reclamada que realizou a religação do fornecimento de 
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água no mesmo dia do desligamento, que foi executada no dia seguinte. 

De acordo com o conjunto probatório, destaca-se que embora se trate de 

clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é 

dispensado o dever da parte autora de fazer prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. No 

caso sub judice, a parte autora não encartou provas do dano sofrido pela 

suspensão do fornecimento dos serviços de água. Por outro lado, 

incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. A parte reclamada encartou aos autos provas, de 

ordem de suspensão dos serviços de abastecimento de água, em virtude 

do inadimplemento, e posteriormente no mesmo dia emite a ordem de 

serviço de fornecimento de abastecimento de água. Danos morais. No 

caso concreto, sintetizando todos os elementos de fato e de direito que 

envolvem a matéria trazida ao exame jurisdicional, resta certo que o pleito 

indenizatório formulado pela parte autora não merece acolhimento. 

Primeiramente, verifica-se não ter havido, aqui, lesão à imagem-retrato (o 

interesse público dos fatos justificava a exposição da imagem), nem à 

imagem-atributo (a imagem foi vinculada a fatos verdadeiros) da parte 

autora, assim também, não juntou aos autos provas do suposto danos 

sofridos. Para que ocorra a reparação extrapatrimonial pretendida é 

imprescindível a comprovação do abalo moral, consubstanciado na 

afronta. Nesse sentido a responsabilidade do dever de indenizar dos Réus 

devem ocorrer os seguintes fatores: ato ilícito, nexo causal e danos a 

suposta vítima, (neste caso a parte autora). A inocorrência desses 

fatores não há que se falar em danos morais. In casu, tem-se que a 

situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou 

contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida 

de qualquer cidadão. Da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa, a atentar contra 

a honra e a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, Opino pela IMPROCEDENCIA do pedido inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012192-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NUNES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012192-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALESSANDRO NUNES NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise do Mérito Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento. Em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pois bem Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação no valor de R$ R$ 822,56 (oitocentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e seis centavos) realizada pela reclamada foi indevida, pois 

nunca contratou os serviços. Ao final afirma ter direito a danos morais. 

Compulsando os autos, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a reclamada juntou 

aos autos históricos de conta e ficha com dados cadastrais da parte 

autora, inclusive histórico de pagamento, os quais comprovam a 

contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Entende este Juizado que, havendo 

prova nos autos a respeito da contratação dos serviços de fornecimento 

de energia elétrica a cobrança pelos valores efetivamente gasto deve ser 

mantida. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação 

prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Assim, não há como conhecer o pedido inicial. Na 

presente demanda, não vislumbro a prática de atos infringentes aos 

artigos 80 e seguintes do CPC por qualquer das partes. DISPOSITIVO Por 

tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os 

arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência; 1. ACOLHO 

o pedido contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das 

faturas em atraso, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% (um) por 

cento ao mês, contados do vencimento das faturas; 2. INDEFIRO o pedido 

de litigância de má-fé; 3. INDEFIRO o pedido de condenação por litigância 

de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011646-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011646-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCO CARNAUBA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 
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controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ANTONIO MARCO 

CARNAUBA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos, relatório de chamadas e gravação em MP3 em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e 

gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

relatório de chamadas e gravação em MP3), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013014-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VICENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013014-81.2019.8.11.0003. REQUERENTE: EDMILSON VICENTE DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDMILSON 

VICENTE DE LIMA contra BANCO BRADESCO S.A. objetivando declaração 

de inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 

impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 
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487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011728-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BISPO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011728-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO BISPO DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao 

exame do mérito. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial. Compulsando os autos 

percebe-se que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Preliminar afastada A parte 

reclamante aduz em síntese que teve o fornecimento de energia suspenso 

pela reclamada, referentes aos seguintes débitos em atraso Maio de 2016 

no valor de R$ 2.211,33 (dois mil, duzentos e onze reais e trinta e três 

centavos), dezembro de 2017 no valor de R$ 214,11(duzentos e quatorze 

reais e onze centavos), Março de 2018 no valor de R$ 210,54 (duzentos e 

dez reais e cinquenta e quatro centavos) e Abril de 2018 no valor de R$ 

190,28 (cento e noventa reais e vinte e oito centavos), entre eles o débito 

do mês de Maio de 2016 no valor de R$ 2.211,33 (dois mil, duzentos e 

onze reais e trinta e três centavos), que havia sido declarado inexiste, em 

razão da sentença preferida no processo 8016205-20.2016.811.0003. A 

parte autora recorre ao judiciário requerendo o parcelamento dos 

referidos débitos, devendo pagar o percentual de 30% do valor total, e o 

restante em 6 (seis) parcelas, mais indenização por danos morais, 

desconsiderando o débito declarado inexistente constante no mês de maio 

de 2016. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, é de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Em referência ao pedido de parcelamento dos débitos 

pretérito, deve prosperar, desconsiderando os débitos do mês de maio de 

2016, o qual foi declarado inexistente. Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Por 

fim, adotando-se a nova inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em via de 

consequência; 1. ACOLHO o pedido e DETERMINO o parcelamento da 

dívida em questão, com pagamento de 30% do valor total, e o restante em 

6 (seis) parcelas, conforme proposta de acordo anterior, referente aos 

meses de dezembro de 2017 no valor de R$ 214,11 (duzentos e quatorze 

reais e onze centavos), Março de 2018 no valor de R$ 210,54 (duzentos e 

dez reais e cinquenta e quatro centavos) e Abril de 2018 no valor de R$ 

190,28 (cento e noventa reais e vinte e oito centavos), desconsiderando o 

valor do mês maio de 2016 no valor de R$ 2.211,33 (dois mil, duzentos e 

onze reais e trinta e três centavos); 2. INDEFIRO o pedido de indenização, 

ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou 

seus prepostos, capazes de gerar o dano moral; Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto os autos a MMª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Rondonópolis/MT, Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012669-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012669-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de Reclamação proposta por 

IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração de 

inexistência de débito. Citada, a parte reclamada apenas compareceu em 

audiência de conciliação sem proposta de acordo. Deixou de apresentar 

contestação, permanecendo inerte quanto à existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Análise do Mérito. A 

parte reclamante aduz em síntese há duas unidade consumidora em sua 

residência, e que recebeu cobrança por uma suposta irregularidade das 

mesmas no valor de R$ 5.508,78 (cinco mil quinhentos e oito reais e 

setenta e oito centavos) referente à UC 2102216-5, R$ 10.738,83 (dez mil 

setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) referente a UC 

127687-2. Sustenta a parte autora que tentou resolver a controvérsia 

junto a reclamada e junto ao Procon, porém não obteve êxito. Recorre ao 

judiciário pleiteando a inexigibilidade da cobrança. Pois bem. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes, é de natureza consumerista, rege-se 

pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, 

p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Compulsando o caderno 

processual, percebe-se que a inexistência do débito em discussão deve 

prosperar. Conquanto, se faz necessária a revisão de consumo das 

referidas faturas, tendo em vista que a parte autora assume que utiliza os 

serviços da concessionária devendo pagar por eles. Válido ainda 

ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Insta salientar, que as cobranças após o 

“REVISÃO” são válidas, ou seja, as faturas posteriores aos meses em 

discussão são devidas por representar o real consumo da parte. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em via de 

consequência; 1. DECLARAR INEXISTENTE a dívida consubstanciada nas 

faturas dos referidos valores os quais são R$ 5.508,78 (cinco mil 

quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos) referente à UC 

2102216-5, e R$ 10.738,83 (dez mil setecentos e trinta e oito reais e 

oitenta e três centavos) referente a UC 127687-2, DETERMINO a REVISÃO 

das mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 

(doze) meses anteriores a fatura discutida; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto os autos a MMº Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013668-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013682-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012895-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILO SILVA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 696 de 3112



Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012944-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILIELSON OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013464-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013222-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRITO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 
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abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito RONDONÓPOLIS, 18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013267-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA MATTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito RONDONÓPOLIS, 18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013694-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012893-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AREVALO MOREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-22.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013833-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALEXANDER AGUIRRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013611-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RESENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 699 de 3112



compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013651-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013658-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIESLY SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013957-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 700 de 3112



O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013973-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENECIENE AFONSO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013982-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014020-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLI JESUS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES COSTA TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013195-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIANE BORBA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013281-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTER DOUGLAS GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013301-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012870-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN REGINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012870-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELLEN REGINA MARIA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente 

cinco negativações, sendo: R$ 29,70, inscrito nos órgãos de proteção em 

09/02/2015; R$ 29,70, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

08/01/2015; R$ 29,70, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

08/12/2014; R$ 64,59, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

11/11/2014 e R$ 29,70, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

06/11/2014. Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser 

indenizada pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos e histórico de 

consumo onde existem todos os dados da parte reclamante, comprovando 

a contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na 

unidade consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INSCRIÇÃO EM SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à 

indenização por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de 

consumo de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, 

não comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 183,39 (cento e oitenta e 

três reais e trinta e nove centavos), corrigidos desde o vencimento, valor 

referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 183,39 (cento e 

oitenta e três reais e trinta e nove centavos), cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e 

acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013850-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE LAZARIN PADULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013850-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIELE LAZARIN PADULA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes 

se autocompuseram conforme termo de acordo (ID N. 27497888), juntado 

aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012859-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012859-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WESLEY MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente 

uma negativação de R$ 110,34 (cento e dez reais e trinta e quatro 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 14/06/2019. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 110,34 (cento e dez reais e 

trinta e quatro centavos), corrigidos desde o vencimento, valor referente 

ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 110,34 (cento e 

dez reais e trinta e quatro centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012135-74.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, JEFFERSON JULIANO 

WOLFF, EMERSON LEANDRO GREGORIO REQUERIDO: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram conforme termo de acordo (ID N. 

26186912), juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013271-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANDERLEIA CARDOSO DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 687,72 (seiscentos e oitenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

11/05/2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de 

que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 687,72 

(seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 11/05/2019, discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013577-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILMARA APARECIDA DE JESUS RITA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 149,58 (cento e dez reais e trinta e quatro 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 20/07/2019. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 149,58 (cento e 

dez reais e trinta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 20/07/2019, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012377-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012377-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 
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de um débito no importe de R$ 52,86 (cinquenta e dois reais e oitenta e 

seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17/11/2018. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 52,86 (cinquenta 

e dois reais e oitenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 17/11/2018, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013254-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMILIA MONTEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013254-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSIMILIA MONTEIRO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 639, 21 (seiscentos e trinta e nove reais e 

vinte e um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

20/11/2015. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 
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assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 639, 21 

(seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 20/11/2015, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012865-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA HARKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012865-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEILA REGINA HARKA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e materiais, promovida em face de BANCO BRADESCO S.A. 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade de um débito no importe de 

R$ 878,54 (oitocentos e setenta e oito e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 05/02/2015. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 
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medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. As telas sistêmicas teriam força probatória 

desde que acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 878,54 

(oitocentos e setenta e oito e cinquenta e quatro centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 05/02/2015, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012381-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012381-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELIO APARECIDO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 
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MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 72,78 (setenta e dois reais e setenta e oito 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 02/04/2015. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. As telas sistêmicas teriam força probatória 

desde que acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 72,78 (setenta e 

dois reais e setenta e oito centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 02/04/2015, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012945-49.2019.8.11.0003
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LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não 

comparecimento da parte reclamada, regularmente citada e intimada para o 

ato por correspondência, conforme certificado no ID n. 26725056. Deixou 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que 

impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 

que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade de um débito no importe de 

R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 18/01/2017. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, não apresentou defesa. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha sido citada, não apresentou defesa. Emerge, 

pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de 

proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o 

dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA E CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito em 18/01/2017, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011808-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS ANTONIO FERREIRA SENA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face 

de VIVO S.A., em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por 

dívida, no importe R$ 123,26 (cento e vinte e três reais e vinte e seis 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 15/01/2018, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

123,26 (cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 123,26 (cento e vinte e três reais e vinte e 

seis centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013302-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEMES VICENTE NUNES DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S.A.. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 183,95 (cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17/08/2018, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 
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cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 183,95 (cento e oitenta e três reais e noventa e cinco 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 183,95 (cento e oitenta e três 

reais e noventa e cinco centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013358-62.2019.8.11.0003
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LUCINEIA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013358-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINEIA SANTOS DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S.A.. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 105,86 (cento e cinco reais e oitenta e seis centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 06/01/2016, referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 
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pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 105,86 (cento 

e cinco reais e oitenta e seis centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 105,86 (cento e cinco reais e oitenta e seis centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012480-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da 

inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora 

demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o 

cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 137,66 (cento e trinta e sete reais e 

sessenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/03/2019, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 
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processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 137,66 (cento 

e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 137,66 (cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), 

desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011080-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA BERNADETE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examinar as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Análise do Mérito. Em síntese a parte 

reclamante afirma que que foi informada recebeu uma carta informando 

que sua unidade consumidora havia passado por uma inspeção e foi 

constatada uma anomalia que provocou a fatura inferior do consumo de 

energia. Sustenta ainda, que foi intimada a pagar uma fatura no valor de 

R$ 7.481,77 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete 

centavos), com vencimento para o dia em 23 de julho de 2019. Ao final 

recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexistência de débitos. 

Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que as cobranças são regulares, uma vez que agiu 

no exercício regular de direito, e procedeu de acordo com o determinado 

pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI 

(termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor 

que foi reprovado segundo suas avaliações. Destaco que se a 

demandada esta pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) 

e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 

414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 
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constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi 

lavrado na presença do consumidor, e assinado. A parte autora nega a 

irregularidade, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela 

ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso 

verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para 

comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; Sobre 

o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecidas na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em 

via de consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento dos débitos 

atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação; 2. REVOGO a tutela deferida no id 24353030. Sem condenação 

nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 

55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012372-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TEREZA PIRES CORREA REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Em preliminar de contestação a parte reclamada 

impugnou o pedido de justiça gratuita alega pela parte reclamante. 

Preliminar não merece acolhimento, uma vez que a petição inicial 

preencheu os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/96. Ademais conforme 

orientação do art. 54 da Lei do Juizado Especial Civil, o acesso ao Juizado 

independe de pagamento de custas e taxas. Veja-se: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Em análise aos autos 

verifica-se, que não se mostra configurada a alegada falta de interesse de 

agir. Pois, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o 

ajuizamento da ação em face do postulado da inafastabilidade do controle 

jurisdicional. Por outro lado, a ação proposta é útil e necessária 

(adequada) ao provimento jurisdicional reclamado, estando presente, pois, 

o interesse processual da parte autora. Preliminares afastadas. Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em comento, 

a parte autora pugna pela declaração de inexistência de dívida, pleiteia 

indenização por danos morais, restituição em dobro, em razão de 

desconto indevido em seu benefício previdenciário referente ao um 

empréstimo não contratado. Pois bem Desta feita ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre destacar que foi oportunizado a parte reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pode comprovar 

inequivocamente que o referido empréstimo foi realizado e consentido pela 

parte, bem como, que os descontos são devidos. Entretanto, assim não o 

fez. Em análise ao conjunto probatório, a parte reclamada não logrou êxito 

em juntar provas suficiente que comprove o alegado, ou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da parte autora, conforme art. 373, II, CPC. 

Apenas juntou contrato com dados da parte autora sem constar 

assinatura ou assinatura a rogo com duas testemunhas. Dessa forma, 
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restando evidenciada a conduta negligente da parte reclamada em seu 

agir, deve ser condenada ao pagamento à parte autora de indenização 

para reparação pelos danos morais advindos de sua conduta ilícita. Nesse 

sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso já definiu: EMENTA RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE 

PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha consistente no desconto em 

conta bancária de valor de empréstimo não contratado, que avilta a 

remuneração do consumidor, sujeita a instituição bancária a pagar 

indenização por dano moral, pois a situação vivenciada configura violação 

aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do artigo 5º da 

Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano 

injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou mediante 

juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, mediante 

desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro (04) 

parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais quarenta 

centavos) cada. Recurso provido. Número: 721090720158110001/2016 

Relator: NELSON DORIGATTI Data do Julgamento: 11/10/2016 Dano Moral 

Quanto aos danos morais, o art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela parte reclamada, surge o seu dever de indenizar. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. Destarte, em relação ao quantum de indenização 

a título de danos morais, reconheço como suficiente à reparação do dano, 

por sua extensão e pelas condições financeiras e sociais das partes, 

para que a verba tenha caráter punitivo, arbitro o montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a 

quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir do presente 

arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 

data do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido proposto na 

inicial, em via de consequência; DECLARO a inexistência de relação 

jurídica referente ao contrato nº 095010412610, consequentemente, 

DETERMINO a suspensão dos descontos referente ao mesmo contrato; 

DETERMINO o prosseguimento do contrato nº 041400024936, com os 

devidos descontos em folha das parcelas remanescente, cujo valor 

inicialmente contratado é R$ 291,05 (duzentos e noventa e um reais e 

cinco centavos); DETERMINO que a parte reclamada forneça os dados 

bancários para que a parte autora possa devolver o valor depositado 

indevidamente em sua conta no dia 20.08.2019, no valor de R$ 445,18 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, corrigido pelo 

INPC, contados da citação; CONDENO a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento 

ao mês até o efetivo pagamento, contados da citação; CONDENO a parte 

reclamada a efetuar a restituição de forma dobrada do valor de R$ 367,58 

(trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), 

consoante art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, à 

parte reclamante, a título de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio, com acréscimo de juros 

de 1% (um) por cento ao mês, contados da data da citação; Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013107-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO DA LUZ SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da 

inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora 

demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o 

cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 173,61 (Cento e setenta e três reais e 

sessenta e um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

26/01/2016, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 173,61 (Cento 

e setenta e três reais e sessenta e um centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 173,61 (Cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos), 

desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012007-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIO DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 182,19 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Dezenove 

Centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 22/02/2017, 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 
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DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 182,19 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Dezenove 

Centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 182,19 (Cento e Oitenta e Dois 

Reais e Dezenove Centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012810-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012810-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA LAURA DIAS REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e materiais, promovida em face de SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 179,57 (cento 

e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em 29/03/2016. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. As telas sistêmicas teriam força probatória desde que 

acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré não fez prova de que 

a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 
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6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 179,57 (cento e 

setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 29/03/2016, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012004-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER KARINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012004-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHENYFER KARINA GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S.A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 204,54 (duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26/04/2018, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 
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Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 204,54 (duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 204,54 (duzentos e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos), desde o vencimento, de acordo com 

a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011740-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ELIZANDRA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011740-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULA ELIZANDRA COSTA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995.Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte alega que teve seu fornecimento 

de energia suspenso em Julho/2019, ao retornar de uma viagem, razão 

pela qual requer indenização por danos morais em face da reclamada. 

Alega que “por falta de acuidade dos técnicos enviados pela 

Concessionária, uma vez que havia um requerimento feito pela antiga 

moradora do Apartamento n. 09, pois esta ao mudar do apartamento citado 

requisitou o desligamento da energia de sua unidade, sendo que os 

referidos técnicos por erro, retiraram o relógio da Reclamante (Unidade 

Consumidora n. 6/907684-5), referente ao apartamento n. 10, ou seja, 

deveriam ter retirado o medidor de energia da Unidade n. 09, contudo 

retiraram da unidade n.10.” Em contestação, a Reclamada argumentou no 

mérito a inexistência de irregularidade, motivo pelo qual aduz que não há 

que se falar em procedência da ação. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. A reclamada junta o Relatório de Ordens de Serviço da 

Reclamante. Neste verifica-se os serviços executados na Unidade 

Consumidora da Reclamante, desde Outubro/2010. Em alguns meses 

verifico que houve a suspensão pela falta de pagamento, como ocorreu 

em 16/03/2017. Todavia, o mesmo não se repetiu Julho/2019, não havendo 

notícia de suspensão. Ademais, a reclamante não produziu prova de que 

estava com a energia suspensa, ou até mesmo nos extratos da 

reclamada, facilmente consultados no site da reclamada. Impossível a 

reclamada fazer uma prova negativa, in casu. Assim, constata-se que os 

procedimentos são regularmente praticados pela Reclamada, sem 

qualquer indício de ilicitude. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato 

ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há como 

concluir que o problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma 

ilícita pela reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos 

narrados pelo autor, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos 

morais e materiais. Destarte, em demandas em que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível 
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que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012667-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012667-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZINETE MARIA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso 

sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Análise do Mérito Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento. Em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois 

bem Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação no 

valor de R$ 195,37 (cento e noventa e cinco e trinta e sete centavos) foi 

indevida, uma vez que, nunca contratou os serviços da reclamada. Ao 

final afirma ter direito a danos morais. Compulsando os autos, em que 

pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços 

da ré, verifica-se que a reclamada juntou aos autos tela com pendência 

financeira em nome da parte autora. Inclusive fatura de energia que foi 

utilizada como comprovante de endereço no processo 

8016730-02.2016.811.0003 em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

prova suficiente que corrobora com a tese da parte reclamada. Ademais, 

pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a existência de 

contratação e da existência dos débitos em discussão. Entende este 

Juizado que, havendo prova nos autos a respeito da contratação dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica a cobrança pelos valores 

efetivamente gasto deve ser mantida. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Ademais, conforme dicção da 

Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – 

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Sendo dispensável 

o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor 

sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. 

(Súmula 404/ STJ). Assim, não há como conhecer o pedido inicial. Na 

presente demanda, não vislumbro a prática de atos infringentes aos 

artigos 80 e seguintes do CPC por qualquer das partes. DISPOSITIVO Por 

tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os 

arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência; 1. ACOLHO 

o pedido contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das 

faturas em atraso, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% (um) por 

cento ao mês, contados do vencimento das faturas; 2. INDEFIRO o pedido 

de condenação por litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011957-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011957-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER LUIZ SCHEFFER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1011957-28.2019.8.11.0003 

pje Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre 

as partes em epígrafe. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Análise fática. 

Em petição inicial a parte autora afirma que é responsável pela unidade 

consumidora 1788703-5. Sustenta a parte autora que no mês de 

setembro/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 3.969,61 (três mil 

novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos). Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Pois bem, Em análise as provas encartadas ao caderno 

processual, percebe-se que os elementos de prova produzidas, não 

permitem atribuir culpa a qualquer uma das partes, solitariamente, pela má 

prestação dos serviços ou pelo aumento no valor de consumo dos 

serviços de energia fornecidos. Nesse sentido, as versões apresentadas 

pelas partes, que são antagônicas entre si, são passíveis de serem 

reputadas como verossímeis, tanto para parte autora, quanto para parte 

reclamada. E considerando a necessidade de novas provas, tais como 

prova pericial, e em virtude de ser matéria complexa e incompatível com os 

procedimentos do juizado, necessário se faz a extinção do processo. No 

presente caso, a produção de prova pericial mostra-se imprescindível 

para análise da matéria em questão, tendo em vista que, a referida 

unidade consumidora já discute em juízo a mesma problemática totalizando 

em 19 ações distribuídas entre Projudi e PJE. Portanto a declaração de 

incompetência absoluta do Juizado Especial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
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forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012599-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012599-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNER DE FREITAS SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c indenização por danos morais promovida em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a 

parte autora alega ter recebido revisão de faturamento referente a duas 

faturas: no valor total de R$ 2.742,60 (dois mil setecentos e quarenta e 

dois reais e sessenta centavos),com o vencimento para o dia 30/09/2019, 

e por suposta irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual 

aduz não ter dado causa. Requer a inexigibilidade da fatura em questão, 

enquanto perdurar a lide, o que foi deferido pelo juízo no mov. 06. Ao final 

a parte autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e dos 

faturamentos lançados pela suposta irregularidade, além da condenação 

da requerida a indenização por danos morais. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem 

definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1.O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 

2.Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3.Havendo demonstração de cobrança em valor 

superior à media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da 

aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas. 4.A 

parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve 

o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, 

não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por tudo que consta dos 

autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de 

justificar a recuperação de consumo lançada contra o requerente, sendo 

por assim indevida. Insta salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança 

retroativa, todavia as cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade 

estabelecendo seu funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos 

meses posteriores são devidas por representar o real consumo da parte. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 
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Por fim, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR inexigível o débito da 

recuperação de consumo no importe de referente a duas faturas: no valor 

total de R$ 2.742,60 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e 

sessenta centavos), com o vencimento para o dia 30/09/2019. Confirmo a 

tutela antecipada ID n. 25015572. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, 

realizado pela Reclamada ou seus prepostos, capazes de gerar o dano 

moral. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012675-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY CARDOSO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examinar as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise do 

Mérito Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento. Em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação no valor de R$ 127,10 (cento e vinte sete reais e dez 

centavos) foi indevida, uma vez que, nunca contratou os serviços da 

reclamada. Ao final afirma ter direito a danos morais. Compulsando os 

autos, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a reclamada juntou aos 

autos tela com histórico de fatura pendentes em nome da parte autora. 

Inclusive fatura de energia que foi utilizada como comprovante de 

endereço no processo 8017058-24.2019.811.0003 em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, prova suficiente que corrobora com a tese da 

parte reclamada. Ademais, pelos documentos acostados, não restam 

dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos débitos em 

discussão. Entende este Juizado que, havendo prova nos autos a respeito 

da contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica a 

cobrança pelos valores efetivamente gasto deve ser mantida. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Ademais, 

conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. (Súmula 404/ STJ). Assim, não há como conhecer 

o pedido inicial. Na presente demanda, não vislumbro a prática de atos 

infringentes aos artigos 80 e seguintes do CPC por qualquer das partes. 

DISPOSITIVO Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência; 

1. ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento das faturas em atraso, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 1% (um) por cento ao mês, contados do vencimento das faturas; 2. 

INDEFIRO o pedido de condenação por litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013192-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013192-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORA APARECIDA BOTELHO DO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Preliminar A parte reclamada em sede de contestação alegou preliminar de 

prescrição trienal. Em análise aos autos, entendo que a preliminar não 

merece acolhimento. Em razão de se tratar de relação de consumo. No 

caso em tela aplica-se o prazo do artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, 5 (cinco) anos, prescrição quinquenal, sendo esse 

prazo prevalece sobre o do Código Civil de 3 (três) anos. Verifica-se que 

a negativação ocorreu na data 11.12.2015, referente ao débito no valor de 

R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos) e 17.07.2016, referente ao 

débito no valor de R$ 164,75 (cento e sessenta e quatro e setenta e cinco 

centavos) a ação foi proposta em 24.10.2019, portanto não percorreu o 

lapso temporal de cinco anos. Conforme dicção do CDC. Veja-se: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. In casu, não há prescrição. A ausência de documento 

extraoficial do SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 
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Preliminares afastadas. Passo ao exame do mérito. Citada, a parte 

reclamada em contestação apontou a necessidade da realização de 

audiência de instrução e julgamento. Deixo de acolher o pedido, tendo em 

vista que, a lide comporta o julgamento antecipado, nos moldes 

preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma 

vez que não há a necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido, não se pode esquecer que ao 

designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário, o que viola o princípio da economia processual acaba-se 

por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Em atenção aos princípios da celeridade e da economia 

processual, que devem reger o Processo Civil, afigura-se de todo 

dispensável a instrução do feito em audiência, sendo interessante, 

qualquer o aspecto visualizado, o julgamento antecipado da lide. Ademais, 

trata-se de matéria eminentemente de direito e as provas carreadas aos 

autos afiguram-se suficientes para permitir a formação de um juízo de 

convicção. Inicialmente, ressalto que conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, referidos débitos nos valores de R$ 14,04 

(quatorze reais e quatro centavos) e R$ 164,75 (cento e sessenta e 

quatro e setenta e cinco centavos) questionado pela parte autora seria 

inexistente. Diante disso, pede indenização pelos danos experimentado, 

por ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

Compulsando o caderno processual e de acordo com as provas 

encartadas a declaração de inexistência de débito suscitada pela parte 

autora merece ser acolhida. Embora a parte reclamada tenha alegado a 

existência do débito, se limitou em dizer que a pretensão está prescrita, 

pugnou pela juntada de certidão original do órgão de proteção ao crédito, e 

que há faturas pendentes na unidade consumidora da parte autora. Isto é, 

a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar suas 

alegações. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Em suma, a parte reclamada não prova o débito em 

discussão, de molde a propiciar o afastamento das teses lançadas na 

inicial. Por conseguinte, inviável a positivação ocorrida em face de débito 

não regularmente constituído pela parte reclamante. Relevando a ausência 

de comprovação da regularidade do débito pelo qual a parte autora foi 

inscrita, de nenhuma valia tem a tese de que o cadastro decorre de 

exercício regular de direito, dada a impossibilidade de que seja a parte 

autora responsabilizada por débito para o qual não concorreu e/ou tirou 

proveito. In casu, competia a parte Ré provar que os valores são devidos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. DANOS MORAIS O art. 186 do CC dispõe 

que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, 

a quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir do presente 

arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 

data do evento danoso. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO e, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 14,04 (quatorze reais 

e quatro centavos) e R$ 164,75 (cento e sessenta e quatro e setenta e 

cinco centavos), objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da 

parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC SERASA; 2. 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento 

ao mês desde o evento danoso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013226-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINKELY RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013226-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RINKELY RODRIGUES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar A 

parte reclamada em sede de contestação alegou preliminar de prescrição 

trienal. Em análise aos autos, entendo que a preliminar não merece 

acolhimento. Em razão de se tratar de relação de consumo. No caso em 

tela aplica-se o prazo do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, 5 (cinco) anos, prescrição quinquenal, sendo esse prazo prevalece 

sobre o do Código Civil de 3 (três) anos. Verifica-se que a negativação 

ocorreu na data 29.04.2016, referente ao débito no valor de R$ 46,69 

(quarenta e seis e sessenta e nove centavos) a ação foi proposta em 

24.10.2019, portanto não percorreu o lapso temporal de cinco anos. 
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Conforme dicção do CDC. Veja-se: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. In casu, não há 

prescrição. A ausência de documento extraoficial do SPC ou SERASA, 

não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos previstos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminares afastadas. No caso sub judice, por 

se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, 

com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95), deixo de examina as demais preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Passo ao exame do mérito. Citada, a 

parte reclamada em contestação apontou a necessidade da realização de 

audiência de instrução e julgamento. Deixo de acolher o pedido, tendo em 

vista que, a lide comporta o julgamento antecipado, nos moldes 

preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma 

vez que não há a necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido, não se pode esquecer que ao 

designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário, o que viola o princípio da economia processual acaba-se 

por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Em atenção aos princípios da celeridade e da economia 

processual, que devem reger o Processo Civil, afigura-se de todo 

dispensável a instrução do feito em audiência, sendo interessante, 

qualquer o aspecto visualizado, o julgamento antecipado da lide. Ademais, 

trata-se de matéria eminentemente de direito e as provas carreadas aos 

autos afiguram-se suficientes para permitir a formação de um juízo de 

convicção. Pois bem Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação no valor de R$ 195,37 (cento e noventa e cinco e trinta e sete 

centavos) foi indevida, uma vez que, nunca contratou os serviços da 

reclamada. Ao final afirma ter direito a danos morais. Compulsando os 

autos, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a reclamada juntou aos 

autos tela com pendência financeira em nome da parte autora, dados 

cadastrais, prova suficiente que corrobora com a tese da parte 

reclamada. Ademais, pelos documentos acostados, não restam dúvidas 

sobre a existência de contratação e da existência dos débitos em 

discussão. Entende este Juizado que, havendo prova nos autos a respeito 

da contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica a 

cobrança pelos valores efetivamente gasto deve ser mantida. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Ademais, 

conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. (Súmula 404/ STJ). Assim, não há como conhecer 

o pedido inicial. Na presente demanda, não vislumbro a prática de atos 

infringentes aos artigos 80 e seguintes do CPC por qualquer das partes. 

DISPOSITIVO Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência; 

1. ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento das faturas em atraso, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 1% (um) por cento ao mês, contados do vencimento das faturas; 2. 

INDEFIRO o pedido de condenação por litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012856-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012856-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAIARA ALVES ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011836-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 
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legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000272-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER LUIZ SCHEFFER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada, proposta por Fagner Luiz Scheffer em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Compulsando o presente feito, 

denoto que a parte autora distribuiu outras 19 (dezenove) ações perante 

os Juizados Especiais desta Comarca, as quais possuem idênticas partes 

e causas de pedir, no entanto, questionando faturas diferentes. Verifico 

ainda, que em um desses processos (autos de n°. 

1011957-28.2019.8.11.0003) foi proferido sentença, a qual julgou extinto o 

feito sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade de produção 

de prova pericial, em virtude de ser matéria complexa e incompatível com 

os procedimentos dos Juizados Especiais. Ainda, em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que no 

presente caso se apresenta imprescindível a realização de prova pericial 

para solução do litígio, considerando que a referida unidade consumidora 

(UC nº. 1788703-5) já se discute em juízo a mesma problemática, 

totalizando, repito, 19 (dezenove) ações distribuídas entre Projudi e PJE, 

conforme já colacionado. Ademais disso, importante registrar que os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova 

complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se 

vê: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo 

e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...)”. Aliás, nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1. Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 2. 

Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3. Custas já recolhidas. Cada parte arcara com os 

honorários de seu advogado. TJ-DF – ACJ: 20140410016700 DF 0001670 

– 07.2014.8.07.0004, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de 

Julgamento:21/10/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2014. 

Pág.:226).” Partindo dessa premissa, bem como se apresentando 

necessária a realização de prova pericial, outro caminho não há a não ser 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 

e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Após serem cumpridas todas as 

formalidades de praxe e transitado em julgado, remeta-se o feito ao 

arquivo, procedendo-se as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000390-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUDSON SANTOS DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização 

Por Danos Morais, movida por Judson Santos Duarte contra Vivo S/A – 

Telefônica Brasil S/A. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando detidamente os autos, denoto que a autora 

distribuiu duas ações perante este 2ª Juizado Especial Cível, as quais 

possuem idênticas partes, causas de pedir e pedidos. Tal se verifica 

porque a presente ação é idêntica à outra anteriormente proposta pela 

Autora, qual seja, processo nº. 1013647-92.2019.8.11.0003. Assim, 

vislumbra-se que esta ação possui as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido de outra ação proposta anteriormente, sendo forçoso o 

reconhecimento do fenômeno da litispendência. Por tais considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito e o faço nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Transitado esta em julgado e 

cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011839-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011839-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação de reparação por danos materiais, proposta por Leme 

Madeiras e Ferragens LTDA perante a este Juizado Especial Cível, em 

face de Energisa Mato Grosso, ambas qualificadas nos autos. Pois bem. 

Inicialmente, observo do feito que o Juizado Especial Cível não é 

competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 

8º da Lei 9.099/95. Com efeito, verifica-se, vez que a parte autora trata-se 

de sociedade limitada, não contemplada pela Lei n.º 9099/95. A 

legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base nos elementos 

da lide, com relação ao próprio direito de ação, afastando-se do conteúdo 

da relação jurídica material deduzida, haja vista que o direito de estar em 

juízo caracteriza-se pela autonomia e abstração, sendo legítima a parte 

indicada pela ordem jurídica para ajuizar a ação e suportar os efeitos da 

sentença em caso de ver frustrada a sua pretensão. A lide, segundo a 

concepção de Liebman, nada mais é do que o conflito de interesses 

levado a juízo, mediante o qual o autor manifesta uma pretensão que sofre 

oposição e resistência por parte do réu. Legitimados para a ação são 

aqueles que se apresentam como partes envolvidas no conflito de 
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interesses levado ao conhecimento do juízo. Trazendo tais considerações 

para a hipótese dos autos, verifica-se que a autora não é parte legitima 

para figurar nos autos. Em consonância com o art. 8º parágrafo 1º da Lei 

9.099/95. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. DEMANDANTE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, 

PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.8ºPARÁGRAFO 

1º9.099 (Recurso Cível Nº 71002974012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

25/01/2012 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2012). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTENCIA DO CONSORCIADO. 

DEMANDANTE QUE OSTENTA CONDIÇÃO PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º 

§ 1º, DA LEI 9.099/95. 1.8º§ 1º9.099Somente estão autorizadas a 

ingressar com ação perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas 

físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte, bem como as 

empresas enquadradas no "Simples Nacional", consoante expressa 

previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 2. A 

sociedade...8º§ 1º9.099 (71003486206 RS , Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Data de Julgamento: 14/06/2012, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2012).” Assim, a 

declaração de incompetência do Juizado Especial Cível e consequente 

extinção sem resolução do mérito do presente feito é medida que se 

impõe. Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria 

de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º do Código de 

Processo Civil. DISPOSITIVO Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 64, §1º do Código de Processo Civil, reconheço e declaro 

a incompetência deste Juizado para o processo e julgamento da presente 

ação e, com fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 

485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, Julgo Extinto o Processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 

da Lei n° 9.099/95. Transitada esta em julgado, arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006668-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIMIKO HORI YOSHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006668-17.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 27495448, devendo ser expedido novo alvará judicial, conforme 

requerido. 2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001253-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. C. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001253-53.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002639-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. U. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

7. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se, mormente do documento 

carreado no ID: 16289130, bem como do estudo psicossocial juntado ao 

feito que, de fato, no período relativo aos meses exequendos, os menores 

se encontravam sob a guarda de fato do executado. 8. Ademais, 

consta-se do petitório de ID: 18926151, a confirmação da parte autora de 

que teria cedido a guarda dos menores ao executado pelo período de 1 

(um) ano que se encerrou em janeiro de 2019, corroborando o pactuado 

no acordo juntado no ID: 16289130. 9. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo de 

execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do 

feito quando o executado, por qualquer outro meio, obtiver a extinção da 

dívida. 10. Portanto, restando comprovado que os menores se 

encontravam na guarda de fato do pai no período executado e que neste 

período o executado estaria desobrigado a repassar os valores da 

pensão alimentícia, motivo pelo qual se encontra satisfeita a obrigação 

referente aos meses executados, inexistindo alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 11. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o 

feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Codex Processual Civil. 12. No 

mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de prisão 

junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido. 13. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002165-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Q. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002165-50.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, 

através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões e firmar termo de guarda 

compartilhada definitiva, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 
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de 2019. LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002165-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Q. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, 

deferindo os alimentos, guarda e vistas, nos moldes acordados no ID: 

21749700. 8. Expeça-se o competente termo de guarda compartilhada dos 

menores em favor das partes. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003898-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR(A))

T. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (RÉU)

T. D. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003898-51.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004756-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004756-82.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida da sentença (parte dispositiva): É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo os alimentos, 

guarda e vistas, nos moldes acordados no ID: 22073825. 8. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva da menor em favor da autora. 9. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011694-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. K. (RÉU)

 

Processo n.º 1011694-93.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 26492785, pelo que designo o dia 27.01.2020, às 16h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, bem como o representante do Ministério 

Público. 3. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011152-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MELECHCO CARVALHO (REQUERENTE)

A. J. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PEREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO CASTRO (HERDEIRO)

WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011152-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

petitório de ID: 25604269, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo legal. 2. Após, venham-me conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015650-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 729 de 3112



WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIL ROBSON BATISTA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015650-20.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o 

respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015650-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIL ROBSON BATISTA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015650-20.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o 

respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006668-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIMIKO HORI YOSHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006668-17.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar a 

Alvará 200/2019 (ID 27644699). Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 

2019. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016798-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. T. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1016798-66.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da criança que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um salário mínimo 

vigente, correspondendo hoje a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 06.02.2020, às 16h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015730-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. G. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. P. (RÉU)

C. A. D. P. S. G. (RÉU)

 

Processo n.º 1015730-81.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

03.02.2020, às 16h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016612-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1016612-43.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.02.2020, às 13h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 
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notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 6. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao psicossocial das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005086-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PAVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

EMMYLIN DE BRITO PAVAN OAB - 067.756.121-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PAVAN (RÉU)

MARILEIA LILIANE PAVAN (RÉU)

MARCOS ROBERTO PAVAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005086-79.2019.8.11.0003. AUTOR(A): MAURICIO PAVAN 

REPRESENTANTE: EMMYLIN DE BRITO PAVAN RÉU: MARILEIA LILIANE 

PAVAN, MARCIA PAVAN, MARCOS ROBERTO PAVAN Visto. 

Considerando as informações prestadas ao id. 27266659, tenho por bem 

em REDESIGNAR para o DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, às 16:30 HORAS, 

a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, agendada anteriormente (id. 

27266659), encaminhando-se em momento oportuno, portanto, ao setor de 

conciliação da Vara. INTIMEM-SE as partes pessoalmente e os seus 

respectivos procuradores via DJE. No mais, aguarde-se o resultado desta 

tentativa de composição processual. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. RONDONÓPOLIS, 11 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1007706-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ANGELICA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DE MATOS OAB - 047.131.448-00 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007706-64.2019.8.11.0003. REQUERENTE: IVANILDE ANGELICA DE 

SOUZA REQUERIDO: JOAQUIM REZENDE DE MATOS REPRESENTANTE: 

ROGERIO RODRIGUES DE MATOS Visto. Considerando o termo acostado 

ao id. 27351598, REDESIGNO para o DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, às 

14:30 HORAS, a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

encaminhando-se outra vez, em momento oportuno, ao setor de 

conciliação da Vara. Expeça-se novo mandado citatório e, levando em 

conta a certidão de id. 27304475, DEFIRO seja realizada a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA do requerido, na pessoa de seu representante, conforme 

autoriza o art. 252, do CPC, devendo o Sr. Oficial de Justiça responsável, 

confeccionar certidão detalhada da diligência. E quanto à reconsideração 

da liminar, levando em conta o risco de confusão processual, pelos 

mesmos motivos aduzidos na decisão inicial, novamente indefiro o pedido. 

INTIMEM-SE as partes pessoalmente e os seus respectivos procuradores 

via DJE, inclusive, o(s) advogado(s) constituído(s) no processo principal 

nº 1002276-34.2019.811.0003-PJE. Notifique-se o Ministério Público. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. RONDONÓPOLIS, 17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016237-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. (RÉU)

 

Processo n.º 1016237-42.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 332,66 

(trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 

4. Designo o dia 03.02.2020, às 16h30min, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007634-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

M. A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1007634-77.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 03.02.2020, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 
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notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 6. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao psicossocial das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de urgência 

arvorada na exordial à contestação e a realização do estudo psicossocial. 

9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016537-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. V. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1016537-04.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.02.2020, às 14h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005403-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY GABRIEL QUEIROZ DA SILVA (RÉU)

 

Processo n.º 1005403-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

minuciosa dos autos, nota-se que a parte autora requer a citação por 

edital da parte requerida, pois alega que ela está em local incerto e não 

sabido (ID: 25621801). 2. O Código de Processo Civil tratou 

expressamente as hipóteses em que é cabível a citação por edital. 

Vejamos: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando 

desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação 

por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2º No 

caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de 

sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver 

emissora de radiodifusão. § 3º O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.” (grifo nosso) 3. Nota-se do disposto no art. 256, §3º, do Código 

de Ritos, que para o deferimento da citação por edital há necessidade de 

que se esgotem todos os meios possíveis de localização da parte 

requerida, portanto, no caso em tela, não assiste razão a essa pretensão 

da parte autora, eis que ainda não foram tentadas outras formas de 

citação da parte adversa, razão pela qual indefiro o pleito de ID: 25621801. 

4. Não obstante o indeferimento do pedido da citação por edital, 

considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que os Sistemas 

INFOSEG e INFOJUD possibilitam, em função de permitir a busca de 

endereços com grande agilidade, consagrando os princípios da economia 

e celeridade processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do 

Código de Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os 

sujeitos processuais para a melhor prestação jurisdicional, determino de 

busca de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD. 5. Após a consulta 

realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Rua da Coabe, n.º 150, Casa 

Castelândia, Município de Primavera do Leste/MT, CEP: 78850-000. 6. 

Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte requerida, designo 

o dia 27.01.2020, às 15h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 7. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, bem como o 

representante do Ministério Público. 8. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002867-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. M. (REQUERENTE)

N. D. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

4. Tendo em vista que as partes estão em comum acordo e diante da 

regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

pelo que, em consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto 

Processual Civil c.c. art. 1.723, caput, do Código Civil, para declarar, com 

efeito ex tunc, a dissolução da união estável havida entre L.S.M. e 

N.D.C.M. (alhures individualizados), bem como fixar a guarda, alimentos e 

visitas nos moldes acordados. 5. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva da infante em favor de sua genitora. 6. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

01 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009937-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

S. D. O. L. (RÉU)

A. O. L. D. S. (RÉU)

R. M. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1009937-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e tendo em 

linha de estima a racionalização que os s sistemas INFOSEG e INFOJUD 

possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com grande 

agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD. 2. Após a consulta 

realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Av. Mato Grosso, n.º 66, Casa Jd. 

Assunção, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78720-000 e CPF n.º 

114.012.538-90. 3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da 

parte requerida, designo o dia 23.01.2020, às 15h30min, para a realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007656-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007656-09.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, pessoalmente e, a advogada da autora, via DJE, para dar 

andamento ao processo, em cinco dias, sob pena de extinção. 

Rondonópolis/MT, 9 de janeiro de 2020. LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006160-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILZINETE MOTA GONZAGA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006160-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pleito de ID: 

25345634 designo o dia 27.01.2020, às 13h30min, para a realização de 

audiência de tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que 

as partes deverão se fazer presentes ou seus procuradores com 

poderes expressos para transigir. 2. Intimem-se as partes e seus 

procuradores. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009618-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA SILVA DOS ANJOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009618-33.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o mandado de registro de imóvel, 

instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao devido registro 

junto ao cartório competente. Rondonópolis/MT, 9 de janeiro de 2020. 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002492-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002492-92.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001017-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Q. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001017-04.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000766-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000766-54.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, 

através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitiva, 

em cinco dias. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000926-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. L. (REQUERENTE)

M. M. S. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (REQUERIDO)

E. C. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISSA ALMEIDA DE JESUS OAB - MT15713/O (ADVOGADO(A))

 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação. 

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005097-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - 133.466.218-55 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005097-11.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003158-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. O. (REQUERENTE)

L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003158-93.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a autora, através do(a) 

patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010217-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010217-35.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada duas 

vezes para proceder com o recolhimento das custas judiciais, no entanto, 

carreou aos autos apenas a guia de recolhimento, ficando pendente a 

juntada do comprovante de pagamento das respectivas custas, conforme 

se verifica da certidão de ID: 25012292. 2. Assim, pela última vez, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso V, 

do Código de Ritos, procedendo com o recolhimento das custas judiciais e 

carreando o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003268-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003268-92.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

apelação de ID: 27607224 (art. 1.009, CPC). 2. Intime-se a parte apelada 
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para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, §1º, CPC). 3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como 

prescrito no art. 346, da CNGC. 4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, grafando as nossas melhores homenagens. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001047-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEDISES FREITAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001047-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

apelação de ID: 27602057 (art. 1.009, CPC). 2. Certifique a Sr.ª gestora 

judiciária como prescrito no art. 346, da CNGC. 3. Empós, remeta-se o feito 

ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, grafando as nossas melhores 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002352-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISLAINE ROSA PADILHA OAB - PR37692 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da sentença;É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 6. Diante da manifestação da parte autora (ID: 25246030), 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer 

ministerial e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, 

sendo o caso, expeça-se o competente contramandado de prisão junto ao 

BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002901-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. N. R. P. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR REQUERIDO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR 

TRANSCRITO: o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo de execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o devedor satisfaz a obrigação. 6. Diante da 

manifestação da parte autora (ID: 25313840), verifica-se que a obrigação 

contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a 

obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise. 7. 

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, sendo o caso, proceda-se 

com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio do executado, que 

por este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007000-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. C. (REQUERENTE)

C. T. C. (REQUERENTE)

C. T. C. (REQUERENTE)

I. T. C. (REQUERENTE)

N. T. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. C. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize o Formal de Partilha 

expedido nos autos, instruindo-o com as cópias nele indicadas, e, 

querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) competente(s). 

Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Certidão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009922-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE RESENDE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA ROSA DE RESENDE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JUAREZ VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

ANA PAULA DE RESENDE MERIDA (HERDEIRO)

TERESINHA DE JESUS ROSA DA SILVA (HERDEIRO)

EUFRASINA ROSA DA SILVA BARBOSA (HERDEIRO)

MARIA APARECIDA DA SILVA (HERDEIRO)

EUNICE ROSA DA SILVA (HERDEIRO)

ZIRLENE ROSA DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

I M P U L S I O N A M E N T O  P O R  C E R T I D Ã O  P r o c e s s o 

1009922-95.2019.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do patrono, para instruir e retirar formal de partilha, em 

cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos. Rondonópolis/MT, 14 de 

janeiro de 2020. LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002369-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. B. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR REQUERIDA DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA: É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. No mais, se necessário, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007550-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELI DIVINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON BALTAZAR (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007550-13.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para, no prazo de 5 dias, sob pena de 

arquivamento, carrear aos autos certidão negativa de débitos municipais 

em nome do de cujus, possibilitando a expedição do Formal de Partilha, 

tendo em vista que as que foram juntadas estão em nome da inventariante. 

Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001465-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MONTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELFONSO LEAL DE SOUZA OAB - SC4841 (ADVOGADO(A))

JOSIANE APARECIDA DA SILVA OAB - SC29575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVERALDO LUCAS CASTANHETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

JADSON DA SILVA (HERDEIRO)

JOSIANE APARECIDA DA SILVA (HERDEIRO)

RENATA DE MORAES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001465-74.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o formal de partilha (id.27973254 - 

Outros documentos), instruindo com as cópias das pças indicadas e 

proceda ao devido registro junto ao cartório competente. Rondonópolis/MT, 

15 de janeiro de 2020. LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007773-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

MIGUEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

VANILDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

HERMES FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

DORALICE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

DALVA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

DARCY FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize o Formal de Partilha 

expedido nos autos, instruindo-o com as cópias nele indicadas, e, 

querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) competente(s). 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005536-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID REJANE SOUZA VILELA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SOUZA VILELA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize o Formal de Partilha 

expedido nos autos, instruindo-o com as cópias nele indicadas, e, 

querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) competente(s). 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010112-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

DAIANE SANTOS PEREIRA OAB - 036.280.961-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. M. (REU)

 

Processo n.º 1010112-58.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 26005322, pelo que designo o dia 06.02.2020, às 14h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos 

termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso 
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I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014550-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. D. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1014550-30.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Designo o 

dia 06.02.2020, às 14h30min, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 3. 

Após a realização da audiência supra, com ou sem manifestação da parte 

requerida, proceda-se ao psicossocial das condições das partes e da 

criança. 4. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação. 5. 

No intuito de resguardar o interesse da criança, que, como noticia a peça 

vestibular, se encontra sob a responsabilidade da parte autora, defiro a 

guarda provisória nos moldes requeridos, devendo o autor ser intimado 

para assinar o respectivo termo. 6. A parte autora deverá ser informada 

que a guarda ora concedida tem caráter temporário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que demandem deste 

juízo providência necessária à proteção do infante. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014550-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1014550-30.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para recolher as custas da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de citação e intimação da 

parte requerida, no prazo de cinco dias. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014284-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJELVA LIMA ILIES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GUILHERME ILIES (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1014284-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 27499643, pelo que designo o dia 10.02.2020, às 17h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos 

termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009792-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILIANE SALMAZZI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009792-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, declarando 

competente este juízo para o processamento do feito (ID: 26676834), 

recebo o feito no estado em que se encontra, homologando todos os atos 

já praticados. 2. Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal. 3. Após, venham-me 

conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005157-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

WANDERSON RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

AMILTON MOREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE RODRIGUES SOUTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize as Cartas de Adjudicação 

expedidas nos autos, instruindo-as com as cópias nelas indicadas, e, 

querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) competente(s). 

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004283-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DE MATOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize a Carta de Adjudicação 

expedida nos autos, instruindo-a com as cópias nela indicadas, e, 

querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) competente(s). 

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FUZETTE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIAS DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000318-76.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a exordial é composta por duas 

peças que se referem a partes distintas, podendo resultar em tumulto 

processual. 2. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

321, do CPC, esclarecendo a este juízo qual das peças deverá prevalecer 

e retificando as irregularidades, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007637-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLISEU DE ALMEIDA BOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILENE NEVES MANGABEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CILDA NEVES MANGABEIRA OAB - GO48080 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007637-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

juntada de documentos novos (ID: 21216918), abra-se vista dos autos à 

parte requerida para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 437, § 1º, CPC. 2. Após, venham-me conclusos. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015447-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. (REU)

 

Processo n.º 1015447-58.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da criança que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 

(Lei de Alimentos), fixando-os em 25% do salário mínimo vigente, 

equivalente hoje à R$ 259,75 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta 

e cinco centavos), até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos 

diretamente à parte requerida, mediante recibo ou em conta bancária a ser 

indicada por esta. 4. Designo o dia 06.02.2020, às 15h, para a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008487-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

NERCINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

VERONICE ALVES DOS SANTOS OAB - 691.343.831-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008487-23.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar o 

Alvará 07/2020 (ID 28071805). Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000773-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MORON ALCAIN DE TEIXEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XIMENA TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT8381/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON TEIXEIRA CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

XIMENA TEIXEIRA CAMPOS (HERDEIRO)

KELEN GOMES CAMILO TEIXEIRA CAMPOS (HERDEIRO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

CIRO TEIXEIRA CAMPOS (HERDEIRO)

MARINA TEIXEIRA CAMPOS ZINI (HERDEIRO)

XIMENA TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT8381/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize o Formal de Partilha 

expedido nos autos (ID 28033760), instruindo-o com as cópias nele 

indicadas, e, querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) 

competente(s), bem como comparecer em Secretaria e retirar o Alvará 

06/2020 (ID 28069416). Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020. JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016399-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

ORIVALDO JESUS SOUZA (REQUERENTE)

EDMILSON DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

DOLORES DE JESUS SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016399-37.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

disposto no art. 665, do CPC, abra-se vista ao Ministério Público para que, 

no prazo legal, se manifeste quanto ao processamento do feito na forma 

de arrolamento comum, haja vista a existência de interesse de incapazes. 

2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000469-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. R. (REU)

 

Processo n.º 1000469-42.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise da 

petição inicial de ID: 28039376, nota-se que a parte autora não requereu o 

benefício da gratuidade da justiça e nem fez o recolhimento das custas 

judiciais. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições do art. 320, do Código de Ritos, juntando aos autos as guias 

de recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001742-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. C. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001742-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS, GUARDA e 

ALIMENTOS, em face de VALDEIR JOSÉ VIEIRA (qualificados nos autos). 

2. As partes formularam acordos parciais, conforme termos de ajustes 

carreados aos autos (ID: 13803168 e 27144292), no tocante ao divórcio, 

partilha de bens, guarda e visitas, restando pendente apenas a questão 

atinente aos alimentos. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo parcial. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. O 

legislador ordinário ao editar o Código de Processo Civil foi sábio ao prever 

expressamente a possibilidade de se julgar antecipadamente o mérito 

parcial de uma lide, conforme reza o art. 356, do CPC. Vejamos: “Art. 356. 

O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em 

condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.” (grifo nosso) 6. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, tendo em vista que as partes 

transigiram parcialmente com vistas à solução da demanda, hei por bem, 

desde logo, julgar o mérito parcial desta actio, com arrimo do art. 356, 

inciso I, do CPC, para homologar, por sentença, os acordos entabulados 

nos autos (ID: 13803168 e 27144292) para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite quanto ao 

pedido de alimentos. 7. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

9. Ademais, haja vista a necessidade de produção de prova oral para o 

melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 06.05.2020, às 14h, para 

a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento. 10. 

Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante 

do Parquet. 11. No mandado de intimação das partes deverá constar que a 

sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em 

confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código 

de Ritos. 12. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 13. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 14. 

Expeça-se o necessário, com urgência. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010951-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. E. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE OAB - MT18615/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1010951-83.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS C.C. GUARDA E VISITAS aforada por RHAYANY 

OLIVEIRA SOARES em face de JOSÉ JUNIOR DE SOUZA E SILVA 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 26021630), referente aos alimentos, 

guarda e visitas. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, deferindo os alimentos, guarda e visitas, nos moldes acordados no 

ID: 26021630. 8. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva do 

menor em favor da autora. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000453-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. B. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. (DE CUJUS)

 

Processo n.º 1000453-88.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Defiro o recolhimento das custas processuais ao final do 
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processo. 3. Nomeio inventariante a requerente Belira Siqueira Benevides 

Duarte, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar 

o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, a inventariante fará as 

primeiras declarações, devendo trazer o comprovante de recolhimento do 

ITCMD, as certidões negativas das fazendas Federal, Estadual (emitida 

pela PGE) e Municipal e, caso haja imóvel rural, deverá juntar os 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados (art. 620, CPC). 

Deverá, ainda, carrear aos autos certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, atendendo às disposições 

contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ. 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000254-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA SILVA BRANCO (AUTOR(A))

K. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON NETO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDSON MACHT OAB - MS11529 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000254-71.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por K.S.S., representada por sua 

genitora, Sr.ª Rosineide da Silva Branco, em face de ODILON NETO DA 

SILVA (qualificados nos autos). 2. Pela manifestação carreada aos autos 

(ID: 24577011), infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 5. Diante da manifestação da parte exequente, ID: 

24577011, verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi 

satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa 

senão a extinção do feito em análise. 6. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil. 7. No mais, se necessário, expeça-se 

o competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como 

proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte 

executada, que por este processo tenham ocorrido. 8. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004696-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

 

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006642-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSENTHAL OAB - SP163855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. C. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006642-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 29.04.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002912-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. P. D. S. P. (REQUERENTE)

CLEUMA PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO PRECIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA DOS SANTOS PRECIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002912-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

petitório de ID: 27538249, abra-se vista à inventariante e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 2. 

Após, venham-me conclusos para deliberação. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003823-46.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. M. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003823-46.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para apresentar seus quesitos à perícia 

determinada nos autos, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 

2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014132-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

RENER PAULO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

HERICA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANGELICA MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

REJANE CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014132-92.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos dos 

art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia da sentença 

declaratória de união estável havida entre a primeira requerente e o de 

cujus ou escritura pública firmada por eles atestando o período de 

convívio, a fim de comprovar sua condição de companheira do falecido, ou 

procedendo com a sua exclusão do polo ativo da demanda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme a inteligência do art. 330, inciso 

II, do Estatuto Processual Civil. 2. Após, conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806645 Nr: 16904-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPRS, JVRS, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogados da UNIJURIS - UNIC - 

OAB:, ANNA CAROLINA MIRANDA BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

21732/O, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16904-84.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, não obstante o pleito de fl. 79, compulsando os autos 

com vagar, vê-se que o primeiro exequente atingiu a maioridade civil, não 

devendo neste caso ser representado por sua genitora.

2. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize o polo ativo da demanda, atendendo às 

disposições contidas nos arts. 319, inciso II, e 320, do Estatuto Processual 

Civil, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, em relação a 

ele, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

3. Após, venham-me conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 449712 Nr: 4892-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF, WGF, SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4892-77.2011.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por EWETON 

GUIMARÃES FERNANDES e WÉBERTON GUIMARÃES FERNANDES em 

face de WALDEIR JOSÉ FERNANDES (qualificados nos autos).

2. A parte autora, à fl. 132, anverso e verso, requereu a desistência da 

ação e o levantamento dos valores bloqueados nos autos para sua 

genitora.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, 

determino o levantamento dos valores bloqueados nestes autos para a 

genitora dos requerentes, nos moldes requeridos à fl. 132, anverso e 

verso, e extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso 

VIII, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802312 Nr: 15311-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QCDS, EGDA, MMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:14266/B, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT14266-B, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 15311-20.2015.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por ANTÔNIO PAULO DE ARRUDA (qualificado nos autos), na forma 

delineada às fls. 168/172, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha e alvará judicial.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 10651-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10651-85.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 203, pelo que determino a remessa dos 

autos ao partidor para a organização da partilha.

2. Aportando aos autos o esboço de partilha, abra-se vista aos herdeiros 

e ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 759293 Nr: 12944-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12944-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de designação de audiência formulado à fl. 206, por 

absoluta incompatibilidade com o rito do inventário, bem como por ausência 

de previsão legal.

2. No mais, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpra integralmente o item n.º 01 da decisão de fl. 205.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824636 Nr: 4470-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA MIRANDA 

BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 21732/O, DHANDARA ADRYHELLE 

VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

- OAB:MT/ 19.871

 (STJ - 4ª Turma, HC 14.841 – SC, Rel. Min. César Rocha, j. 7.12.00, 

denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) (grifo nosso)“A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132).6. Na esteira 

desse entendimento, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça 

alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação:“O 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.”7. Dessarte, conforme 

exposição supra, determino a remessa dos autos, com urgência, ao 

contador judicial para a atualização dos valores devidos relativos 

ao(s):a)03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b)os meses que 

venceram no curso do processo; ec)somatório dos itens anteriores.8. 

Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a efetuar o 

pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.9. Após, cumprida a determinação supra, abra-se vista dos autos à 

parte exequente e, em seguida, ao Ministério Público para que, no prazo 

l ega l ,  s e  m a n i f e s t e m . 1 0 .  I n t i m e - s e . 1 1 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744274 Nr: 4524-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRFDP, ZRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4524-63.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 
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MAYRA ROCHA FABIANO DE PAULA em face de WALDEKSON 

PROTÁZIO DE PAULA (qualificados nos autos).

2. Às fls. 84/85 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte autora, às fls. 84/85, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto, e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 930745 Nr: 5064-38.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS, CLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, SNB, GLN, CNH, SANDL, SMNDS, 

MSDQN, ECDN, CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - OAB:17982-MT, LIDIANY SILVA NUNES 

- OAB:19877/O, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - OAB:MT/5141, SIMONE 

FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Processo n.º 5064-38.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o petitório de fls. 46/47 e documentos de fls. 48/52.

2. Após, conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881977 Nr: 10970-77.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 Processo n.º 10970-77.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS aforada por SILMARA MATOS 

NUNES DOS SANTOS em face de CELSO LEOPOLDO NUNES, 

inventariante do Espólio de Nicanor Leopoldo Nunes (qualificados nos 

autos).

2. As partes formularam acordo, conforme petição carreada às fls. 

759/761.

3. Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. As partes têm legitimidade e estão bem representadas.

5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil, homologando a prestação de contas apresentada pelo 

inventariante nos presentes autos.

7. Custas já devidamente recolhidas.

8. Com relação aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os 

honorários de seus respectivos patronos.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825462 Nr: 4799-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDCS, DDCS, DDCS, LMDC, MCS, JCS, ALDS, MMP, 

AADSS, ADS, DDMDS, MSPDS, ALDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDS, EDEMDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Porém, considerando que o requerente ainda é menor, o montante 

referente ao seu quinhão hereditário deverá ser depositado em uma conta 

poupança de sua titularidade, sendo que tal numerário só poderá ser 

levantado após ele atingir a maioridade, devendo a prestação de contas 

ser apresentada ao juízo em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

alienação dos imóveis. 10. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que 

se expeça alvará judicial, autorizando o requerente a vender o seu 

quinhão hereditário relativo aos imóveis inventariados, a seguir 

identificados: a) um lote de terreno sob o n.º 32, da quadra n.º 03, situado 

no loteamento denominado “Jardim dos Pioneiros”, zona urbana desta 

cidade, com a área de 306,80 m², devidamente matriculado no CRI sob o 

n.º 9.243; b) um lote de terreno sob o n.º 15, da quadra n.º 09, situado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 743 de 3112



loteamento denominado “Jardim Paulista”, zona urbana desta cidade, com 

a área de 300,00 m², devidamente matriculado no CRI sob o n.º 9.722, com 

a ressalva expressa de que o montante referente ao seu quinhão 

hereditário deverá ser depositado em uma conta poupança de sua 

titularidade, sendo que tal numerário só poderá ser levantado após ele 

atingir a maioridade, devendo a prestação de contas ser apresentada ao 

juízo em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da alienação dos imóveis. 

11. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento 

deste decisum. 12. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 13. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777620 Nr: 5306-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NUNES DE SOUZA, MANOEL LOURENÇO DE 

SOUZA, PATRICIA BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA, REINALDO NUNES DE 

SOUZA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, MARLY PEREIRA DE SOUZA, 

SUELI NUNES DE SOUZA, IVANILDE SOUZA DE OLIVEIRA, SÉRGIO 

ARCHILINO DE OLIVEIRA, JURANDIR NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMERINDA NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STAEL MARIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 5306-36.2015.811.0003, Protocolo 

777620, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 416313 Nr: 11977-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA MACEDO 

NOVAES - OAB:22470/O, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo n.º 11977-22.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fl. 147, abra-se vista dos autos à parte requerida para 

que, no prazo legal, se manifeste.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429319 Nr: 11376-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECCB, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Processo n.º 11376-79.2009.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte 

exequente atingiu a maioridade civil, não devendo neste caso ser 

representada por sua genitora.

2. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize o polo ativo da demanda, atendendo às 

disposições contidas nos arts. 319, inciso II, e 320, do Estatuto Processual 

Civil, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724938 Nr: 5907-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSB, GFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819024 Nr: 2581-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KST, KST, KST, LADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2581-40.2016.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por K.S.T., 

K.S.T. e K.S.T., representados por sua genitora, Sr.ª Lucineide Alves da 

Trindade, em face de JOSIAS SANTANA DA SILVA (qualificados nos 

autos).

2. A parte autora, à fl. 57, requereu a desistência da ação e a sua 

extinção sem resolução de mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.
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4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. No mais, expeça-se o competente contramandado de prisão junto ao 

BNMP, bem como seja dado baixa às eventuais constrições ao patrimônio 

do executado, que por este processo tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745891 Nr: 5501-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDSDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O

 A falta de previsão infraconstitucional não pode ser suficiente para 

impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de 

Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 

18.01.2012) (grifo nosso)11. Assim, considerando que o Direito 

acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os avanços 

tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BacenJud 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26.03.07, defiro o pleito de penhora on-line, em montante igual ao valor do 

débito ali indicado. 12. Cumprida parcialmente a ordem judicial de bloqueio 

de valores, conforme minuta de transferência anexa, defiro os demais 

pedidos de fl. 117, anverso e verso, determinando a inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA, tendo em 

vista que o executado não adimpliu com o débito exequendo.13. No mais, 

determino que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de que 

informe ao juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em favor do 

executado, no prazo de 30 (trinta) dias.14. Em seguida, cumpridas as 

determinações supra, abra-se vista dos autos à parte exequente para 

indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . 1 5 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 713471 Nr: 8591-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNG, CNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Ademais, em tais casos, reza a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

deste Estado:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO 

DE RETENÇÃO DA CNH DO AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA 

DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA 

CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção como a 

retenção ou suspensão da CNH é incompatível com a natureza da 

obrigação de pagar.A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não 

possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de 

medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem 

judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no 

art. 5º, XV, da CF/88.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10029193520188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, Data de Julgamento: 25.07.2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 30.07.2018) (grifo nosso)10. No mais, 

quanto ao pedido de inscrição do executado nos cadastros de 

inadimplentes, SPC e SERASA, o indefiro, pois se extrai dos autos (fls. 34 

e 35) que esta pretensão já foi alcançada.11. Após, abra-se vista dos 

autos a parte exequente e, em seguida, ao representante do Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifestem.12. Intime-se.13. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 398928 Nr: 12437-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKPA, RADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 12437-43.2007.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, verifica-se que há pontos a serem saneados neste 

feito, o que passo a fazer neste momento.

2. Primeiramente, quanto ao cumprimento da decisão de fl. 145, não há nos 

autos informações se a patrona da parte exequente foi intimada via DJe, 

tampouco se o prazo para se manifestar se escoou, motivo pelo qual, não 

obstante o pleito de fl. 146, determino que a Sr.º gestora judiciária 

certifique quanto ao decurso do prazo para parte exequente se 

manifestar.

3. Ainda, do minudente volver processual, vê-se que não se encontra na 

exordial a certidão de nascimento do exequente Gilberto Kassio Pessoa 

Aguiar, não atendendo o disposto no art. 320, do Código de Processo Civil, 

tornando impossível saber se ele atingiu a maioridade civil, que, caso 

tenha ocorrido, tornaria inválida a intimação de fl. 148, pois foi realizada na 

pessoa de sua genitora.

4. Sendo assim, para evitar nulidade ao depois, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o feito, 

carreando a certidão de nascimento do requerente, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC), 

salientando, ainda, que se o exequente atingiu a maioridade civil deve ser 
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regularizado o polo ativo da demanda, nos moldes do arts. 319, inciso II, do 

mesmo diploma legal, e instruídos os autos com procuração outorgando 

poderes para o seu causídico lhe representar.

 5. Após, venham-me conclusos.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723829 Nr: 4822-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.97/MT

 Processo n.º 4822-89.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 179/180, abra-se vista dos autos à parte exequente 

para que, no prazo legal, se manifeste.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730462 Nr: 11039-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRSC, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo n.º 11039-51.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo de execução e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que os Sistemas 

BacenJud e RENAJUD possibilitam, em função de permitir o cumprimento 

de ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da 

economia e celeridade processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas 

do art. 854, do Código de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 

04/2007-CGJ, de 26.03.07, defiro os pleitos de penhora on-line, em 

montante igual ao valor do débito ali indicado, e de bloqueio de veículos 

junto ao RENAJUD (fls. 101/105, itens I, “a” e “b”).

 2. No que tange a penhora sobre o percentual de faturamento e de bens 

que guarnecem a empresa do executado (fls. 101/105, itens I, “c” e “d”), 

hei por bem indeferir tais pleitos, uma vez que se trata de medida deveras 

gravosa e desproporcional, que pode, inclusive, comprometer o seu 

funcionamento.

3. Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de realização da 

penhora de valores e de veículos, conforme atestam os detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo legal.

4. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

5. Empós, venham-me conclusos.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804429 Nr: 16097-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16097-64.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que o feito se trata de uma 

Ação de Execução de Alimentos que tramitava pelo rito da prisão civil do 

devedor, porém, no decorrer dos autos, a parte exequente requereu 

medidas expropriatórias, as quais foram deferidas por este juízo, sendo, 

portanto, convertido o rito da presente executio para o expropriatório.

2. Sendo assim, o Código de Ritos preconiza em seu art. 528, §8º, que 

quando a parte exequente optar pelo rito da expropriação de bens para 

satisfazer o débito alimentar não será cabível a decretação da prisão civil 

do devedor, razão pela qual, indefiro o pleito de fls. 81/82.

3. No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, requeira 

o que de direito.

4. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguinda, 

venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396393 Nr: 9815-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WFPDM, ENDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSANDRA PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:7.791/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 9815-88.2007.811.0003, 

Protocolo 396393, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444897 Nr: 79-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o Sr. Mardem Augusto Silva 

Morais, através do patrono, para prestar o devido compromisso de 

inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 392225 Nr: 5837-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - 

OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Visto.

Considerando o acordo perpetrado em audiência, com a orientação da 

Ilustre Conciliadora, extingo o processo, HOMOLOGANDO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação havida entre as 

partes (termo de audiência de conciliação fl. 290), na sua integralidade, 

nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 768815 Nr: 1623-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSSM, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Inicialmente, ciente da decisão proferida pelo Juízo Titular, declarando-se 

por suspeito para processar e julgar a demanda.

No mais, considerando o noticiado adimplemento do débito alimentar, 

restando satisfeita a obrigação, bem como consoante a derradeira cota 

ministerial lançada no processo, sem mais delongas, atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se com as 

baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763301 Nr: 15037-90.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINÉIA OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através da patrona, 

para instruir e retirar mandado de registro, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730096 Nr: 10701-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDA, MSDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615-MT, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - 

OAB:MT/11.689

 Processo n.º 10701-77.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fls. 178/180, anverso e verso, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação das 

partes interessadas, devendo o feito, durante o período de suspensão, 

aguardar em arquivo provisório, sendo excluído do relatório mensal.

3. Em razão da realização de acordo, determino a expedição, com 

urgência, do competente alvará de soltura, devendo o executado ser 

colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte exequente a manifestar-se sobre o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC), e, após, abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público, para que, no prazo legal, se 

manifeste.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 782383 Nr: 7165-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHG, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7165-87.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. 

ALIMENTOS aforada por V.H.G., representado por sua genitora, Sr.ª 

Cristiane Garcia da Silva, em face de JEFERSON JAMIS DA SILVA 
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(qualificados nos autos).

2. À fl. 95 a parte autora requereu a desistência da ação e a sua extinção 

sem resolução de mérito.

3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pelo acolhimento do 

pedido da parte autora (fl. 97).

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806364 Nr: 16791-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDURDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16791-33.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 109, anverso e verso, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 938814 Nr: 7674-76.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLO, KZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7674-76.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso 

II, CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328036 Nr: 174-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE VIEIRA OSSUNA, GENIFFER OSSUNA DE 

SOUZA, ROSILENE VIEIRA OSSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da inventariante, através de seu 

procurador, para manifestar nos autos sobre o esboço de partilha de fls. 

285/289 e atualização de valores de fls. 290, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767834 Nr: 1253-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8.379/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente, através de 

seu procurador, para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 778582 Nr: 5607-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYLC, VADFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente, através de 

seu procurador, para manifestar sobre diligência negativa de fls. 71, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701370 Nr: 9348-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - 

OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte requerida, através do 

patrono, para que realize o pagamento do debito remanescente no importe 

de R$ 797,62 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 718661 Nr: 14129-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLR, AVDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogados da UNIJURIS - UNIC - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14129-04.2012.811..0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 30, chamo o feito à ordem para sanar os 

erros materiais constantes na sentença de fl. 26, retificando seus itens 1 

e 4, que passarão a ter a seguinte redação:

“1. Trata-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS aforada por RONEI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de JOSÉ FELIPE LIMA RODRIGUES, 

representado por sua genitora, Sr.ª Ana Valéria dos Santos Lima 

(qualificados nos autos).

4. Trata-se, como visto nas linhas volvidas, de AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS aforada por RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de 

JOSÉ FELIPE LIMA RODRIGUES, representado por sua genitora, Sr.ª Ana 

Valéria dos Santos Lima (qualificados nos autos).”

2. Permanecem inalterados os demais itens da sentença de fl. 26, a qual 

deverá ser regularmente cumprida.

3. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 928243 Nr: 4220-88.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ 

- OAB:22861/O, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4220-88.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 84, pelo que designo o dia 10.02.2020, às 

16h30min, para a realização da audiência de tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público.

3. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao 

ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação 

(arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda 

à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

 4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 448090 Nr: 3269-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDC, GNDCQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Inicialmente, CIENTE da decisão proferida pelo Juízo Titular, declinando-se 

da competência, para processar o presente feito.

Considerando a manifestação de fls. 87/88, sobre a conversão do rito 

processual para “penhora”, chamo o feito à ordem, apenas para 

REVOGAR O DECRETO de prisão de fls. 73/74, a fim de evitar quaisquer 

medidas excessivas.

No mais, levando em conta a certidão de fls. 120, INTIME-SE pessoalmente 

a parte autora, bem como seu procurador via DJE, para no PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, promover o necessário ao andamento do feito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO (art. 485, § 1º, CPC), inclusive, promovendo a sua 

regularização processual, levando em conta o atingimento da maioridade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive, ao CANCELAMENTO 

daquela ordem de prisão.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881564 Nr: 10837-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDM, MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .11. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o 

pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça alvará 

judicial autorizando a inventariante a proceder à alienação do imóvel rural 

denominado “Agropecuária Tatuapé II”, com área total de 1.154,94 

hectares, composta de duas matrículas do CRI de Paranatinga/MT (n.º 

5.184 e 5.185), propriedade esta situada na zona rural do município de 

Chapada dos Guimarães/MT, bem como proceder com os demais atos 

necessários à transferência das propriedades junto aos órgãos 

competentes, com a ressalva expressa de que o valor da venda não 

poderá ser inferior ao da avaliação, qual seja, de R$ 5.250.967,40 (cinco 

milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

quarenta centavos), devendo a inventariante prestar contas ao juízo em 

até 120 (cento e vinte) dias a contar da data da alienação. 12. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum.13. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie.14. Custas na forma estabelecida na decisão de fl. 

35.15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 01 de novembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881564 Nr: 10837-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALETA DUARTE MACHADO, MARIA MARLENE DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar autor da sentença a seguir transcrita: É (...)Pelo exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado na 

exordial, para determinar que se expeça alvará judicial autorizando a 

inventariante a proceder à alienação do imóvel rural denominado 

“Agropecuária Tatuapé II”, com área total de 1.154,94 hectares, composta 

de duas matrículas do CRI de Paranatinga/MT (n.º 5.184 e 5.185), 

propriedade esta situada na zona rural do município de Chapada dos 

Guimarães/MT, bem como proceder com os demais atos necessários à 

transferência das propriedades junto aos órgãos competentes, com a 

ressalva expressa de que o valor da venda não poderá ser inferior ao da 

avaliação, qual seja, de R$ 5.250.967,40 (cinco milhões, duzentos e 

cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), 

devendo a inventariante prestar contas ao juízo em até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data da alienação. 12. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários ao cumprimento deste decisum.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 905442 Nr: 6964-90.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSDR, PDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6964-90.2018.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que não se 

encontra na exordial cópia da sentença que fixou os alimentos que o autor 

pretende minorar, o que é imprescindível para a presente ação.

2. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize o feito, atendendo às disposições contidas no art. 320, do 

Estatuto Processual Civil, carreando aos autos a sentença que fixou os 

alimentos que se pretende revisionar, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 485, inciso IV, CPC).

3. Após, cumprida a determinação supra, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifeste.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773019 Nr: 3567-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EBDS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 3567-28.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando o feito com vagar, verifica-se que a determinação de fl. 86 

foi devidamente cumprida, havendo a regularização do polo ativo da 

demanda.

2. Considerando que a parte exequente se manifestou rebatendo a 

alegação de quitação do débito exequendo feita pela parte executada às 

fls. 83/84, anverso e verso, e por haver discussão sobre o recebimento 

ou não dos valores a título de FGTS em nome do executado, determino que 

seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informe se foram levantados tais valores, para quem e o montante.

3. Após, abra-se vista dos autos às partes para que, no prazo legal, se 

manifestem.

4. Em seguida, venham-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 808466 Nr: 17484-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 Processo n.º 17484-17.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o pedido de fls. 97/98, e por tudo mais que dos autos 

consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida 

à parte exequente, decreto a prisão civil do executado Gutemberg Freitas 

Pereira (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de 

Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao 

executado que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente 

mandado de prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773013 Nr: 3564-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EBDS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O, SAMARA 

DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 3564-73.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando o feito com vagar, verifica-se que a determinação de fl. 85 

foi devidamente cumprida, havendo a regularização do polo ativo da 

demanda.

2. Considerando que a parte exequente se manifestou rebatendo a 

alegação de quitação do débito exequendo feita pela parte executada às 

fls. 80/81, anverso e verso, e por haver discussão sobre o recebimento 

ou não dos valores a título de FGTS em nome do executado, aguarde-se a 

resposta do ofício a ser encaminhado à Caixa Econômica Federal, 

conforme determinado nos autos apensos (Cód. n.º 773019).

3. Após, abra-se vista dos autos às partes para que, no prazo legal, se 

manifestem.

4. Em seguida, venham-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704536 Nr: 12513-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLÉA SOMMER - OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 12513-28.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 72.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779215 Nr: 5885-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO 

- OAB:22.325, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 5885-81.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do pedido de fl. 187, haja vista a necessidade de produção 

de prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 

12.05.2020, às 14h20min, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

5. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820577 Nr: 3193-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPM, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3193-75.2016.811.0003

Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 751 de 3112



1. Ante o pleito de fls. 84/86, anverso e verso, após pesquisa do sistema 

RENAJUD, se verificou que o bem indicado já possui restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728345 Nr: 9144-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOA, JVOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 HC 13.736-0, 6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 

6. Na esteira desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça 

alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.” 7. Intime-se a parte executada 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual 

seja R$ 7.108,15 (sete mil cento e oito reais e quinze centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 8. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 9. No mais, sem prejuízo do acima determinado, 

cumpra-se a decisão de fls. 127/128, anverso e verso. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Após, vista ao representante do Ministério Público. 12. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 918866 Nr: 1329-94.2019.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOA, JVOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Processo n.º 1329-94.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 127.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 938034 Nr: 7378-54.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7378-54.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados.

 2. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 15.04.2020, às 15h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

5. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

6. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 905446 Nr: 6966-60.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSDR, PDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6966-60.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Primeiramente, considerando que a parte demandada deixou transcorrer 

in albis o prazo para apresentação de contestação, decreto-lhe a revelia, 

mas por se tratar de direito indisponível, o juízo sopesará seus efeitos na 

ocasião da sentença (art. 345, inciso II, CPC).

2. Ademais, haja vista a necessidade de produção de prova oral para o 

melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 13.05.2020, às 14h, para 

a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.
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5. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

6. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729031 Nr: 9760-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9760-30.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 211, devendo ser oficiado conforme requerido.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758270 Nr: 12293-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, JOSIANE MANGANARO P 

VIEIRA - OAB:17.783 OAB/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, 

ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 Processo n.º 12293-25.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 235, intime-se a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746572 Nr: 5929-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTML, ADM, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - 

OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0, VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5929-37.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a inventariante para que se manifeste sobre a petição de fls. 

667/672, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. No mais, cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 666.

 3. Após o cumprimento integral das determinações supra, venham-me os 

autos conclusos.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708049 Nr: 2881-41.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTML, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/O, WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB:24017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 Processo n.º 2881-41.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre as petições de 

fls. 1.033/1.036 e 1.037/1.039, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 833382 Nr: 6661-47.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPGH, DCG, SKMH, GMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 
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GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 , são necessários que sejam preenchidos alguns requisitos de 

admissibilidade (art. 327, §1º, CPC), dentre eles, encontra-se 

precisamente a exigência da compatibilidade de todos os pedidos com o 

tipo de procedimento adotado.3. Entretanto, analisando os pedidos, foi 

constatada a impossibilidade da cumulação do pedido de partilha de bens 

com os demais, visto que se trata de procedimento especial, qual seja, o 

inventário (art. 610 e seguintes, do Código de Processo Civil), motivo pelo 

qual o juízo não irá deliberar quanto a esse pedido e tampouco produzir 

provas a seu respeito.4. Outrossim, considerando que a parte demandada 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, 

decreto-lhe a revelia, mas por se tratar de direito indisponível, o juízo 

sopesará seus efeitos na ocasião da sentença (art. 345, inciso II, CPC).5. 

Ademais, haja vista a necessidade de produção de prova oral para o 

melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 13.05.2020, às 14h20min, 

para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.6. 

Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante 

do Parquet.7. No mandado de intimação das partes deverá constar que a 

sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em 

confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código 

de Ritos.8. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.9. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).10. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738531 Nr: 1049-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDSJ, CMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENO DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Processo n.º 1049-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fls. 92/94, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser expedido o necessário para o seu 

cumprimento, observando que no tocante ao bem móvel (placa JZT-6659) 

se verificou, após consulta realizada junto ao sistema Renajud, em anexo, 

que não há restrições junto ao DETRAN, conforme descrito no referido 

acordo, letra “G”, portanto, tornando desnecessário oficiar aquele órgão.

 2. No mais, determino a suspensão do processo, em consonância com o 

disposto no art. 922, do Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação 

das partes interessadas, devendo o feito, durante o período de 

suspensão, aguardar em arquivo provisório, sendo excluído do relatório 

mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte exequente a manifestar-se sobre o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738530 Nr: 1048-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDSJ, CMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENO DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1048-17.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que nos autos apensos foi homologado um acordo que 

abrange os valores aqui executados e que o feito lá foi suspenso até o 

cumprimento do acordado, determino a suspensão desta execução até o 

cumprimento da referida transação, salientando à Sr.ª gestora judiciária 

que neste período o processo deverá aguardar em arquivo provisório, 

sendo excluído do relatório mensal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344426 Nr: 252-41.2005.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDINEIA DELFINO 

LIRA FALCO, para devolução dos autos nº 252-41.2005.811.0003, 

Protocolo 344426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 796626 Nr: 13007-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDFB, MFFB, RFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13007-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 670, CPC), a sobrepartilha dos bens 

deixados por RUBENS FERREIRA DE BRITO (qualificado nos autos), na 

forma delineada às fls. 65/68 e 85, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, seja expedido ofício ao DETRAN/MT, para 

que proceda à baixa do gravame incidente sobre o veículo inventariado, 

bem como alvará judicial em favor de Rosymar Soares de Figueiredo Brito.
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3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761377 Nr: 14164-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVAD, SECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 é o entendimento dos nossos tribunais pátrios, senão vejamos:“Agravo 

de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que determinou a 

apresentação de certidões negativas de débitos tributários. 

Inconformismo. Descabimento. Necessidade de apresentação de certidões 

negativas de tributos para que o juízo possa homologar a partilha. Decisão 

mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 20304450620198260000 SP 

2030445-06.2019.8.26.0000, Relator: D. Pedro de Alcântara da Silva Leme 

Filho, Data de Julgamento: 20.09.2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 20.09.2019) “Arrolamento. Decisão que determina a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos 

tributos municipais. Espólio que pretende a homologação da partilha, sem 

necessidade de pagar ou negociar a dívida tributária municipal, sob o 

argumento de que o acessório (dívida) acompanha o principal (bem). 

Decisão que se mantém. Inteligência dos art. 662 e 664 § 5º CPC. 

Descabimento da discussão, no arrolamento, acerca de questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de tributos incidentes sobre a 

transmissão dos bens do espólio, mas não sobre a propriedade. Ausência 

de amparo legal para acolhimento da pretensão do espólio. Recurso 

d e s p r o v i d o ”  ( T J - S P  2 0 9 5 2 8 8 4 8 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2095288-48.2017.8.26.0000, Relator: D. Teixeira Leite, Data de 

Julgamento: 06.11.2017, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06.11.2017)4. Sendo assim, intime-se novamente a inventariante para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos as certidões negativas de 

débitos tributários em nome do de cujus, bem como o plano de partilha dos 

bens inventariados.5. Após, abra-se vista aos demais herdeiros para que 

se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.6. Cumpridas integralmente as 

determinações supra, venham-me os autos conclusos.7. 

Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710509 Nr: 5480-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH, BADI FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUTFI MIKHAEL FARAH, ESPOLIO 

DE SALWA KHALAF FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GARCIA GUIMARAES 

- OAB:12057/MT, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:11.709, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

5480-50.2012.811.0003, Protocolo 710509, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822209 Nr: 3677-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAM, OAM, OAM, NAMA, OAM, MDCMA, CAMC, OAM, 

IAM, LAM, EDODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAMF, EDMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3677-90.2016.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 124, pelo que determino a avaliação 

judicial dos bens inventariados.

2. Aportando aos o laudo de avaliação judicial, abra-se vista ao 

inventariante, aos herdeiros e ao representante do Ministério Público, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se o inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos as certidões negativas 

municipal e estadual em nome de Maria Rosa Moreira, bem como as 

certidões negativas federal e municipal em nome José Alves Moreira Filho.

4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818789 Nr: 2494-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, ISS, JBDS, JFDS, DDJS, MADS, MDJA, AA, TDJS, 

SFDS, MF, MFDS, JDSS, EDVFDS, RBDS, CFDS, MFDS, AFDS, EFDS, 

AFDS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2494-84.2016.811.0003.

Vistos etc.

1. Não obstante o pleito de fls. 92/93, observa-se que, até a presente 

data, o inventariante ainda não prestou as primeiras declarações, 

conforme a norma prevista no art. 620, incisos I a IV, do Estatuto 

Processual Civil, bem como não trouxe aos autos as certidões negativas 

em nome do de cujus e o esboço da partilha dos bens inventariados.

2. Assim, intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 
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preste as primeiras declarações, nos termos do art. 620, incisos I a IV do 

Código de Ritos, bem como para que traga aos autos as certidões 

negativas em nome do de cujus e o plano de partilha dos bens 

inventariados.

3. Após, abra-se vista à Fazenda Pública e ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo legal.

4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 920461 Nr: 1750-84.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso IV, do 

Codex de Processo Civil.10. Contudo, nos termos do parágrafo único do 

art. 643 do Estatuto Processual Civil, determino que sejam reservados, em 

poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, devendo tal 

ressalva ser anotada nos autos do inventário (Processo n.º 

12944-57.2014.8.11.0003), de forma ostensiva.11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie.12. Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos do inventário (Processo n.º 

12944-57.2014.8.11.0003).13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 

de janeiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004450-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. C. (RÉU)

V. P. R. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSANDRA GRACIELA CONTE OAB - MT10694/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1004450-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que este processo se trata de uma 

Ação de Investigação de Paternidade c.c. Guarda, na qual a parte 

requerida está com a guarda de fato da menor. 2. Foi suscitada em 

contestação preliminar de incompetência do juízo para processamento do 

feito (ID: 23970457). 3. O Código Civil em seu art. 76, parágrafo único, 

também trata sobre o domicílio competente no caso de incapazes: “Art. 76. 

Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo 

e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu 

representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 

permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 

Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.” 4. 

Outrossim, a Súmula n.º 383 do STJ preconiza que o juízo competente 

para julgar as ações desta natureza é aquele do domicílio do 

representante do incapaz. Vejamos: “Súmula 383, STJ - A competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” 5. Portanto, 

competência, nestes casos, é do juízo do local que se encontra o 

representante ou assistente dos incapazes, ou seja, por estar a parte 

requerida residindo em Paranaíba/MS, este é o foro competente para 

processar e julgar este feito. 6. Assim, considerando a prevalência do 

princípio do melhor interesse do menor, com fulcro no art. 147, inciso I, 

ECA c.c. art. 76, do Código Civil, e com base na Súmula n.º 383 do STJ, 

acolho a preliminar de incompetência e determino a imediata remessa 

desses autos ao juízo da Comarca de Paranaíba/MS. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016795-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VILELA NETO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016795-14.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso III, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Analisando detidamente os autos, nota-se que foi 

arvorado na exordial pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual 

passo a analisar neste momento. 4. Sobre a possibilidade da concessão 

de medida de urgência, dispõe os art. 300, do Código de Ritos, in verbis: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 5. No caso vertente, percebe-se do estudo 

vagaroso do caderno processual que a parte autora requer que seja 

oficiado ao laboratório de analises clínicas LABORTESTE, localizado na 

cidade de Jaciara/MT, para que apresente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, o resultado do exame de gravidez realizado pela requerida 

(protocolo nº 10965424), e/ou determine que ela realize exame que possa 

comprovar seu estado gravídico. 6. Porém, não obstante as supostas 

importunações causadas pela parte requerida ao autor, as medidas para a 

produção antecipada de prova postuladas pela parte autora são deveras 

desproporcionais, de modo a ferir o direito constitucional à intimidade da 

requerida, que não pode ser obrigada a fornecer informações de sua vida 

privada (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal), mormente pela 

incerteza de que haja uma gravidez, além de violação ao princípio da 

legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, CF (“ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”). 7. Assim, não 

restou comprovado no feito, mormente nessa fase de cognição sumária, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor do 

requerente (art. 300, do CPC). 8. Portanto, não se verificando os 

pressupostos de concessão da medida de urgência, indefiro a 

antecipação de tutela postulada na exordial. 9. Cite-se a parte requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, nos termos do art. 

382, §1º, do Código de Processo Civil. 10. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. 11. Intime-se. 12. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016265-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCI KIMIGERAGO LEAL (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FERREIRA LEAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016265-10.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Aurea Luci Kimigerago Leal, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016629-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016629-79.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso III, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Abra-se vista 

ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016547-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVAL FERNANDES BONFIM COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016547-48.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se 

ainda à parte requerida que se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016257-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO JUSTINO DOS ANNJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZO JUSTINO DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSIMAR JUSTINO DOS ANNJOS (HERDEIRO)

MARIA CANDIDA DOS ANJOS (HERDEIRO)

ANTONIO CARLOS JUSTINO DOS ANJOS (HERDEIRO)

GENESIO JUSTINO DOS ANNJOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016257-33.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

Genildo Justino dos Annjos, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa do inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015662-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MENDES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELI RICARDO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015662-34.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo o 

presente cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as 

isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

O art. 536, do Código de Processo Civil, rege o procedimento de 

cumprimento da sentença que fixa a obrigação de fazer, não fazer, ou de 

entregar coisa, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 3º O 

executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência. [...]” (grifo nosso). 4. 

Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir voluntariamente o 

acordo de ID: 26777891, determino a sua intimação para cumprir a 

obrigação assumida em sede de composição entre as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), consoante dispõe o art. 537, caput, do Digesto 

Processual Civil, devendo ser salientado no mandado de intimação que o 

desatendimento da determinação judicial poderá ensejar, além da 

aplicação da multa, condenação por litigância de má-fé. 5. Cientifique-se a 

parte executada que, após o transcurso do prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer (arts. 536, §4º c.c. 525, caput, do Código de Ritos), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

observando, no que couber, as matérias de defesa elencadas no art. 525, 

do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016722-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VICENTE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCINALDO DA SILVA (INVENTARIANTE)

MARIA EDNA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA GLEICIANE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA EDILEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CEU SILVA PRUDENCIO (REQUERENTE)

MARIA DO SOCORRO SILVA PRUDENCIO (REQUERENTE)

JOSE ELIS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE CONCEICAO DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016722-42.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente José Francinaldo 

da Silva, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, segundo a qual 

os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, processe-se o feito sob 

o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a 

pessoa do inventariante providenciar a juntada da certidão negativa de 

débito estadual (emitida pela PGE) e da certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, atendendo às disposições 

contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ., bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, venham-me conclusos para a sentença. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001713-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001713-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BacenJud 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26.03.07, defiro o pleito de penhora on-line, em montante igual ao valor do 

débito ali indicado. 2. Ademais, a parte exequente postulou a restrição de 

veículo de propriedade da parte executada. 3. Para tanto, o Conselho 

Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com vista a implementar 

“Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, conforme dispõe o art. 2°, 

do respectivo Regulamento: “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é 

uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de 

retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.” 4. 

Sobre o tema, anoto os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VEÍCULO ATRAVÉS DO RENAJUD - 

POSSIBILIDADE. Diante do convênio celebrado entre o DENATRAN, o 

Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, mais 

conhecido como ''RENAJUD'', ao qual este Tribunal de Justiça aderiu, é 

possível a realização de penhora, através de meio eletrônico, em veículo 

registrado em nome do executado.” (TJMG – AI n.° 

1.0024.03.076030-0/001 Rel: Edivaldo George dos Santos. DJ: 26.06.2009) 

“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - RENAJUD - DEVER DO MAGISTRADO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A observância do princípio da 

menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do Código de Processo Civil, 

deve estar em harmonia com o princípio-fim maior do processo executivo 

que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere. II - A utilização 

do sistema Renajud é verdadeiro dever do magistrado, tendo em vista ser 

direito do exeqüente. IV - Recurso conhecido e provido.” (TJ/MG – AI n.º 

1.0024.07.356818-0/001(1). Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto. DJ: 

18.08.2009) 5. Diante da realidade processual, restando infrutífera a 

tentativa de realização de penhora on-line de valores, conforme atesta o 

detalhamento de ordem judicial anexo a esta decisão, viável o bloqueio de 

transferência de veículos porventura existentes em nome do devedor. 6. 

Pelo exposto, defiro o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em 

nome do executado, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, 

conforme comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à 
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penhora e avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de 

propriedade do devedor. 7. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de 

avaliação, para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 8. Empós, 

vista ao Ministério Público. 9. Em seguida, conclusos. 10. Intime-se. 11. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012152-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012152-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a presente ação foi redistribuída por 

sorteio em razão de incompetência para este juízo (evento n.º 31300864), 

no entanto, não há qualquer decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca declinando a competência para este juízo, bem como a 

matéria discutida não é de jurisdição voluntária ou afeta ao Direito de 

Família e Sucessões. 2. Diante do exposto, devolvam-se os autos à 1ª 

Vara Cível desta Comarca. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012303-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. Q. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA OAB - 318.116.981-15 

(REPRESENTANTE)

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARLOS NEDEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012303-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o petitório 

de ID: 27631303, pelo que determino a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em juízo até o montante do débito 

informado no referido petitório, sendo que o valor remanescente na conta 

judicial deverá ser devolvido para a parte executada devendo, para tanto, 

ser depositado na conta indicada no petitório de ID: 27881570. 2. Após, 

abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao representante do 

Ministério Púbico para manifestação, no prazo legal. 3. Empós, venham-me 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000762-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISABEL DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000762-46.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 4. No mais, considerando que o Direito 

acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os avanços 

tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BacenJud 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26.03.07, determino a requisição de informações bancárias. 5. Assim, com 

a juntada das informações, abra-se vista dos autos à parte autora e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1016656-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CARLA TOSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DONATONI ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016656-62.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 
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parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

1.628,67 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), 

nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1016708-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016708-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, 

determino o apensamento dos presentes autos à Ação de Inventário n.º 

1004816-55.2019.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. Tendo em vista que 

há interesse de menor, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifeste acerca dos pedidos 

formulados na exordial. 4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os 

autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011437-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORMONDE PORTELA (REQUERENTE)

ANA PAULA PORTELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011437-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 27578149. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000334-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEYSON BATISTA DA SILVA OAB - MT19275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN EMANUELLA SANTANA DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS OAB - 036.200.381-55 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000334-30.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

documento juntado no ID: 27929888, o qual se trata de um acordo firmado 

entre as partes, nota-se que a parte autora não carreou aos autos o título 

executivo judicial que homologou o referido acordo, que fixou os alimentos 

que a presente ação pretende revisar. 2. No mais, verifica-se que não há 

nos autos a certidão de nascimento da menor, Yasmin Emanuella Santana 

de Almeida, ora requerida, bem como declaração que comprove a 

hipossuficiência para os benefícios da gratuidade da justiça. 3. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando 

aos autos os documentos supracitados, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000334-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEYSON BATISTA DA SILVA OAB - MT19275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN EMANUELLA SANTANA DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS OAB - 036.200.381-55 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000334-30.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

documento juntado no ID: 27929888, o qual se trata de um acordo firmado 

entre as partes, nota-se que a parte autora não carreou aos autos o título 

executivo judicial que homologou o referido acordo, que fixou os alimentos 

que a presente ação pretende revisar. 2. No mais, verifica-se que não há 

nos autos a certidão de nascimento da menor, Yasmin Emanuella Santana 

de Almeida, ora requerida, bem como declaração que comprove a 

hipossuficiência para os benefícios da gratuidade da justiça. 3. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando 

aos autos os documentos supracitados, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAINE PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000064-06.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 
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compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 

27775139). 2. Assim, por tratar-se de matéria de competência absoluta, 

com arrimo do art. 516, inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa 

destes autos àquele juízo, que é o competente para a apreciação desta 

matéria. 3. Sobre o tema, anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA 

DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAINE PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000064-06.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 

27775139). 2. Assim, por tratar-se de matéria de competência absoluta, 

com arrimo do art. 516, inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa 

destes autos àquele juízo, que é o competente para a apreciação desta 

matéria. 3. Sobre o tema, anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA 

DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. B. (AUTOR(A))

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010493-37.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 24048667, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o patrocínio 

dos interesses do requerido, devendo ser intimado para requerer o que de 

direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se vista dos autos ao representante 

do Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal. 4. Empós, 

conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003925-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIHLA REGINA SILVA ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE OLIVEIRA POLGA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003925-34.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por H.S.P., 

representado por sua genitora, Sr.ª Laihla Regina Silva Alexandre, em 

face de DANILO DE OLIVEIRA POLGA (qualificados na exordial). 2. 

Intimada, a parte executada não se manifestou nos autos. 3. Assim, a 

parte exequente se manifestou pela aplicação do disposto no art. 528, do 

Código de Processo Civil, ante o inadimplemento da parte executada. 4. 

Convém trazer a baila o que dispõe o art. 528, do Código de Ritos, in 

verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao 

pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 

alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” (grifo 

nosso) 5. Verifica-se que houve intimação da parte devedora contendo o 

prazo e a advertência para efetuar o pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ver sua prisão 

decretada, porém, compulsando os autos, nota-se que a parte executada 

não apresentou justificativa tampouco fez a quitação da dívida alimentar. 

6. Como o adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente 

com a sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, 

inciso LXVII, que: “ não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel.” (grifo nosso) 7. O Código Civil, em seu 

art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos quando quem os pretende 

não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 

mantença. 8. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ª Turma – Minª. Nancy Andrigui). (grifo 

nosso) “O entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que 

a prisão por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três 

últimas parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No 

caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ - 4ª Turma, HC 14.841 – SC, Rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109). (grifo nosso) “A 

prisão civil decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por 

escopo fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do 

alimentando. Assim, a custódia determinada em execução de prestação 

alimentícia pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito 

patrimonial que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 

13.736-0, 6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 9. 

Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça 

alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 
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compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.” 10. Dessarte, conforme 

exposição supra, determino a remessa dos autos, com urgência, ao 

contador judicial para a atualização dos valores devidos relativos ao(s): a) 

03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os meses que 

venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens anteriores. 11. 

Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a efetuar o 

pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC. 12. No mais, analisando detidamente os autos, vê-se que no caso em 

apreço é cabível a expedição de certidão judicial que comprove a dívida 

ora executada, a fim de que seja providenciado o protesto no cartório de 

registro de títulos, tendo em vista que a parte executada não adimpliu com 

o débito exequendo. 13. Insta consignar que a verba alimentar tem caráter 

vital para as manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que 

as prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável. 14. Sobre o tema, anoto as 

considerações doutrinárias: “(...) o alimento, em sentido amplo, abrange 

todo o necessário ao sustento, morada, vestuário, saúde e educação do 

ser humano. Atualmente, costuma-se acrescentar a este rol o lazer, 

considerado essencial para o desenvolvimento sadio e equilibrado de todo 

indivíduo.” (JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed., 

v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715) 15. Diante disso, nota-se o quão 

grande é a importância da efetiva prestação alimentícia, o que certamente 

levou a parte exequente a manejar a presente ação, sendo certo que 

outras formas de tentar compelir a parte devedora ao adimplemento da 

dívida restaram infrutíferas. 16. Corroborando as lições supra e, ainda, 

tecendo consideração acerca da mitigação do segredo de justiça, anoto o 

seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

INVIABILIDADE RECONHECIDA. VEDAÇÃO, TODAVIA, INEXISTENTE. 

TENTATIVAS DE PENHORA 'ON LINE' E BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS 

INFRUTÍFERAS. ART. 732 DO CPC. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. 

POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO PARA ATINGIR A 

FINALIDADE ALMEJADA. RECLAMO RECURSAL ACOLHIDO. 1. Ainda que 

sem previsão legal, não existe vedação à inscrição do devedor de 

alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, sendo a medida mais uma 

forma de compelir o devedor ao pagamento das parcelas dos alimentos 

vencidas. 2. Inexistindo bens passíveis de penhora ou valores 

depositados em instituições financeiras, pode o representante legal do 

menor, havendo interesse, nas execuções pelo rito do art. 732, do CPC, 

requerer a emissão de certidão, junto ao juízo responsável pela execução, 

com os dados necessários ao protesto do título executivo judicial. Assim, 

basta apresentar a cópia da decisão que fixou os alimentos e a respectiva 

certidão, acompanhados do cálculo do valor do débito, junto ao cartório 

competente para o protesto do título. 3. A privacidade do alimentante não é 

direito fundamental absoluto, curvando-se ao direito do alimentado à uma 

sobrevivência digna e, pois, à própria vida.” (TJ/SC – Agravo de 

Instrumento n.º 20130067976. Segunda Câmara de Direito Civil. Rel. 

Trindade dos Santos. DJ: 14.08.2013). (grifo nosso) 17. Assim, por todo o 

exposto e tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, sem 

prejuízo das demais determinações constantes nesta decisão, determino 

que se expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para 

que a parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC. 18. Intime-se. 19. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005801-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO BRAMBILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005801-29.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 22994327, pelo que determino que se proceda imediatamente à busca 

de endereço da parte demandada junto ao convênio TJ/TRE. 2. Sendo 

positiva a diligência supra, proceda-se com a intimação da parte 

executada no endereço informado. Caso negativa, abra-se vista dos 

autos à parte exequente para sua manifestação, no prazo legal. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012036-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Juliana Siqueira Barros (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012036-07.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 25891176, determinando a dilação do prazo, por mais 60 (sessenta) 

dias. 2. Decorrido o prazo deferido, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, venham-me conclusos. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012036-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Juliana Siqueira Barros (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012036-07.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 25891176, determinando a dilação do prazo, por mais 60 (sessenta) 

dias. 2. Decorrido o prazo deferido, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, venham-me conclusos. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012399-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012399-91.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que informem ao juízo quanto à existência de 

numerários em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 
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utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte 

autora e, em seguida, ao representante do Ministério Público para que, no 

prazo legal, se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012399-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012399-91.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que informem ao juízo quanto à existência de 

numerários em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte 

autora e, em seguida, ao representante do Ministério Público para que, no 

prazo legal, se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002757-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILE NUNES DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002757-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Do minudente 

volver processual, nota-se que a parte autora não carreou aos autos o 

título executivo judicial que fixou os alimentos os quais a presente ação 

pretende exonerar. Sendo assim, determino sua intimação para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize o feito carreando aos autos o 

referido título, eis que necessário à propositura da ação, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil. 2. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação quanto ao pleito de ID: 

22575137. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017044-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO WEIS (REQUERENTE)

FRANCISCA GUARLOT TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1017044-62.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. 4. Após, venham-me conclusos para deliberação. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013751-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PONDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON BARRETO CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013751-84.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

969,21 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 
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do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000160-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALESSANDRO BARBOSA (REQUERENTE)

QUELRIN DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS OAB - MT25307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000160-21.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014284-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJELVA LIMA ILIES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GUILHERME ILIES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014284-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 27499643, pelo que designo o dia 10.02.2020, às 17h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos 

termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000381-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE LINDEMANN (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000381-04.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se os 

autos ao Proc. n.º 1004731-06.2018.811.0003. 2. Recebo a exordial. 3. 

Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a habilitação ou com 

esta concordem, no prazo legal. 4. Após, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

legal. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012322-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012322-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 05.05.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados. 3. No mandado de intimação das partes deverá 

constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex 

Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JOSE GRANDO (REQUERIDO)

MARCIO GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006017-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 29.04.2020, às 14h30min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados. 3. No mandado de intimação 

das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes não 

quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000672-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EMILIA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEBALDE MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000672-38.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID: 18583753. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001723-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATÁLIA PEREIRA RIBEIRO (REU)

KAROLINE PEREIRA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001723-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 10.03.2020, às 15h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados. 3. No mandado de intimação 

das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes não 

quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015819-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YEDA VIGILATO APARECIDO (REQUERENTE)

PAMELLA CRISTINA VIGILATO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015819-07.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 27873457, abra-se vista dos autos a parte autora, e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

se manifestem. 2. Empós, venham-me conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003906-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. C. C. (AUTOR(A))

EDNA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003906-28.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Da literalidade do 

art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que se proceda com a 

citação por hora certa mister se faz a suspeita de ocultação do requerido. 

Senão vejamos: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” (grifo 

nosso) 2. Analisando a certidão do oficial de justiça de ID: 21033486, não 

se verifica, a priori, que houve suspeita de ocultação por parte do 

demandado. 3. Ademais, nota-se do disposto no art. 256, §3º, do Código 

de Ritos, que para o deferimento da citação por edital há necessidade de 

que se esgotem todos os meios possíveis de localização da parte 

requerida, portanto, no caso em tela, não assiste razão a essa pretensão 

da parte exequente, eis que ainda não foram tentadas outras formas de 

citação da parte adversa e nem houve suspeita de ocultação da parte 

demandada, razão pela qual indefiro o pleito de ID: 23642465. 4. Intime-se 

a parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004154-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004154-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 22.04.2020, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 5. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012081-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA ROSA DA SILVA (INVENTARIADO)

JOAO JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012081-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

Hermes Jose da Silva, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. Considerando 

que as primeiras declarações já foram apresentadas na exordial, se não 

houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam 

as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 5. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa do 

inventariante para prestá-las. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006113-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALENTINA DA SILVA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LARISSA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEZERRA DA SILVA OAB - 027.713.381-57 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006113-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que não se encontram na 

exordial as certidões de nascimento das menores, Larissa da Silva 

Ramalho Oliveira, Geovana da Silva Ramalho de Oliveira e Valentina da 

Silva Ramalho de Oliveira. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o feito, devendo carrear aos autos 

os documentos supracitados, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. 3. Após, venham-me conclusos para deliberação. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000276-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROMALINA ESTEFANES FRANCA (REQUERENTE)

LUCIA DE FATIMA STEFANES (REQUERENTE)

FLABIA DE FATIMA STEFANES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO LAURI STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO ROGERIO STEFANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENIR STEFANES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000276-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

Antonio Lauri Stefanes que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Ademais, Considerando que o Direito acompanha a evolução da 

sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente no 

ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a efetividade do processo de execução e, por conseguinte, 

da própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a 

racionalização que o Sistema BacenJud possibilita, em função de permitir o 

cumprimento de ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais, e, ainda, ante as 

disposições ínsitas do art. 854, do Código de Ritos, bem como o disposto 

no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 26.03.07, defiro o pedido de requisição 

de informações bancárias da falecida, cuja resposta segue anexa. 6. Se 

não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), 

digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as 

Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 7. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa do inventariante para prestá-las. 8. Após, conclusos. 9. Intime-se. 

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000403-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY FERREIRA DE FARIAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FERREIRA DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000403-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Luceny Ferreira de Farias Souza, que deverá ser intimada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 
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declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012079-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER MIRANDA DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012079-41.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Nomeio inventariante o requerente Elder Miranda de Almeida, 

que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo termo de compromisso. 3. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, o inventariante fará as 

primeiras declarações, devendo trazer o comprovante de recolhimento do 

ITCMD, as certidões negativas das fazendas Federal, Estadual (emitida 

pela PGE) e Municipal e, caso haja imóvel rural, deverá juntar os 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados (art. 620, CPC). 

Deverá, ainda, carrear aos autos certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, atendendo às disposições 

contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ. 4. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 5. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005989-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URSULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENILDE URCULINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO URCULINO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIALDA URSULINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005989-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, ressai do caderno processual que os 

requerentes formulam ao juízo um pedido de expedição de alvará, no ID: 

26081931, entretanto, para se evitar tumulto processual, hei por bem 

indeferir tal requerimento no bojo desta ação sucessória, devendo a parte 

se valer de ação autônoma, que deverá tramitar por dependência a este 

feito. 2. Ademais, defiro o requerido no item “c” do petitório de ID: 

26081931, devendo ser oficiado conforme requerido. 3. Com a resposta 

do ofício, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente novo plano de partilha. 4. Após, venham-me conclusos. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000589-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLIN THAMIRES BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000589-85.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

1.520,93 (um mil quinhentos e vinte reais e noventa e três centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 767 de 3112



de Direito
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KETHLIN THAMIRES BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000589-85.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

1.520,93 (um mil quinhentos e vinte reais e noventa e três centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002646-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002646-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA aforada por VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA em 

face de MARILENE MENDES DA SILVA (qualificados nos autos). 2. A inicial 

foi recebida no ID: 14098281. 3. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação e reconvenção (ID: 20125816), arguindo, preliminarmente, a 

ocorrência da continência desta ação com a ação nº 

85-33.2019.811.0003, Cód. 915227, que tramita perante este juízo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. Da análise do caso em apreço, nota-se a existência dos autos de Ação 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos, Proc. Cód. 915227, que tramita perante este juízo, 

envolvendo as mesmas partes e mesma causa de pedir, porém, os 

pedidos daquele processo são mais abrangentes do que deste, sendo 

necessário então a análise processual do instituto da continência. 6. 

Note-se, ademais, que, em verdade, a hipótese trazida à baila reflete a 

ocorrência de continência, nos termos do art. 57, do Código de Ritos, eis 

que, a toda evidência, o objeto do feito de Código n.º 915227, proposto em 

29.01.2018, por ser mais amplo, abrange o desta ação, proposta 

posteriormente, já que, naqueles autos, além da guarda dos filhos, a parte 

requerente pretende, também, o reconhecimento e a dissolução de união 

estável, a partilha de bens e alimentos. 7. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução do mérito e, dentre elas, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso X, combinado com o art. 57, ambos do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

em razão da continência. 8. Sobre o tema de continência, anoto o seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM 

PEDIDOS DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. 

CONTINÊNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA 

ANTERIORMENTE À AÇÃO CONTIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. 

MANUTENÇÃO. Caso em que a demanda ajuizada pela autora revela a 

ocorrência de continência, pois o objeto da ação proposta pelo réu é mais 

amplo do que o da proposta pela autora. Tendo a ação proposta pelo réu 

(continente) sido distribuída anteriormente à ação proposta pela autora 

(contida), deve ser mantida a extinção da segunda demanda, sem 

resolução de mérito, em atenção ao art. 57 do CPC. APELO DESPROVIDO.” 

(TJ/RS - AC: 70075087965 Rel. Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 22.11.2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27.11.2017) 

(grifo nosso) 9. Cediço que tal fato impossibilita o prosseguimento deste 

feito, uma vez que o pedido formulado na exordial está contido na exordial 

dos autos de Código n.º 915227, o que implica na extinção do presente 

processo sem resolução de mérito, já que também é o mais recente. 10. 

Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de continência arguida na contestação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso X, combinado com o art. 57, 

ambos do Código de Processo Civil. 11. Sem condenação em custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 12. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009937-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Venícius Okada de Lima (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009937-35.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por MAURO CESAR DE LIMA 

em face de GUSTAVO VENÍCIUS OKADA DE LIMA (qualificados nos 

autos). 2. A inicial foi instruída com todos os documentos necessários à 

propositura da ação. 3. Citada por edital (ID: 17375903), a parte requerida 

deixou o prazo de resposta transcorrer in albis, sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral (ID: 

18409225). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução, motivo pelo qual passo diretamente ao exame do meritum causae. 

6. Embora tenha a parte requerida contestado o pedido por negativa geral, 

tal fato não tem o condão de desconstituir as provas produzidas nos 

autos, haja vista que a matéria de fato não restou impugnada 

especificamente. 7. De proêmio, insta ressaltar que o alcance da 

maioridade civil pelo necessitado, por si só, não justifica a cessação da 

obrigação alimentar, como bem preconiza a Súmula n.º 358, do STJ: “O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos.” 8. Nessa linha é o entendimento doutrinário: “demonstrada a 

necessidade (e a continuidade de estudos em nível superior ou técnico 

pode ser uma causa razoável), é perfeitamente aceitável a manutenção da 

obrigação alimentar após o atingimento da maioridade. Por isso, quanto 

aos filhos, costumeiramente se diz que a obrigação persiste “até a 

conclusão dos estudos”, não havendo cancelamento automático do dever 

alimentar com o alcance da maioridade civil.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. vol. 6. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012) 9. Focando-nos no caso dos autos, vislumbra-se 

que a parte requerida além de ter atingido a maioridade, é jovem e apto 

para o labor, sendo que, inclusive, está residindo no Japão. 10. Ademais, 

o requerido trouxe aos autos nenhum indício de que esteja estudando ou 

exercendo alguma atividade a ponto de necessitar de auxílio financeiro. 

11. Isso posto, não é mais patente a necessidade da parte requerida, 

devendo o genitor ser exonerado da obrigação alimentar, não sendo outro 

o entendimento jurisprudencial acerca do tema. Senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. 

MATRÍCULA TRANCADA EM CURSO SUPERIOR, FALTANDO UM 

SEMESTRE PARA CONCLUSÃO. LAPSO DE QUASE DOIS ANOS. 

OPORTUNIZAÇÃO AO APELADO DE DEMONSTRAR INTERESSE EM 

COMPLETAR A FACULDADE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

INTENÇÃO DO ALIMENTADO DE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora não 

seja a maioridade civil requisito apto, por si só, para sustentar pedido de 

exoneração de verba alimentar, a falta de comprovação de que o 

alimentado cursa ensino superior é elemento decisivo para afastar a 

obrigação de continuar prestando alimentos.” (TJ/SC – Apelação Cível n.º 

20120808094. Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Jairo Fernandes 

Gonçalves. DJ: 03.07.2013) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE DA ALIMENTANDA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS - ALIMENTANDA 

QUE NÃO ESTUDA E GOZA DE PLENA SAÚDE - EXONERAÇÃO 

ACERTADA - RECURSO DESPROVIDO. Alimentanda que não estuda, com 

plena saúde física e intelectual, atualmente com 25 anos de idade e não 

comprova a necessidade dos alimentos, deve ter o benefício 

interrompido.” (TJ/PR – Apelação Cível n.º: 6523315. 12ª Câmara Cível. Rel. 

Marcos S. Galliano Daros, Data DJ: 11.08.2010) (grifo nosso) 

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL - MEIO PRÓPRIO - FIM 

DO DEVER ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DO PÁTRIO PODER - 

ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PARENTESCO - MAIORIDADE - 

DESISTÊNCIA DE ESTUDOS - CAPACIDADE PARA O TRABALHO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES - DECISÃO EXONERATÓRIA 

MANTIDA. 1)- A PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, EM 

RAZÃO DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE, PODE SER FEITA E 

PROCESSADA, NOS AUTOS EM QUE FORAM ELES FIXADOS, SEM 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, BASTANDO QUE SE 

RESPEITE O CONTRADITÓRIO. 2)- ATINGIDA A MAIORIDADE CESSA O 

DEVER DO GENITOR EM PRESTAR ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO 

PODER FAMILIAR, SUBSISTINDO O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM 

RAZÃO DO VÍNCULO DE PARENTESCO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 

1.694 E 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. 3) - NÃO COMPROVADA AS 

NECESSIDADES DA ALIMENTANDA, QUE NÃO ENCONTRA-SE 

ESTUDANDO E NÃO É INCAPAZ PARA O TRABALHO, A EXONERAÇÃO 

DOS ALIMENTOS CONSTITUI MEDIDA IMPOSITIVA, PORQUANTO A NÃO 

NECESSITA DOS ALIMENTOS FUNDADOS NA RELAÇÃO DE 

PARENTESCO. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/DF – 

Agravo de Instrmento n.º 27205620098070000. 5ª Turma Cível. Rel. 

Luciano Vasconcellos, DJ: 13.05.2009) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL - 

Exoneração de alimentos - Alimentado maior de idade, que não está 

estudando, jovem e com plenas condições de exercer atividade 

remunerada - Necessidade, que deixa de ser presumida após a 

maioridade, não demonstrada - Recurso provido.” (TJ/SP – Apelação Cível 

n.º 30892920098260224. 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. José Carlos 

Ferreira Alves, DJ: 22.03.2011) (grifo nosso) 12. Assim, pelas 

considerações supra, atentando-se ao feito em apreço onde a parte 

requerida já atingiu a maioridade civil, é jovem e apto para o labor, outro 

caminho não há senão a procedência do pleito inaugural. 13. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil, exonerando o autor do dever de prestar alimentos à parte 

requerida. 14. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que defiro a gratuidade da justiça em favor do 

demandado. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009953-18.2019.8.11.0003
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FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS OAB - MT15281/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA MORAES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009953-18.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por FLORIELCIO DE OLIVEIRA 

JORGE em face de FABRÍCIA MORAES DE OLIVEIRA (qualificados nos 

autos). 2. Citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar contestação, conforme certidão carreada aos autos (ID: 

27305368). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução. Considerando que a requerido não contestou o pedido inicial, 

decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, diante 

da procedência dos pedidos, visto que a revelia faz presumir aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela autora, na forma do art. 344, do 

mesmo Codex, e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas 

na inicial. Em tais casos, reza a jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A 

revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja 

presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
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INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 BA 2016/0172212-2, Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 01.03.2018) 

(grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS 

PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, Relator: 

Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo nosso) 5. 

Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 6. De 

proêmio, insta ressaltar que a obrigação alimentar não cessa com o 

alcance da maioridade civil pelo necessitado, como bem preconiza a 

Súmula n.º 358, do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho 

que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante 

contraditório, ainda que nos próprios autos.” 7. Nessa linha é o 

entendimento doutrinário: “demonstrada a necessidade (e a continuidade 

de estudos em nível superior ou técnico pode ser uma causa razoável), é 

perfeitamente aceitável a manutenção da obrigação alimentar após o 

atingimento da maioridade. Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se 

diz que a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos”, não havendo 

cancelamento automático do dever alimentar com o alcance da maioridade 

civil.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso 

de direito civil. vol. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012) 8. Focando-nos no 

caso dos autos, vislumbra-se que a parte requerida atingiu a maioridade e 

não comprovou a necessidade de continuar recebendo a verba alimentar, 

havendo inclusive indícios de viver em união estável. 9. Isso posto, não é 

mais patente a necessidade da parte requerida, devendo o genitor ser 

exonerado da obrigação alimentar, não sendo outro o entendimento 

jurisprudencial acerca do tema. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIMENTOS. MAIORIDADE. PROVA DA NECESSIDADE. ÔNUS. 

EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. Muito embora a 

maioridade civil, por si só, não seja suficiente para eximir o alimentante da 

obrigação de prestar alimentos, é necessária prova cabal da necessidade, 

a qual deixa de ser presumida. Tratando-se de ônus que incumbe à 

alimentanda e sendo ela revel, deve o alimentante ser exonerado da 

obrigação de prestar alimentos. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70057614406, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 18.12.2013. TJ-RS - AC: 

70057614406 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 

18.12.2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 20.01.2014) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MAIORIDADE CIVIL 

ALCANÇADA. MATRÍCULA TRANCADA EM CURSO SUPERIOR, 

FALTANDO UM SEMESTRE PARA CONCLUSÃO. LAPSO DE QUASE DOIS 

ANOS. OPORTUNIZAÇÃO AO APELADO DE DEMONSTRAR INTERESSE EM 

COMPLETAR A FACULDADE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

INTENÇÃO DO ALIMENTADO DE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora não 

seja a maioridade civil requisito apto, por si só, para sustentar pedido de 

exoneração de verba alimentar, a falta de comprovação de que o 

alimentado cursa ensino superior é elemento decisivo para afastar a 

obrigação de continuar prestando alimentos.” (TJ/SC – Apelação Cível n.º 

20120808094. Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Jairo Fernandes 

Gonçalves. DJ: 03.07.2013) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE DA ALIMENTANDA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS - ALIMENTANDA 

QUE NÃO ESTUDA E GOZA DE PLENA SAÚDE - EXONERAÇÃO 

ACERTADA - RECURSO DESPROVIDO. Alimentanda que não estuda, com 

plena saúde física e intelectual, atualmente com 25 anos de idade e não 

comprova a necessidade dos alimentos, deve ter o benefício 

interrompido.” (TJ/PR – Apelação Cível n.º: 6523315. 12ª Câmara Cível. Rel. 

Marcos S. Galliano Daros, Data DJ: 11.08.2010) (grifo nosso) 

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL - MEIO PRÓPRIO - FIM 

DO DEVER ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DO PÁTRIO PODER - 

ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PARENTESCO - MAIORIDADE - 

DESISTÊNCIA DE ESTUDOS - CAPACIDADE PARA O TRABALHO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES - DECISÃO EXONERATÓRIA 

MANTIDA. 1)- A PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, EM 

RAZÃO DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE, PODE SER FEITA E 

PROCESSADA, NOS AUTOS EM QUE FORAM ELES FIXADOS, SEM 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, BASTANDO QUE SE 

RESPEITE O CONTRADITÓRIO. 2)- ATINGIDA A MAIORIDADE CESSA O 

DEVER DO GENITOR EM PRESTAR ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO 

PODER FAMILIAR, SUBSISTINDO O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM 

RAZÃO DO VÍNCULO DE PARENTESCO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 

1.694 E 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. 3) - NÃO COMPROVADA AS 

NECESSIDADES DA ALIMENTANDA, QUE NÃO ENCONTRA-SE 

ESTUDANDO E NÃO É INCAPAZ PARA O TRABALHO, A EXONERAÇÃO 

DOS ALIMENTOS CONSTITUI MEDIDA IMPOSITIVA, PORQUANTO A NÃO 

NECESSITA DOS ALIMENTOS FUNDADOS NA RELAÇÃO DE 

PARENTESCO. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/DF – 

Agravo de Instrmento n.º 27205620098070000. 5ª Turma Cível. Rel. 

Luciano Vasconcellos, DJ: 13.05.2009) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL - 

Exoneração de alimentos - Alimentado maior de idade, que não está 

estudando, jovem e com plenas condições de exercer atividade 

remunerada - Necessidade, que deixa de ser presumida após a 

maioridade, não demonstrada - Recurso provido.” (TJ/SP – Apelação Cível 

n.º 30892920098260224. 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. José Carlos 

Ferreira Alves, DJ: 22.03.2011) (grifo nosso) 10. Assim, pelas 

considerações supra, atentando-se ao feito em apreço em que a parte 

requerida já atingiu a maioridade civil, é jovem e apta para o labor, outro 

caminho não há senão a procedência do pleito inaugural. 11. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil, exonerando o autor do dever de prestar alimentos à parte 

requerida. 12. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005757-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA TEODORO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005757-39.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por ISABELA TEODORO DE 

OLIVEIRA em face de ALESSANDRO SOARES OLIVEIRA (qualificados nos 

autos). 2. No ID: 21064972 infere-se que a parte devedora cumpriu sua 

obrigação alimentar. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 5. Diante da manifestação da parte autora (ID: 

25878065), verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi 

satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa 

senão a extinção do feito em análise. 6. Ante o exposto, e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil. 7. No mais, sendo o caso, proceda-se 

com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio do executado, que 

por este processo tenham ocorrido. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007697-05.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

AVANI ELVIRA RIBAS MATZENBACHER TIBES (AUTOR(A))

CELIO ALVES TIBES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSE RIBEIRO GUERRA OAB - PR75306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007697-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS consensual aforada por AVANI ELVIRA RIBAS 

MATZENBACHER TIBES e CÉLIO ALVES TIBES JÚNIOR (qualificados nos 

autos). 2. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 5. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial (ID: 21714499) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001271-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDE ALVES DE CAMPOS FREITAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001271-96.2018.8.11.0007 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por CARLOS EDUARDO 

SOUZA FREITAS em face de K.E.A.F. e K.A.F., representadas por sua 

genitora, Sr.ª Rosenilde Alves de Campos Freitas (qualificados nos autos). 

2. A parte autora requereu a desistência da ação e a sua extinção sem 

resolução de mérito (ID: 27853960). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual 

civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000254-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA SILVA BRANCO (AUTOR(A))

K. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON NETO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDSON MACHT OAB - MS11529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000254-71.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por K.S.S., representada por sua 

genitora, Sr.ª Rosineide da Silva Branco, em face de ODILON NETO DA 

SILVA (qualificados nos autos). 2. Pela manifestação carreada aos autos 

(ID: 24577011), infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 5. Diante da manifestação da parte exequente, ID: 

24577011, verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi 

satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa 

senão a extinção do feito em análise. 6. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil. 7. No mais, se necessário, expeça-se 

o competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como 

proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte 

executada, que por este processo tenham ocorrido. 8. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011878-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MAGGI HACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1011878-49.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por ISABEL MAGGI HACK 

(qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em suma, a parte 

requerente pugna pela retificação de seu nome, visto que se divorciou do 

Sr. Edson Ari Hack, motivo pelo qual almeja voltar a utilizar seu nome de 

solteira, Isabel Schuwank Maggi. 3. Manifestou-se o representante do 

Ministério Público pela procedência do pedido exordial (ID: 27666002). 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente pelo que se denota dos documentos 

acostados aos autos que a procedência do pedido é medida que se impõe. 

8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

determinando a retificação do assento civil da parte autora conforme 

requerido, que passará a se chamar ISABEL SCHUWANK MAGGI, o que 

faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de 

Registros Públicos. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários 

(art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos). 10. Notifique-se o 

representante do Parquet. 11. Sem condenação em custas e em 
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honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009154-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSENILDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORIVALDO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009154-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por CORIVALDO 

NUNES DA SILVA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005107-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

MANOEL MACHADO (REQUERENTE)

EDNILVA ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDENICE ALMEIDA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005107-55.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, converto o inventário em arrolamento 

sumário, nos termos do art. 659 e seguintes, do Código de Ritos. 2. Assim, 

JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por SIDENICE ALMEIDA MACHADO (qualificada nos autos), na forma 

pleiteada pelo inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 3. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação. 4. Em atendimento ao art. 659, 

§ 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda 

Pública. 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005377-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ELIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

KAROLINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

KALINCA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO CRIVELLARO (REQUERENTE)

CARMELIA AUGUSTA NUNES (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DO CARMO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005377-79.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por GERALDO 

DO CARMO DE SOUSA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 20 DIAS

AUTOS N.º 8661-83.2017.811.0003

 ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E Maria Antônia Borges Gonçalves, brasileira, casada, 

trabalhadora rural, portadora do RG 1949457 SSP-GO e CPF 

033.083.281-60, residente e domiciliada no Assentamento Márcio Pereira, 

Município de São José – MT, fone 66.9-9628.1478

 PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO GONÇALVES BORGES

 INTIMANDO(A, S): TERCEIRO INTERESSADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.450,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte do TERCEIRO INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: FINALIDADE: A Doutor(a) MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA 

COSTA, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, em substituição legal. 

Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que: Maria Antônia Borges 

Gonçalves move contra SEBASTIÃO GONÇALVES BORGES, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de SEBASTIÃO GONÇALVES BORGES (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, MARIA ANTONIA BORGES 

GONÇALVES. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 
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setembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. Eu, 

Geralda Esplendo dos Santos Moraes, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001551-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. N. S. (REQUERENTE)

D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1001551-50.2016.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista que 

a tutela jurisdicional já foi esgotada, não conheço do pedido retro, sem 

prejuízo de que a parte deduza sua pretensão pela via autônoma e 

pertinente, querendo. Assim, tornem os autos ao arquivo com as baixas 

de estilo. Intime-se. Às providências. Rondonópolis, 18 de dezembro de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016594-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. A. (REQUERIDO)

K. D. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016594-22.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratando-se de ação que visa 

não só a regulamentação do direito de convivência paterno e a guarda da 

prole comum, como também o oferecimento de alimentos ao filho, a 

legitimidade para figurar no polo passivo deste último pleito é da criança, 

representada por quem de direito. Destarte, invocando o Princípio da 

Celeridade e, considerando-se a natureza do interesse em baila, inclua-se 

o menor K. D. A. da S. (d.n. 31/12/2014), representado por Valtineia de P. 

A. no polo passivo do feito. Retifique-se o necessário junto ao Sistema 

PJe. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme art. 189, II, do CPC. 

3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Trata-se de ‘Ação de Guarda 

Compartilhada c/c Regulamentação de Convivência e Oferta de Alimentos 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ manejada por IVAN A. L. da 

S., em face de VALTINEIA de P. A. e KAYO D. A. da S., representado por 

aquela, todos bem qualificados nos autos. Com efeito, a teor do relato 

contido na inicial, o autor pretende em caráter de urgência a 

regulamentação do seu direito de convivência com o filho Kayo D. A. da 

S., nascido em 31/12/2014, aduzindo que a mãe tem obstado o aludido 

direito de convivência. Pois bem, uma vez comprovado documentalmente o 

vínculo parental de filiação existente entre o requerente e o petiz e à vista 

da atual circunstância narrada na documentação encartada aos autos, 

dando azo a eventuais dissabores na rotina diária experimentada, ressai 

prudente a imediata estipulação da forma de visitação. Demais disso, 

imperioso resguardar-se o convívio entre pai e filho, eis que essencial 

para fortalecer os vínculos afetivos, não vislumbrando este Juízo qualquer 

fato que desabone a conduta do genitor a ponto de afastá-lo do convívio 

com a criança neste momento. Neste particular, a visitação, muito mais do 

que um direito dos pais, constitui um direito dos próprios filhos, 

garantindo-lhes o convívio com o genitor não-guardião, mantendo e 

reforçando os vínculos afetivos. Para a fixação da visitação, entretanto, 

deve-se levar em consideração, precipuamente, os interesses da criança, 

que se sobrepõem à conveniência dos pais ou da família extensa. 

Outrossim, ponderando o manifesto interesse do pai em participar 

ativamente da vida do filho e inseri-lo, substancialmente, no seio da família 

paterna, inclusive quanto as festividades de final de ano que se 

avizinham, tenho que o pedido comporta amparo, impondo-se, em todo 

caso, a responsabilidade ínsita ao encargo de genitor, devendo dedicar 

cuidados à manutenção da saúde e ao desenvolvimento emocional e 

intelectual da criança, sobretudo, assegurando o seu bem-estar e 

proteção. Apenas para não passar em branco, a convivência relativa ao 

final de ano não traduz prejuízo à mãe ou ao período por si programado 

para celebrar com o filho, de modo que seu direito materno encontra-se 

resguardado, impondo-se, igualmente, a conservação da convivência 

paterna. Registre-se, por oportuno, que em recente decisão este Egrégio 

Tribunal de Justiça entendeu inegável o direito de convivência do pai com 

sua prole, inclusive em período de amamentação, consignando, in verbis: 

"Aliás, se isso de fato ocorresse, a própria vida da criança seria 

diretamente atrelada à vida da mãe, que não poderia dela se separar em 

momento algum, o que, como sabemos, não é o caso". (in 

http://www.tjmt.jus.br/Noticias/56417#.XPa_qBZKiM8 - Pai tem direito à 

visita mesmo em período de amamentação, diz TJMT - de 27.05.2019). Sob 

esse ângulo, repisa-se que o direito de visitas não se destina apenas aos 

genitores, mas, sobretudo aos filhos, cujo desenvolvimento físico, moral, 

mental, dentro outros, depende de uma convivência familiar saudável entre 

ambos os lares. Portando, cabe ao Juiz na apreciação do caso concreto 

estabelecer o parâmetro mínimo e incentivar o diálogo entre os pais em 

benefício aos filhos e, sobretudo, assegurar à criança a vivência com o 

genitor e os familiares, a fim de proporcionar seu desenvolvimento salutar. 

Diante disso, encontram-se preenchidos os requisitos legas autorizadores 

para concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, na forma 

do art. 300, §2º, primeira parte, do CPC. Assim, atenta a presença dos 

requisitos autorizadores para concessão imediata do direito de 

convivência entre pai e filho, a fim de proteger os interesses do menor e 

fomentar o aludido contato, acima de quaisquer outros, fixo as visitas para 

o pai em: a) finais de semana alternados, devendo o genitor buscar o filho 

na residência materna na sexta-feira às 18h00min e, durante as atividades 

escolares, a ser retirado diretamente na unidade de ensino respectiva, ao 

término das aulas de sexta-feira, devolvendo-o até às 19h de domingo aos 

cuidados da mãe, intercalando-se, igualmente, os feriados. 

Excepcionalmente, em razão do período de final de ano que se aproxima, a 

convivência alhures referida se iniciará em 30/12/2019, mediante a 

retirada da criança pelo pai junto a genitora, até às 10h00min da 

mencionada segunda-feira. Destarte, o pai está autorizado a gozar das 

festividades de ano novo com o filho, bem como da data comemorativa de 

aniversário da criança, coincidentemente, à véspera do r. período (31/12). 

Ultrapassado interregno festivo, a visitação ocorrerá de forma quinzenal, 

devendo observar-se os dias, horários e locais referidos no caput da 

alínea ‘a’, a fim de viabilizar a consecução da convivência. Outrossim, 

deixo de estender a visitação na forma vindicada na prefacial, diante da 

necessidade de salvaguardar, idem, o desfrute dos finais de semana pela 

mãe, o que poderá vir a ser revisto/ampliado no curso da tramitação 

processual, aportando os subsídios inerentes a tal recomendação. b) 

estando a criança devidamente matriculada em instituição de ensino, 

metade das férias escolares, em períodos alternados e com divisão 

igualitária entre os pais, iniciando-se o primeiro período das próximas 

férias – no ano corrente - com o genitor e assim sucessivamente. Neste 

particular, em razão do período alhures concedido a título de festividades 

e, já estando em curso as férias da criança, o pai poderá usufruir da 

convivência com o filho no período de férias em vigor até o dia 20/01/2020, 

ocasião em que deverá restituí-lo aos cuidados da mãe até às 10h00min 

da r. segunda-feira, prosseguindo-se no mês subsequente à visitação 

quinzenal, a iniciar-se no dia 07/02/2020, seguindo-se as alternâncias e 

peculiaridades (horários e locais) assinaladas no item ‘a’. Portanto, o pai 

terá consigo a convivência diuturna com o filho, excepcionalmente, entre 

os dias 30/12/2019 a 20/01/2020, prosseguindo-se, empós, a visitação 

usual, a iniciar-se em 07/02/2020. c) aniversário, dia das mães e dia dos 

pais a criança permanecerá na companhia do genitor homenageado; d) 

festividades de final de ano alternadas entre os pais, iniciando-se o natal 

do ano ímpar em companhia da mãe e ano novo com o genitor, na forma 

alhures descrita; e) no aniversário da criança alternadamente entre os 

pais, iniciando-se, excepcionalmente, o ano corrente com o pai, 

seguindo-se no ano seguinte em companhia da mãe e assim 

sucessivamente, sem prejuízo de eventual alteração, futuramente, acaso 

sobrevenham outros elementos que possam recomendar a mudança do 

que ficou aqui decidido, após a instrução probatória ou ajuste entre as 

partes. Nesse ponto, espera-se dos genitores que possam agir 
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colaborativamente, empreendendo esforços para o bom equacionamento 

dos temas relativos à convivência com o filho de modo a protegê-la, em 

lugar de criar situações que não favorecem a segurança e solidificação 

de vínculos, familiares e sociais. Impende consignar, ainda, que a fixação 

judicial do período de visitas não impede que a genitora franqueie a 

convivência paterna com a prole comum em momento diverso, mas, ao 

contrário, serve de parâmetro mínimo à incentivar o diálogo e a busca do 

melhor interesse do menor que está acima dos interesses dos genitores. 

No mais, ressalto que a presente decisão deverá ser cumprida fielmente 

por ambas as partes, sob pena de incidir nas sanções de litigância de 

má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo 

de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e 

por ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010, além da 

adoção de medidas mais severas, como a busca e apreensão. 5. 

Ademais, levando-se em consideração a iniciativa do requerente no 

oferecimento de alimentos ao filho na forma pleiteada, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser 

devido todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta 

bancária a ser informada pela representante legal do menor ou em 

espécie, através de recibo, iniciando-se no mês subsequente 

(janeiro/2020) e prosseguindo até decisão final da causa ou ulterior 

deliberação deste Juízo, ressaltando que o valor da pensão alimentícia 

suprarreferido poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que venham 

aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração. 6. Designo 

audiência de conciliação para a data de 14 de fevereiro de 2020 às 

15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo, via CEJUSC 

local. 7. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC. Se não houver acordo em audiência, poderá a 

demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização do ato, 

sob as advertências legais. Após, intime-se a parte autora para que 

apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Restando 

infrutífera a solenidade, determino a elaboração de estudo psicossocial no 

domicílio das partes (ECA, art. 167), sem prévio aviso, visando aferir a 

higidez da convivência familiar, as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e local de trabalho) para 

criação e educação do menor, averiguando a modalidade de visitação a 

ser exercida pelo genitor não-guardião que melhor atenda aos interessas 

da criança, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando o 

prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. Aportando os 

respectivos relatórios, intimem-se as partes para querendo, se 

manifestem, no lapso de 05 (cinco) dias. 9. Após, colha-se parecer 

ministerial. Diante da proximidade das festividades inerentes a tutela de 

urgência ora concedida, cite-se e intime-se a requerida via Oficial de 

Justiça Plantonista. Intimem-se. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000705-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. N. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. N. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES OAB - MT24450/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000705-96.2017.8.11.0003 VISTOS. Trata-se de ação de guarda que se 

processa entre a avó materna de Melissa dos Santos e a os pais da r. 

criança fundada na alegação de que é a parte autora Elizete Aparecida 

Nunes Cordeiro, quem vem prestando todos os cuidados necessários à 

criança que encontra-se sob os cuidados da autora desde meados de 

2014, registrando-se a concordância da genitora. Argumenta que dedica à 

neta o necessário auxílio emocional, afetivo e material para o seu 

desenvolvimento sadio, pugnando pela concessão da guarda da criança 

em seu favor. A relação de parentesco do envolvidos está comprovada 

no documento vertido no ID n. 4768280. O pai registral Cleiton Rodrigo 

Rodrigues Gomes foi citado pessoalmente não tendo comparecido à 

sessão de conciliação. Na referida oportunidade restou consignado que a 

certidão de nascimento da criança foi retificada, com a exclusão da 

paternidade registral que dela então constava, razão pela qual pugnou a 

autora pela exclusão do mesmo do pólo passivo da lide (ID 7996933), 

sendo tal efetivado consoante decisão lançada no ID n. 9165894. O 

Estudo psicossocial aportou aos autos no ID n. 21536463. A requerida 

Ana Paula Nunes dos Santos compareceu nos autos apresentando 

concordância com o pedido autoral (ID 20750088). O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido (ID 27151473). Pois bem, ressai que a 

conclusão do relatório subscrito pela equipe multidisciplinar do juízo vem 

ao encontro do relatado na inicial, inclusive traz a informação de que a 

criança está inserida em família estruturada e sendo bem cuidada em suas 

necessidades pela parte autora. Assim, tem-se que a medida pleiteada 

atende ao melhor interesse da criança e encontra amparo no art. 33, § 2º, 

do ECA, eis que evidenciada a necessidade de atender sua situação 

peculiar, consignando-se inclusive a concordância da genitora. No mesmo 

sentido, inclusive, o judicioso parecer do Ministério Público (ID 27151473), 

também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Direito de Família. 

Guarda de menor pleiteada por avós. Possibilidade. Prevalência absoluta 

do interesse da criança e do adolescente observada. 1. [...] 2. No caso em 

exame, não se trata de pedido de guarda unicamente para fins 

previdenciários, que é repudiada pela jurisprudência. Ao reverso, o pedido 

de guarda visa à regularização de situação de fato consolidada desde o 

nascimento do infante (16.01.1991), situação essa qualificada pela 

assistência material e afetiva prestada pelos avós, como se pais fossem. 

Nesse passo, conforme delineado no acórdão recorrido, verifica-se uma 

convivência entre os autores e o menor perfeitamente apta a assegurar o 

seu bem estar físico e espiritual, não havendo, por outro lado, nenhum fato 

que sirva de empecilho ao seu pleno desenvolvimento psicológico e social. 

3. Em casos como o dos autos, em que os avós pleiteiam a regularização 

de uma situação de fato, não se tratando de ‘guarda previdenciária’, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser aplicado tendo em vista 

mais os princípios protetivos dos interesses da criança. Notadamente 

porque o art. 33 está localizado em seção intitulada ‘Da Família Substituta’, 

e, diante da expansão conceitual que hoje se opera sobre o termo ‘família’, 

não se pode afirmar que, no caso dos autos, há, verdadeiramente, uma 

substituição familiar. 4. O que deve balizar o conceito de ‘família’ é, 

sobretudo, o princípio da afetividade, que ‘fundamenta o direito de família 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com 

primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico’. 

(REsp. 945.283/RN – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. em 

15.09.2009 – DJe 28.09.2009) Deixo de regulamentar as visitas pela 

genitora, na medida em que não há informações a respeito de sua rotina e 

horários, que devem ser compatibilizados com o da filha, tudo sem prejuízo 

de que sejam feitas mediante prévia combinação e a critério da parte 

guardiã (Código Civil, 1.589). Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, 

concedo a guarda unilateral de MELISSA DOS SANTOS à parte requerente 

ELIZETE APARECIDA NUNES CORDEIRO, o que faço com fundamento no 

que dispõe o art. 33, § 2º, do ECA, assim resolvido o mérito do processo 

(CPC, 487, I). Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio 

da assistência judiciária gratuita, restando deferido r. benefício em prol da 

requerida Ana Paula. Publique-se, intimem-se, notifique-se e, 

oportunamente, lavrado o termo respectivo, arquivem-se. Rondonópolis, 

16 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007764-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

OFERTA DE ALIMENTOS movida por ANDERSON FARIAS DE OLIVEIRA em 

desfavor de L. C. F. representada por sua genitora Sra. NEIRACI DA 

SILVA CARDOSO, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Recebida a exordial foi concedido a 

assistência judiciária gratuita em prol da parte autora (ID 10165363). 

Sequencialmente, fixou-se os alimentos provisórios no importe de 53,5% 

do salário mínimo em favor do demandado (ID 10577829). A requerida foi 

devidamente citada, conforme certidão do Sr. Meirinho acostada no ID 

11446476. Realizada audiência de tentativa de conciliação TAL restou 

prejudicada, ante a ausência da parte autora, oportunidade em que foi 

aberto o prazo da oferta de contestação pela parte requerida (ID 

11481350), entretanto, houve o transcuro do prazo in albis (ID 12990930). 

Adiante, a parte autora pleiteou pela decretação da revelia, bem como pelo 

julgamento antecipado do mérito (ID 13075010). Sobreveio peça defensiva 

da parte requerida, aduzindo em sede de preliminar a inaplicabilidade dos 

efeitos da revelia, bem como pela extinção do feito sem resolução do 

mérito ante a ausência da parte autora em sede de audiência de 

conciliação. No mérito, pleiteou pela fixação dos alimentos no importe de 

um salário mínimo (ID 14221510). Mais a frente, decretou-se a revelia da 

parte requerida deixando de aplicar os seus efeitos, conforme decisum de 

ID 14620159. Ato contínuo a parte requerida opôs embargos de 

declaração (ID 14856813), improvido, conforme se afere do comando 

judicial exarada no ID 15916517. O Parquet manifestou pela quebra do 

sigilo fiscal do autor, mediante busca no sistema INFOJUD, bem como pela 

designação de audiência de instrução (ID 17731173). O feito foi saneado 

por força da decisão de ID 17731173, oportunidade em que foi deferida a 

quebra do sigilo fiscal do demandante. Por meio da petição registrada no ID 

21247895, o demandado pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Sucessivamente, o autor colacionou aos autos cópia do agravo de 

instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça (ID 21649064). Por 

força da decisão lançada no ID 22507207, foi declarada a preclusão da 

prova oral pelas partes e encerrado a instrução processual. Aportou ao 

feito decisão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, não conhecendo 

do agravo interposto pela parte autora (ID 22894150). Derradeiramente, as 

partes apresentaram memoriais na forma escrita (ID 23176012 e 

23806989). Por fim, a douta representante do Ministério Público 

apresentou parecer, opinando pele fixação dos alimentos no importe de 

um salário mínimo (ID 24943366). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois 

bem, trata-se de “AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS” movida por ANDERSO N FARIAS DE OLIVEIRA 

em face de L. C. F. representada por sua genitora Sra. NEIRACI DA SILVA 

CARDOSO, todos devidamente qualificados nos autos. A relação jurídica 

processual se desenvolveu regularmente, tendo perfectibilizado o 

contraditório e a ampla defesa com a citação da parte requerida. Pois bem, 

verifico no presente caso mostra-se inquestionável a necessidade 

alimentar da menor L. C. F., que por óbvio, como qualquer criança, 

necessita de diversos cuidados. Desse modo, tenho que a obrigação de 

prestar alimentos à filha menor é inconteste. A questão que remanesce, 

então, centra-se apenas no valor. Com efeito, preceitua o artigo 1.694 e 

seu § 1.º do Código Civil que: “podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada.”. Por sua vez, o ilustre mestre YUSSEF SAID CAHALI, 

referindo-se à obrigação alimentar decorrente de parentesco diz que “a 

obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo 

de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a 

comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o 

dever recíproco de socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 

700). In casu, verifico que o autor ofereceu inicialmente a título de 

alimentos, a importância de 53,5% do salário mínimo vigente em favor da 

filha L. C. F. Destarte, apesar da parte requerida ter apresentado peça 

defensiva tardiamente, a mesma apresentou memoriais finais pleiteando 

pela fixação dos alimentos em um salário mínimo vigente, bem como que 

seja rateado as despesas extraordinárias com saúde e educação da 

infante (ID 23806989). Com efeito, de tudo quanto consta dos autos, esse 

quantum, entretanto, deverá ficar no patamar de um do salário mínimo, em 

consonância ao bem lançado parecer ministerial (ID 24943366). Isso 

porque, por decorrência das provas atreladas ao caderno processual 

eletrônico, como a renda e possibilidade por parte do genitor (ID 

20837266), bem como a comprovada existência de outros dependentes do 

alimentante, em observância do trinômio possibilidade, necessidade e 

proporcionalidade, deverá o mesmo pensionar a filha menor no patamar 

equivalente a um do salário mínimo vigente, por mês, até o dia 10 de cada 

mês, a serem pagos diretamente à representante da alimentada. Assim, os 

alimentos, porque devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, 

como forma de solução mais adequada ao caso sob julgamento e que 

melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando de 

fixar a obrigação na moldagem in natura por entender estar o patamar ora 

fixado em sintonia ao princípio da proporcionalidade. Por fim, tenho por 

descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora 

conforme postulado pela requerida em sede de memoriais, porquanto se 

faz necessário a demonstração de que tenha havido má-fé por parte 

daquele e prejuízo da requerida, o que não é o caso, sendo certo que a 

mera alegação de não fazer ele jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita não revela que a parte autora tenha agido com 

deslealdade processual, consignando-se inclusive que e não é necessário 

que o postulante de tal privilégio seja absolutamente miserável, desprovido 

de quaisquer bens. Se não bastasse, a parte requerida sequer 

apresentou oportuno pedido de impugnação à justiça gratuita em sintonia 

ao quanto apregoado pelo código de ritos. Portanto, não vislumbrando nos 

autos o irrefragável dolo do autor e o prejuízo da requerida, entendo 

incabível a condenação do requerente em litigância de má-fé. Posto isso, 

tendo em vista a delimitação do pedido autoral, somada as alegações 

vertidas nos autos e aos demais elementos de convicção produzidos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na presente 

ação para fixar a obrigação alimentar no patamar equânime a um do 

salário mínimo mensal, os quais deverão ser pagos pelo pai diretamente à 

genitora do menor, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo ou 

através de depósito em conta bancária, a ser informada pela 

representante legal da criança diretamente aquele. Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte 

requerida aos restantes 50% (cinquenta por cento) das custas e 

despesas processuais. Também, face à sucumbência recíproca e 

sobretudo considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivado e o 

tempo despendido, fixo os honorários na quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) em favor da patrona da parte autora e R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) em favor do patrono do requerido, tudo consoante o que determina 

o art. 85, § 8º, do CPC. Oportunamente, diante da presunção de 

hipossuficiência financeira que milita em favor da criança, ora requerida, 

defiro a alimentada os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

espeque no art. 99, §3º, do CPC. Registre-se, nesse sentido, que por 

militar as partes sob o pálio da Justiça gratuita, ficam os mesmos isentos 

do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da verba honorária 

enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC. Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004499-91.2018.8.11.0003
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nº.: 1004499-91.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Execução de 

Alimentos movida por T. G. V. da S. representada por sua genitora Sra. 

GABRIELA VIEIRA DE SOUZA, em desfavor de ADELSON SANTOS SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos. O feito foi devidamente 

recebido, oportunidade em que concedeu-se os benefícios de assistência 

judiciária gratuita a parte (ID 14991221). Devidamente intimado a parte 

requerida apresentou contestação (ID 15223210). O processo foi 

sobrestado por força do decisum registrado no ID 17731166. Adiante, foi 

procedida a intimação da parte exequente, conforme determinado no ID 

20947602, aportando aos autos certidão negativa do Sr. Meirinho (ID 

21556483). Por derradeiro a Defensoria Pública pugnou pela extinção do 

processo (ID 24508210). É o relatório do necessário. DECIDO. Prima facie, 

é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, 

secundário, declarativo/executório, desinteressado e provocado, 

valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso 

concreto. Destarte, nas circunstâncias atuais dos autos é inviável o seu 

prosseguimento sem qualquer interesse da requerente, conquanto nota-se 

que a parte exequente não vem cumprindo com o seu dever de 

colaboração, o que por certo impossibilita o prosseguimento da lide, 

consoante disposto pela Defensoria Pública no pleito vertido no ID 

24508210. Ademais, importante salientar que o feito encontra-se parado 

por meses, sem que tenha sido tomado qualquer providência apta a 

retomada da marcha processual. Desta feita, resta caracterizada a desídia 

da parte exequente, não havendo outra alternativa se não a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ora, há que se ponderar também, que o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa, o que por sua vez 

inviabiliza o Juízo promover a movimentação da marcha processual. Ao 

Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo 

nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso 

manter processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à 

espera, destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. Pelo 

simples argumento de que não há previsão legal disciplinando o que se 

fazer, porém, o feito não pode ficar suspenso “sine die” (ação de 

conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de execução 

“formalmente em andamento” X ação de conhecimento, cautelares, fase 

executiva ou ação de execução “materialmente parada”). O Estado-Juiz, 

não se perdendo da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve 

impedir a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível 

magno, acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos 

interesses público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da 

eficiência, com ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas 

e autônomas, nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e 

a eficiência. Com variante econômica, segundo alguns, a economicidade 

determina aos Poderes constituídos empregarem, adequadamente, os 

recursos à disposição; a eficácia prega a imprescindibilidade de ação 

idônea e apta à obtenção efetiva de resultados; e a eficiência clama um 

balanço ou critério relativo aos custos despendidos e as vantagens 

granjeadas. A ordem constitucional demanda que o ordenamento 

infraconstitucional finque suas raízes na máxima efetividade do texto 

constitucional, aplicando-se cariz teleológico e sistemático sobre a norma 

interpretada. O desejo da Lei, aqui considerada em sua acepção genérica, 

independente das fontes de direito - lei escrita, costumes, princípios gerais 

não positivados, valores, doutrina, jurisprudência e dogmática, precisa ser 

verdadeiramente descortinado e concretizado para prevalecer a Justiça, 

no aspecto individual e coletivo. Empiricamente, a Lei é interpretada diante 

de um caso da vida, cabendo ao hermeneuta conduzi-la do abstrato para 

o concreto por métodos hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso 

completo. 8º ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, 

penetrando-se mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da 

interpretação, movida em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo 

das normas jurídicas, mirando sua aplicação por variados métodos; a 

interpretação propriamente dita, por seu turno, realiza o sentido e o 

alcance das normas jurídicas; por fim, a aplicação da lei trabalha com a 

subsunção das situações fáticas aos preceitos legais, dando azo à 

concretização daquilo até então previsto num plano ideal traçado pelo 

legislador. Os princípios de direito, com sobrelevada generalidade e 

abstração, marcante índole valorativa e sem ditar uma ação ou omissão, 

distinguem-se das disposições legais, as quais, positivas ou negativas, 

são formalmente obrigatórias e específicas. Aqueles desanuviam e dão 

efetividade a estas, adequando-as ao caso concreto quando há 

diferentes argumentações e preferências de sentido e alcance (vide 

HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. Rio de Janeiro: 

Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na hipótese de o 

intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da vida analisado 

ao texto legislativo, os princípios também podem completar sua atividade 

dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do Estado, 

região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em preceitos 

políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de princípios não 

escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e compatibilização deles à 

realidade e ao próprio ordenamento constitucional e sub-constitucional a 

que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas essências, na mesma 

velocidade com que valores sociais e jurídicos se perdem e aparecem 

injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de graduação entre 

eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de incompatibilidade 

lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente ampla e aberta e 

pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um confronto próprio, 

procura-se a harmonização ou concordância prática, força normativa, 

interpretação conforme, máxima efetividade, efeito integrador, justeza ou 

conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. Direito constitucional 

esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). De qualquer forma, 

num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e a razoabilidade 

servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e concreto, ao aberto e 

fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à concretização da 

plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a tripartição de Poderes, 

cada qual com suas funções típicas. Entrementes, não guardo dúvidas de 

que o Poder Judiciário deve atender ao jurisdicionado (princípio da 

inafastabilidade da jurisdição), mas assim o deve proceder na exata 

medida da necessidade e interesse daquele que provoca a atuação 

estatal. Ainda, ressalte-se que o Poder Judiciário passa, sem piedade das 

partes ou dos causídicos (que prestam serviços de conotação pública 

recebem honorários, reembolso de custas e despesas processuais etc.), 

a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou na prática, não 

“andam”, não recebem a devida marcha processual, gerando toda sorte 

de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos jurisdicionados 

(insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do princípio da autoridade, 

quebra do custo-benefício etc.), sendo que no caso vertente, ante a 

postura adotada pelas partes, ressai impositiva a extinção do presente 

feito. Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das 

partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação 

do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela 

jurisprudencial. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição 

para o regular exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa 

desistência, quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, 

deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não 

promove atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por 

mais de 30 dias” (Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 

310). Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e IV do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Notifique-se o Parquet. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009014-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por DAVI PINHEIRO SESCHINI GREGORIO, 

representado pela fenitora em face de DERALDINO GREGORIO 

RODRIGUES, ambos bem qualificados nos autos. Após um ato e outro, a 

Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo, sobretudo tendo 

em vista a dificuldade de contato com a parte autora (ID 26110071 e 

27603763). É o relatório. Decido. Com efeito, vislumbra-se que a parte 
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autora está em local incerto e não sabido, obstruindo o prosseguimento da 

ação. Pois bem, ad argumentandum tantum, é dever das partes comunicar 

qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). In casu, 

a Autora se mudou e não há comunicação qualquer no feito. Desta feita, 

caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não há se não a 

extinção do presente sem resolução do mérito. Entrementes, o 

desinteresse da parte em continuar com a demanda impõe reconhecer que 

não ostenta interesse no prosseguimento do feito. Desta feita, alternativa 

outra não há senão a extinção dos autos sem resolução do mérito. Ao Juiz 

cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos 

casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso manter 

processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, 

destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. O Estado-Juiz, 

não se perdendo da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve 

impedir a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível 

magno, acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos 

interesses público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da 

eficiência, com ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas 

e autônomas, nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e 

a eficiência. Com variante econômica, segundo alguns, a economicidade 

determina aos Poderes constituídos empregarem, adequadamente, os 

recursos à disposição; a eficácia prega a imprescindibilidade de ação 

idônea e apta à obtenção efetiva de resultados; e a eficiência clama um 

balanço ou critério relativo aos custos despendidos e as vantagens 

granjeadas. Com efeito, não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário 

deve atender ao jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), 

mas assim o deve proceder na exata medida da necessidade e interesse 

daquele que provoca a atuação estatal. Ora, no caso vertente, o processo 

não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado a visível falta de interesse processual no 

deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover a movimentação da 

marcha processual. Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento 

em apreço, notadamente diante do patente desinteresse da r. parte autora 

em comparecer aos autos - eis que sequer se dignou em atualizar o seu 

endereço, bem como a atual sistemática adotada pelos tribunais no sentido 

de se evitar a eternização dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 485, incisos IV e 

VI, do Código de Processo Civil. Via de consequencia, revogo o 

provimento liminar concedido quando do recebimento da ação. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários 

haja vista insubsistir contenciosidade. Concedo em prol do requerido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 

2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010648-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA OAB - MT25936/O 

(ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. R. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010648-69.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO 

DE NOME’ ajuizada por THAIZA FERNANDA DA SILVA ROCHA em 

desfavor de ALYSSON FELIPE DA ROCHA SOUZA, todos bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial concedeu-se os benefícios da justiça gratuita (ID 

24140528), restando na oportunidade deferido os alimentos provisórios 

em favor da prole em comum. O requerido foi devidamente citado (ID 

25588475). Em sede audiência de conciliação as partes entabularam 

acordo acerca da guarda dos menores T. M. da S. R. e A. F. da S. R. 

acordando que a mesma será exercida de forma compartilhada entre os 

genitores dos infantes, fixando como residência no lar materno. 

Ajustou-se, ainda, o direito de convivência paterna conforme disposições 

vertidas no termo de audiência registrado no ID 25802678, bem como os 

alimentos destinados aos mesmos, consoante aludido no r. termo. 

Sequencialmente, sobreveio peça defensiva do demandado, pleiteando 

entre outros pela decretação do divórcio (ID 26436534). Por fim, o 

Ministério Público, em parecer, opinou pela homologação do aludido acordo 

(ID 27288117). É o relatório. Decido. 1. Trata-se de ‘AÇÃO DE DIVÓRCIO 

C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME’ 

ajuizada por THAIZA FERNANDA DA SILVA ROCHA em face de 

ALYSSON FELIPE DA ROCHA SOUZA, todos bem qualificados nos autos. 

Denota-se dos autos que as partes entabularam acordo em sede de 

audiência de conciliação (ID 25802678). Pois bem, levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses dos menores, impõe-se a homologação da tratativa. Insta 

salientar, que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado, 

podendo ser revista a qualquer tempo, em face da modificação da 

situação financeira dos interessados (art. 15, da Lei 5.478/68). No mais, o 

deferimento da guarda conforme estipularam, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da infante, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Outrossim, vislumbro que o 

ajuste celebrado resguarda os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E 

EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS. Por fim, verídico que os requerentes 

são casados consoante certidão vertida no ID n. 24118527. Destarte, com 

a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 66, foi conferida nova 

redação ao § 6.º do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre 

a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, nos seguintes termos, 

‘litteris’: "Art. 226 (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio." Outrossim, o divórcio tornou-se um direito potestativo da parte 

interessada, bastando tão somente que esteja casada para sua obtenção, 

restando desnecessária a comprovação do lapso temporal da separação 

de fato para decretação do divórcio, anteriormente exigida. Revela-se, 

portanto, que uma vez cessados definitivamente os laços afetivos 

inerentes ao matrimônio, bem como a inviabilidade de reconciliação, 

constitui-se indubitavelmente motivo suficiente para o divórcio e torna 

possível pedido de extinção do vínculo matrimonial, com fulcro nas 

disposições do art. 1.571 e seguintes do Código Civil. Assim, tendo ambas 

as partes manifestado o desejo de se divorciarem, torna-se imperioso o 

reconhecimento do pedido de extinção do vínculo matrimonial. Registro, 

oportunamente que, malgrado a existência de bens a partilhar, não 

constituí por si só, óbice à decretação do divórcio, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo 731 do Código de Processo Civil. Assinalo, 

ainda, que o direito ao nome integra o conceito de direito personalíssimo, 

assim, in casu, a manutenção ou mudança do nome de casada é 

prerrogativa da divorcianda. Diante disso, havendo manifestação 

expressa pela conservação do nome de casada, a manifestação deve ser 

acolhida, conforme possibilidade estampada no art. 1.571, §2º do Código 

Civil. Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial HOMOLOGO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC, o acordo tal qual ora entabulado 

e, DECRETO O DIVÓRCIO de THAIZA FERNANDA DA SILVA ROCHA e 

ALYSSON FELIPE DA ROCHA SOUZA, com fundamento no art. 226, §6º, 

da Constituição Federal, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira. Expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, inciso I, do Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea 

“a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais. Oportunamente, expeça-se o termo de guarda compartilhada, 

devendo ser observado pela serventia, que os genitores deverão assinar 

r. termo conjuntamente. 2. No mais, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. P.I. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 

2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1011584-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008451-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

A. G. O. D. S. (REQUERENTE)

SERILO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº.: 1008451-44.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de pedido de 

Alvará formulado por AMANDA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA, 

devidamente representada pelos guardiões MARIA DAS GRAÇAS 

PEREIRA e SERILO FRANCISCO DE OLIVEIRA, visando promover o 

levantamento de uma cota de consórcio junto ao Consórcio Itaú referente 

ao Grupo número 10489, cota 371 contratado pela genitora Gizeslaine 

Pereira de Oliveira, falecida aos 08/7/2013. Pugna, ainda, pela concessão 

de alvará para fins de levantamento de valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal alusivo ao FGTS/PIS/PASEP de titularidade da 

sucedida. No evento número 24170912 aportou aos autos informações 

prestadas pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda Honda dando 

conta da existência de crédito a ser levantado em prol da falecida 

Gizeslaine Pereira de Oliveira. O Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido, com a ressalva de que a os valores deverão ser transferidos 

para conta poupança de titularidade da menor (ID 27517934). Relatei. 

Decido. Sem mais delongas, aproveitando o relatório desta sentença, no 

qual são indicados e mencionados os documentos necessários juntados, 

sobra cristalino que o pedido em apreço merece acolhimento, pois, 

preenchidos estão os requisitos legais. Não se verifica, pelo menos com 

base nos autos, sinais de intuito fraudulento. Ficam ressalvados, de 

qualquer modo, eventuais fraudes, erros, omissões ou melhores direitos 

de terceiros. Os documentos juntados dão conta da contratação do 

consórcio do bem móvel e da extinção contratual pela morte do 

consumidor. De qualquer modo, fica também consignado que o presente 

alvará não significa concessão de direito à parte; apenas traduz 

"autorização" desde que, obviamente, sejam respeitadas as regras legais 

e contratuais entabuladas com terceiros que sequer participam do 

processo. Sobrevindo divergências deverão as partes buscar a via 

judicial autônoma e adequada. Igual posicionamento deve ser adotado com 

relação aos valores a titulo de FGTS/PIS/PASEP, tratando-se de pedido de 

pouca complexidade e pode ser conhecido e decidido de imediato, na 

forma postulada na exordial, preservados eventuais direitos de terceiros 

não conhecidos, máxime diante do art. 5º da LINDB cc o art. 8º do CPC. 

ANTE O EXPOSTO, em virtude da linha sucessória em comento, julgo 

procedente o presente alvará judicial, autorizando a autora a levantar a 

integralidade dos valores referentes ao consórcio mencionado nos autos, 

relativo à falecida Gizeslaine Pereira de Oliveira. Autorizo também a autora 

a proceder, junto à Caixa Econômica Federal, ao levantamento integral do 

FGTS/PIS/PASEP, desde que disponível para saque e desde que 

efetivamente de titularidade da pessoa falecida. Por fim, extingo este 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil. A aludida quantia deverá, na linha do parecer 

ministerial, ficar depositada em conta poupança até a data em que esta 

completar 18 anos, quando então poderá requerer o saque, salvo 

autorização judicial para custeio de dispêndio necessário à subsistência e 

educação da menor. Com efeito, a teor do disposto no artigo 1º, §1º da Lei 

6858/801 o patrono subscritor da exordial deverá, sob as penas da lei, 

informar o valor levantado e comprovar que a referida verba devida à 

menor foi efetivamente depositada em caderneta de poupança, no prazo 

de 30 dias, a contar da expedição do alvará. Expeça-se alvará com 

validade de 60 dias. A considerar a consensualidade do pleito e a 

preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o trânsito em 

julgado desta decisão se opera de imediato e independentemente de 

renúncia expressa dos interessados e de certidão cartorária a respeito, 

ficando dispensada a sua lavratura. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, pois a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita e não houve litigiosidade. Expeçam-se Alvarás e, aguarde-se a 

prestação de contas, no prazo acima assinalado. Prestadas ou não, com o 

transcurso do prazo, renove-se vista ao Parquet. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. P.I. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007896-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007896-27.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Curatela com pedido de tutela antecipada promovida por MARCELO JOSÉ 

DA SILVA JUNIOR em desfavor de sua genitora Sra. JOSEFA AMARAL DE 

OLIVEIRA, sob o fundamento que esta não possui capacidade de 

responder por seus atos, vez que encontra-se acometida de 

Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F-20.0), desde o início de 2006, 

encontrando-se afastada das atividades laborais desde 2009, quando 

houve piora no quadro. Aduz, ainda, que malgrado a requerida 

encontre-se consciente, sua capacidade cognitiva mostra-se 

comprometida, encontrando-se atualmente sob os cuidados do autor e sua 

irmã. Postulando, ao fim, pela procedência da ação, com a interdição da 

parte requerida, nomeando-se a parte requerente como curador em 

definitivo. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial (ID 21944732), concedeu os benefícios da justiça gratuita, bem 

como deferiu a curatela provisória ao demandante, determinou a 

realização de estudo psicossocial. A parte requerida foi devidamente 

citada, conforme certidão do Sr. Meirinho acostada ao feito no ID 

23084612. Em sede de audiência de entrevista realizada aos 05/09/2019 

(ID 23473371), foi procedida a oitiva da requerida, determinando-se a 

abertura de vista dos autos ao curador especial precedentemente 

nomeado pelo Juízo. Adiante, curador especial apresentou impugnação à 

curatela por negativa geral, conforme petição vertida no ID 23818299. 

Sobreveio aos autos cópia do relatório do estudo psicossocial realizado 

pelo setor competente do Juízo (ID 24634215). Sequencialmente o autor 

apresentou manifestação reiterando as alegações vertidas na exordial (ID 

24684027). Por fim, a douta Representante do Ministério Público reiterou 

parecer pela procedência da ação (ID 27361212). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

CURATELA PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposto 

por MARCELO JOSÉ DA SILVA JUNIOR em face de JOSEFA AMARAL DE 

OLIVEIRA, ambas bem qualificadas nos autos. Pretende a parte autora que 

lhe seja concedido o encargo da curatela de sua mãe Sra. Josefa, 

porquanto a mesma não possui condições de responder por seus atos, 
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vez que diagnosticada com Esquizofrenia Paranoide encontrando-se 

atualmente sob os cuidados do autor e sua irmã. Pois bem. O 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Entrementes, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a requerida não tem condições de 

gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Destarte, considerando a 

entrevista outrora realizada, somado aos detalhados relatórios de 

avaliação psicossocial realizada pela equipe multidisciplinar, vislumbro que 

a enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade da mesma de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, ausência de 

dialogo ou comunicação, desnecessária realização de perícia técnica com 

o fito de efetuar a avaliação médica da requerida. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se o requerido apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório, exigir a prova técnica por simples 

exigência formal, seria mergulhar nas lodosas águas do formalismo 

exacerbado. Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo, dispensá-lo sempre que entender que os 

elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu 

convencimento, a teor do que dispõe o artigo 472 do CPC, máxime quando 

sua realização em nada contribuirá para a comprovação da incapacidade 

do interditando, a qual restou demonstrada no curso procedimental, bem 

como através dos documentos encartados à exordial. No mesmo sentido é 

o posicionamento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. 

NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004). Destarte, considerando que a finalidade da perícia médica 

prevista no artigo 1.183 do Código de Processo Civil é demonstrar a 

incapacidade do interditando e esta restou comprovada durante o 

interrogatório, a obrigatoriedade do exame médico pericial há de ser 

mitigada, seja em atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, seja 

em face do princípio da instrumentalidade das formas e razoável duração 

do processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso 

LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão 

pela qual dispenso a realização da prova pericial. In casu, revela-se 

desnecessária a produção de qualquer outra prova nos autos, 

notadamente oral, posto que despojada de conteúdo técnico, já que, neste 

ponto, nota-se que não foram apontadas, especificamente, falhas quanto 

à realização da prova, como também não houve alegação de suspeição 

dos componentes da equipe interprofissional do juízo. Demais disso, 

impreciso mencionar que o Juiz é o destinatário das provas e a ele 

compete considerar a pertinência e o momento a ser definido a dilação 

probatória, quando julgar necessária para formação do seu 

convencimento, nos termo do art. 370 do CPC. Dito isso e diante das 

impressões colhidas em audiência de entrevista, laudos médicos 

encartados a exordial e relatório subscrito pela equipe multidisciplinar do 

juízo, ressai claro a demonstração de que a requerida é privada de 

discernimento, não possuindo condições de, por si só, gerir sua pessoa e 

praticar atos da vida civil, necessitando, desta forma, de auxilio de 

terceiros. Corroborando com tal assertiva, ilustro a conclusão obtida em 

sede de entrevista realizada pela equipe técnica do Juízo (ID 24634215): 

“apresenta comprometimento nos compromissos sociais, sua interação 

com as atividades cotidianas, obrigando a realizar mudança de rotinas, e 

neste sentido tem contado com a ajuda dos filhos, que se revezam e 

colaboram no bem estar da mesma, e ela necessita da intervenção de 

terceiros que visam o bem estar dela, sendo que os filhos assumiram os 

seus cuidados.” (sic.). Em face desse quadro fático e da manifestação do 

Ministério Público, impõe-se a proteção dos interesses da parte requerida. 

Enfim, claro está que o requerido está sendo bem auxiliada pela parte 

requerente, pessoa de seu vínculo familiar, seu filho não havendo razões 

para alterar tal quadro. Assim, em atenção à dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III, da CF/88) e ao melhor interesse da parte requerida, tenho por 

possível o reconhecimento de que ele precisará de auxílio para o exercício 

dos atos da vida civil. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de submeter JOSEFA AMARAL DE OLIVEIRA, portadora do RGnº 

0776885-9 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 536.019.711-00 à curatela restrita 

a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da interdição: 

Esquizofrenia Paranoide) a ser exercida por MARCELO JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR, portador do 19494106 SSP/MT, e inscrito no CPF n.º 

004.749.952-40, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertido de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da parte requerida. Assim, fica o curador 

cientificado de que deverá prestar contas da administração dos bens e 

valores eventualmente existentes em nome da parte requerida se e 

quando for instado a tanto, devendo por isso manter registro de 

recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. A medida abrange 

a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado 

em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar 

atos de administração de seu patrimônio. A hipótese não reclama 

prestação de caução ou especialização da hipoteca legal, por considerar 

a presumida idoneidade do curador e o desempenho do munus de 

considerável peso, destacando-se que qualquer ato de alienação deverá 
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ser precedido de autorização judicial específica. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no 

órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Esta sentença, 

acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado, servirá como 

edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial por três vezes, 

com intervalo de dez dias. Dispenso a publicação na imprensa local em 

inteligência ao disposto no artigo 98, III, do CPC/2015. No mais, expeça-se 

o competente mandado de registro da sentença de interdição para Cartório 

de Registro Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença 

junto à respectiva certidão da parte requerida. Sem condenação aos ônus 

de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou 

feição de procedimento de jurisdição voluntária. Oportunamente, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012978-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. A. P. (AUTOR(A))

I. G. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012978-73.2018.8.11.0003. Vistos. KARINE KAROLINE DOS ANJOS PAZ, 

por si e representando os interesses da menor ISIS GABRIELLA PAZ DA 

SILVA moveram a presente ação de alimentos, guarda e regulamentação 

de convivência paterna em face de ROBERLEY DA SILVA, todos bem 

qualificados nos autos. Narra a exordial que desde a separação fática 

ocorrida entre os genitores da menor Isis a mesma está sob a guarda 

fática da genitora Karine encontrando ela dificuldade em sozinha fazer 

frente às despesas da infante, sendo que a situação financeira do 

requerido é estável, exercendo o oficio de técnico agrícola, pugnando pela 

fixação da verba alimentar no quantum equivalente a um salário mínimo 

nacional. Pugna pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, 

resguardando-se o direito de convivência paterna de forma 

supervisionada pela tia do requerido (Sra. Cintia Karla Gonçalves Ribeiro 

de Paula), arbitrando-se verba alimentar no quantum acima mencionado. 

Por força da decisão vertida no ID n. 16817331 restou arbitrada a verba 

alimentar provisória no patamar equivalente a 42 % do salario mínimo, 

deferindo-se a guarda provisória da criança em prol da genitora, dentre 

outras deliberações. Adiante, a parte autora pugna pela fixação da verba 

alimentar em um salário mínimo, juntando documentos (ID 17080341). O 

requerido foi devidamente citado (ID 17884004). A audiência de 

conciliação restou inexitosa, não tendo as partes logrado êxito na 

composição (ID 18607603). Na sequencia, aportou aos autos contestação 

vertida no ID n. 19066518, oportunidade em que o requerido pugnou pela 

concessão da gratuidade da justiça, manifestando concordância com o 

exercício da guarda unilateral da criança pela genitora, registrando que 

suporta carga de trabalho rigorosa, não ostentando folgas regulares para 

deslocar-se até a cidade de Rondonópolis com o escopo de manter 

convivência com a filha, razão pela qual requer flexibilidade no exame da 

temática. No mais, ressalta não ter contato com a pessoa de Cintia, mas 

sim com a pessoa de Cleusa, acaso fixada a sua convivência com a petiz 

de forma assistida. Com relação à verba alimentar assinalou que em 

temporada de colheita recebe valor superior, sendo a remuneração 

reduzida nos demais períodos, frisando que custeia plano de saúde em 

prol da criança no valor aproximado de R$ 250,00, fazendo frente a 

diversas outras despesas de subsistência própria. Juntou documentos. 

Sobreveio réplica atrelada a prova documental, oportunidade em que a 

parte autora impugnou a gratuidade da Justiça vindicada pelo requerido, 

bem como pugnou pela fixação da verba alimentar no quantum equivalente 

a 45 % dos rendimentos auferidos pelo requerido, com a manutenção da 

obrigação de custeio (pelo requerido) de plano de saúde em prol da 

menor, mantendo-se o regime de visitação estipulado quando do 

recebimento da lide (ID 19657995). Por mais uma vez o requerido reitera a 

dificuldade em virtude de sua atividade profissional para conciliar as 

visitas à filha nos finais de semana (ID 20291792). Para ilustrar as 

alegações apresentou planilha vertida no ID n. 20291793. A douta 

representante Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido 

(ID 21172494). Designada sessão de Mediação tal apresentou resultado 

infrutífero, sobretudo ante a ausência do requerido (ID 26503730). Relatei 

o essencial. O feito merece julgamento antecipado, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, porque as provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para embasar o julgamento. Pois bem, no caso em tela, é 

inquestionável a necessidade da alimentanda Isis Gabriella Paz da Silva, 

que, por óbvio, como qualquer criança, necessita de diversos cuidados 

para manutenção da saúde, itens diversos de consumo destinados à 

higiene pessoal, vestimentas, alimentação, bem como lazer, 

entretenimento, etc. O Juízo segue orientação da jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pesa sobre o 

demandado o ônus de provar sua incapacidade financeira. Nesse sentido: 

‘Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e 

compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. 

Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 23/10/2007, destaque meu). 

Consoante relatado, a narrativa exordial assinala que genitora também não 

ostenta condições de sustentar sozinha a filha. Assim, a obrigação de 

prestar alimentos a filha menor é inconteste. A questão que remanesce, 

então, centra-se apenas no valor. O valor dos alimentos deve ser fixado 

respeitando o binômio necessidade/possibilidade. Esse quantum, 

entretanto, deverá ficar no patamar de 20 % dos rendimentos auferidos 

pelo requerido, enquanto empregado e de 30 % do salário mínimo, 

mensalmente, em caso de desemprego ou trabalho informal, o que é justo 

levando-se em consideração o trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade, notadamente tendo em vista a qualificação profissional 

do réu. Por oportuno, deixo de fixar o montante sugerido pelo Ministério 

Público por reputar que referido quantum fixado está em sintonia ao 

princípio da proporcionalidade, sobretudo sopesando o pedido da autora 

no sentido de que o requerido mantenha o custeio do plano de saúde em 

prol da menor e, ainda, ponderando-se a alegação lançada em sede de 

contestação acerca do dispêndio das despesas com transporte 

intermunicipal por parte do genitor para ver garantido o exercício do seu 

direito de convivência junto a filha. Neste particular, atribuo a 

responsabilidade do requerido, enquanto empregado, em custear as 

despesas extraordinárias da petiz relativamente à manutenção do plano 

de saúde, consoante pedido inaugural. Menos do que isso seria muito 

ínfimo, e mais do que isso comprometeria a sobrevivência do réu, aliado à 

necessária parcela contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser 

detentora da guarda fática da menor, por evidente, a mesma dispende 

mensalmente valor bem superior ao ora fixado para a manutenção do bem 

estar da filha concedendo-lhe moradia adequada, alimentação, lazer, etc. 

Ora, a necessidade da autora é presumida em razão de sua tenra idade 

(quase três anos de idade), sendo certo que tem despesas com 

alimentação, vestuário, saúde, lazer e outras próprias da idade. Assim, o 

percentual é o razoável e fica dessa forma decidido. Assim, deverá 

pensionar o requerido a filha menor no patamar equivalente a 20 % dos 

seus rendimentos líquidos, enquanto empregado (acrescido das despesas 

extraordinárias relativamente à manutenção do plano de saúde da menor) 

e de 30 % (trinta por cento) salário mínimo, em caso de desemprego, por 

mês, até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha ou pagos 

diretamente à genitora. Registro que o patamar equivalente a 20 % dos 

rendimentos líquidos auferidos pelo requerido deve ser entendido tal como 

o salário bruto menos a contribuição do INSS, imposto de renda e 

contribuição sindical, incluídos o 13º salário, o pagamento de férias 

indenizadas e o respectivo adicional de 1/3 (um terço), não incidindo, 

porém, sobre verbas de caráter eventual, como o FGTS e a respectiva 

multa, as verbas rescisórias, horas extras e demais verbas indenizatórias, 

a exemplo das verbas recebidas de gratificação por ocasião da adesão 

em plano de demissão voluntária - PDV, mediante desconto em folha de 

pagamento, com valor vencível, em qualquer dos casos, todo dia 10 de 

cada mês, devendo o pagamento ser feito na conta bancária de 
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titularidade da genitora da autora informada na exordial. Assim, os 

alimentos, porque devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, 

como forma de solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor 

se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil. Por outro lado, em 

relação a pretensão atinente a concessão da guarda definitiva em favor 

da genitora, ora requerente, o pedido é procedente. Nessa perspectiva, 

Maria Helena Diniz anota que “a guarda é um dever de assistência 

educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e 

em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a 

sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um 

poder-dever exercido no interesse da prole.” (Código Civil anotado, 9ª 

edição, Saraiva, 2003, pág. 1.078). Com efeito, nota-se que não houve 

qualquer objeção da parte adversa à respeito da temática, não havendo, 

por seu turno, qualquer fato ou circunstância que evidencie que os 

cuidados da genitora não atendem ao melhor interesse da criança. No 

mais, em que pese a regra vertida em nosso ordenamento jurídico, neste 

caso, necessária a concessão da guarda unilateral em favor da genitora, 

considerando a necessidade da filha e seus superiores interesses, até 

porque, ao que consta dos autos, a menor está adaptada ao lar materno e 

a rotina na qual está inserida. Assim, tem-se que a guarda pleiteada 

atende ao melhor interesse da menor, amparada, ainda, no disposto no art. 

1.634, II, do CC, eis que a requerente é mãe da infante e, com isso, está 

regularmente investida do poder familiar (CC, art. 1.630). Com efeito, a 

guarda da mãe é da natureza do poder familiar e diz respeito justamente à 

prerrogativa legal de ter o filho em seu poder, em ter-lhe a posse oponível 

a terceiros, e vinculada aos deveres de prestar-lhes assistência material, 

moral e educacional, prescindindo, pois, a hipótese em exame de maiores 

argumentações. Por derradeiro, à vista da atual circunstância existente 

entre as partes, e a necessidade de resguardar o convívio entre pai e filha 

eis que essencial para fortalecer os vínculos afetivos, não vislumbrando 

este Juízo qualquer fato que desabone a conduta do genitor a ponto de 

afastá-lo do convívio com a criança. Destarte, a fim de proteger os 

interesses da menor, acima de quaisquer outros, o direito de visitas do 

genitor requerido merece ser regulamentado, deixando de fixar a visitação 

da forma assistida diante da evidente ausência de qualquer impugnação à 

modalidade de convivência estabelecida quando do recebimento da ação 

(ID 16817331), reputando não se fazer tal necessário no caso concreto, 

comungando do entendimento lançado pelo Ministério Público. Deveras, 

cabe ao Juízo na apreciação do caso concreto estabelecer o parâmetro 

mínimo a incentivar o diálogo entre os pais em benefício a prole em comum 

e, sobretudo, assegurar à criança a vivência com o genitor e os familiares 

a fim de proporcionar seu desenvolvimento salutar. Assim, reportando-me 

as argumentações ventiladas pelas partes no curso da lide, invocando as 

ponderações alhures, resta ressalvado ao pai o direito de visitas à petiz 

da seguinte forma: no primeiro ou no último final de semana de cada mês, 

devendo o genitor buscar a menor no sábado na residência materna às 

10h00min e devolvê-la no domingo até as 20h00min, a começar do final de 

semana seguinte à publicação dessa sentença na imprensa oficial; 

primeira metade das férias escolares de inverno e verão, invertendo-se no 

ano seguinte; no dia das mães, dia dos pais e aniversário dos pais a 

criança permanecerá na companhia do genitor homenageado; festividades 

de final de ano alternadas entre os pais (sendo o natal do corrente ano a 

ser gozado pelo pai, enquanto ao mãe caberá a festividade de ano novo); 

no aniversário da criança nos anos ímpares permanecerá na companhia 

do genitor e anos pares com a genitora. Assinalo que a fixação de r. 

convivência levou em conta a dificuldade narrada pelo genitor em virtude 

de sua jornada de trabalho, podendo tal ser flexibilizado por convergência 

entre as partes. Ainda, autorizo o pernoite da criança quando em 

companhia do genitor tendo em vista que a criança já atingirá os três anos 

de idade no mês corrente (ID 16754502). Demais disso, importa destacar 

que em recente decisão nosso Tribunal de Justiça entendeu inegável o 

direito de convivência do pai com sua prole, inclusive em período de 

amamentação, consignando que "Aliás, se isso de fato ocorresse, a 

própria vida da criança seria diretamente atrelada à vida da mãe, que não 

poderia dela se separar em momento algum, o que, como sabemos, não é 

o caso". (in http://www.tjmt.jus.br/Noticias/56417#.XPa_qBZKiM8 “Pai tem 

direito à visita mesmo em período de amamentação, diz TJMT”, de 

27.05.2019). Sob esse ângulo, repisa-se que o direito de visitas não se 

destina apenas aos genitores, mas, sobretudo aos filhos, cujo 

desenvolvimento físico, moral, mental, dentro outros, depende de uma 

convivência familiar saudável entre ambos os lares. Ante o exposto e de 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido 

manifestado na presente Ação, dando o feito como EXTINTO com análise 

de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, assinalando que a 

temática da verba alimentar, guarda da menor e direito de convivência 

paterna obedecerá ao acima determinado. Antecipo a tutela para 

determinar seja expedido ofício para desconto da pensão ora fixada, 

consoante dados constantes do extrato anexo. Assim, OFICIE-SE ao 

órgão empregador do requerido, para que seja implementado o desconto 

em folha de pagamento da verba alimentar ora fixada, nos ditames acima 

especificados - devendo o pagamento ser feito na conta bancária de 

titularidade da genitora da autora informada na exordial. Ante ao resultado 

de julgamento, ao Procurador da parte autora, fixo os honorários no 

patamar equivalente a 10 % do valor atribuído à causa, devidamente 

corrigido pelo INPC, notadamente tendo em vista a natureza da lide, de 

menor complexidade. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e das despesas processuais, bem como dos honorários do 

procurador da parte autora, no patamar acima descrito. Verifico, por fim, o 

pleito formulado pelo requerido de concessão do benefício da AGJ, que 

vai agora deferida. Assim, resta suspensa a cobrança das verbas 

sucumbenciais acima dispostas, uma vez que o demandado milita sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita. Publique-se, intimem-se e, 

oportunamente, lavrado o termo respectivo, arquivem-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 17 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006020-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VANESSA SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SAMPAIO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao artigo 854, § 2°, do CPC, procedo à INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, devidamente representada nos autos, da penhora 

formalizada via BACENJUD id. 27617679, para que, querendo, se 

manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016835-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. G. (REQUERENTE)

M. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. G. (REQUERIDO)

M. L. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016835-93.2019.8.11.0003. Vistos etc. I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. II. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Malgrado a pretensão dos 

autores e levando-se em consideração a possibilidade de desigualdade ou 

manifesto prejuízo a qualquer dos consortes, precipuamente objetivando 

evitar-se futuras arguições de nulidade ou arrependimento, hei por bem 

designar audiência de ratificação para o dia 31 de janeiro de 2020 às 

16h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca, sobretudo a 

par do precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso expressado no processo nº 1000520-24.2018.8.11.0003 de 

relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges. Intimem-se as 

partes, via DJE, para eu todos comparecerem a sessão aprazada. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HERMAS RODRIGUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELGO SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000711-35.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença sob o rito da constrição patrimonial proposta por Henri R. S. e 

Beatriz R. S., menores representados por sua genitora, Sra. Jéssica H. R., 

em face Elgo S. S., todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

objetiva o adimplemento da obrigação alimentar, do período compreendido 

entre setembro/2016 até dezembro/2018, acordados e homologados 

judicialmente na data de 24.05.2016. Entre um ato e outro, o executado 

apresentou justificativa, alegando, em suma, dificuldades financeiras e 

impossibilidade de arcar com o quantum em sua integralidade, ofertando 

acordo do montante em atraso em 49 (quarenta e nove) parcelas. Na 

oportunidade, ainda, informou o pagamento parcial do débito ora 

perseguido, apresentando comprovantes de recebimento assinados pela 

representante legal dos exequentes (ID 20321547). Manifestação ofertada 

pelos exequentes, reconhecendo parcialmente o pagamento do valor em 

atraso, no montante de R$ 400,00 e R$ 300,00, efetivados 

respectivamente em 12/10/2016 e 11/11/2016, atualizando o valor da 

causa para R$ 8.072,52 (ID 20492564). Em seguida, a UNIJURIS 

apresentou renúncia, em razão do executado não se enquadrar no perfil 

econômico para atendimento. Em parecer, o Ministério Público pugnou 

pelas pesquisas junto aos sistemas BacenJud, RenaJud e tentativa de 

bloqueio de saldo oriundos de PIS/FGTS. É o relatório necessário. Decido. 

I. Prima facie, a teor do pedido constante da petição de ID 20321547, defiro 

ao executado os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. II. Por sua vez, registro 

que somente a execução processada na forma do art. 528 do CPC prevê 

a justificação, não como forma de exoneração da obrigação de pagar 

alimentos, mas como meio para afastar a possibilidade de se ver preso o 

executado, risco que não existe quando a execução se processa sob o 

rito determinado pela norma do art. 523, conforme o caso dos autos. 

Assim, dou por prejudicada a análise da peça processual carreada ao ID 

20321547, eis que incabível o manejo de justificação na presente espécie 

de cumprimento de sentença. Contudo, apenas para não passar em 

branco, registro que 'as hipóteses que admitem a oposição dos embargos 

do devedor na execução fundada em título judicial são arroladas em 

numerus clausus, isto é, taxativamente (CPC 741)' (NERY, N.J. e R.M, 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª edição, p. 1.047), de 

forma que não estando prevista a alegação de dificultosa situação 

financeira ou eventual modificação do trinômio, não pode ela ser 

conhecida nesta sede. Outrossim, a eventual alteração na situação 

financeira do alimentante, seja com aumento de despesas ou diminuição 

da renda, devem ser discutidas em ação própria, com garantia de 

contraditório e ampla defesa em processo de conhecimento, inclusive com 

dilação e instrução probatória. No entanto, consoante comprovantes de 

recebimento acostados aos ID’s 20321557, referentes aos meses de 

Outubro/2016 e Novembro/2016 o montante de R$ 400,00 e R$ 300,00 

deverão ser abatidos do valor principal ora perseguido, já que 

devidamente assinado e datado pela representante legal dos exequentes. 

Nessa perspectiva, embora o executado apresente outros valores 

reconhecidos pela guardiã dos exequentes, os mesmos não indicam as 

datas, havendo, inclusive, período anterior ao executado nesta demanda, 

motivo pelo qual não serão reconhecidos pelo juízo. Deste modo, os 

valores dos alimentos pretéritos perfazem o quantum debeatur de R$ 

8.072,52 (ID 20492564). III. Doravante, tendo em vista a natureza do 

interesse em baila e a par dos pedidos vertidos pelo Ministério Público, 

defiro o pedido de penhora on-line, registrando que a medida, inclusive, é 

consentânea com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição. Nesta senda, lançou-se duas ordens de bloqueio somente o 

valor da execução em dinheiro depositada na conta bancária e/ou 

aplicações financeiras em nome do devedor ELGO SILVA SANTANA - 

CPF: 882.642.111-00, por meio do sistema BACENJUD, cujo resultado 

segue anexo. Parcialmente exitosa a busca efetivada, oficie-se à conta 

única de depósitos judiciais (TJMT) para que seja implementada a devida 

vinculação. Da penhora, intime-se o devedor. Por oportuno, a teor do 

resultado alhures, promovo busca no Sistema RENAJUD, por eventuais 

veículos existentes em nome do executado, cuja busca restou inexitosa, 

conforme extrato anexo. Por fim, na derradeira tentativa de impulsionar o 

feito ao deslinde satisfatório da pretensão, defiro o pedido formulado 

simultaneamente. Assim, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que 

informe o saldo existente em conta FGTS/PIS em nome do executado, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, bloqueando os valores aptos a saldar o 

débito alimentar em comento. Aportada a resposta, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Desde já, havendo inercia, intime-se pessoalmente a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias promover o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção. IV. Por fim, intime-se pessoalmente o 

executado para regularizar a representação processual nos autos, bem 

como da constrição via sistema BACENJUD. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HERMAS RODRIGUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELGO SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao artigo 854, § 2°, do CPC, procedo à INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, devidamente representada nos autos, da penhora 

formalizada via BACENJUD id. 27618265 e 27618269, para que, querendo, 

se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002303-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (RÉU)

J. P. S. L. (RÉU)

V. H. S. L. (RÉU)

M. E. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002303-51.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS c.c. TUTELA ANTECIPADA” proposta por ANDERBALDO 

SOUZA LIMA em face de Maria E. dos S. L., Vitor H. S. L., e João P. S. L., 

menores representados por sua genitora RUBINALDA DOS SANTOS 
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PEREIRA, qualificados nos autos. Em síntese, pretende o requerente a 

redução dos alimentos outrora fixados em um salário mínimo e meio para 

sessenta por cento do salário mínimo, sob a argumentação de estar 

impossibilitado de arcar com os r. alimentos em razão do desemprego 

atual. Em decisão inaugural, foi acolhida a pretensão fundada na tutela de 

urgência (ID 12559686). Entre um ato e outro, a audiência de conciliação 

restou infrutífera (ID 21304131) e, oportunamente em sede de 

contestação, os demandados arguirem preliminar de incompetência do 

Juízo, coma consequente remessa dos autos à Comarca de Agua Boa/MT 

(ID 21309727). Réplica lançada ao ID 25378193. Derradeiramente, parecer 

ministerial favorável ao acolhimento da preliminar de incompetência do 

Juízo. Relatei o essencial. DECIDO. Pois bem. Ressai da análise da exordial 

que os demandados, menores de idade, e sua genitora, detentora da 

guarda dos mesmos, são residentes e domiciliadas na cidade de Agua 

Boa/MT, sendo cabível à espécie a regra geral de competência territorial 

prevista no art. 53, inciso II, do CPC, de modo que o domicílio da criança é 

o que atrai a presente ação. Cumpre destacar que tal regra restou 

devidamente insculpida no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, cujo objetivo principal é a proteção do interesse da criança e 

do adolescente conferindo caráter absoluto à competência em questão, o 

que, por sua vez, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência 

deste Juízo para conhecer, processar e julgar a demanda em apreço. 

Logo, prepondera o princípio do juízo imediato, em homenagem ao princípio 

do melhor interesse da criança que sobrepõe-se as regras processuais 

gerais de competência. Nesse sentido, verbis: "o princípio do juízo 

imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado 

ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se 

às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que 

oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, 

desse modo, a modificação da competência no curso do processo, 

sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011) (grifei). 

No mais, na linha da orientação contida na Súmula nº. 383 do STJ, in 

verbis: “A competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda.” Deveras, não há sentido lógico em uma demanda deste quilate, 

que se foca no ambiente de vida dos menores, tampouco a instrução por 

deprecatas, com quebra da imediação judicial e prorrogação demasiada do 

feito. Assim, o domicílio do representante legal dos infantes, implica, 

necessariamente, a dos menores e afeta, sobremaneira, o foco da ação, 

calcada na filiação, fixação de alimentos, visitas e regulamentação da 

custódia física da prole, justificando-se, assim, a declinação. Nesse 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 

MENOR. PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO. NATUREZA DE COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO NO CASO 

CONCRETO. MELHOR INTERESSE DO MENOR ASSEGURADO. Nos termos 

da súmula 383 do STJ: "A competência para processar e julgar as ações 

conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do 

detentor de sua guarda." Portanto, a competência prevista no artigo 147, 

incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente encerra definição de 

competência absoluta, que não comporta prorrogação e autoriza, portanto, 

até mesmo a declinação de ofício. A regra de vedação de redistribuição de 

feitos somente é aplicável, desde que observado o menor interesse do 

menor, nos casos em que as demandas são ajuizadas em momento 

anterior ao da criação da nova Vara, conforme se extrai do art. 70 da Lei 

de Organização Judiciária do DF e o art. 4º da Resolução nº 4, de 

08/01/2016, do Pleno do TJDFT, o que não ocorreu no caso em epígrafe. É 

inconteste a competência da Vara de Família Órfãos e Sucessões de 

Águas Claras, uma vez que o menor e seu representante residem em 

Vicente Pires-DF e o Juízo Suscitante já havia sido instalado no momento 

da propositura da presente demanda. Conflito de Competência Negativo 

rejeitado para declarar competente o Juízo da Vara Cível de Família e de 

Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.” 

(TJDF - Acórdão n.1065065, 07116330520178070000, Relator: 

CARMELITA BRASIL 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, 

Publicado no PJe: 08/01/2018). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FAMÍLIA. 

AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DA 

GUARDIÃ, PARA O QUAL OS AUTOS FORAM REMETIDOS. RETORNO 

DOS AUTOS À COMARCA EM QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO. 

DESCABIMENTO. Segundo orientação contida na Súmula nº. 383 do STJ, a 

definição da competência em ação envolvendo menor deve levar em 

conta, prioritariamente, a proteção de seus interesses, sendo competente 

para o processamento e julgamento da ação de guarda, no caso, a 

Comarca de domicílio da bisavó, guardiã, com o que deve ser mantida a 

decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Porto 

Alegre. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

IMPROCEDENTE.” (TJRS - Conflito de Competência Nº 70078731775, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). Nesse contexto, por fim, patente a 

ausência de violação ao quanto disposto na Súmula 33 do STJ, a qual 

consigna que não cabe ao juízo conhecer da incompetência, sem 

provocação. Posto isso, DECLINO de minha competência jurisdicional em 

favor da Vara de Família da Comarca de Agua Boa/MT, para onde 

determino a remessa deste feito. Notifique-se o Ministério Público. Sem 

custas e honorários, eis que concedida as benesses da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Após, preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, 

efetuadas as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007151-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL HENRIQUE HENZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007151-81.2018.8.11.0003. VISTOS. Defiro o pedido retro, 

registrando que a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, cujo 

objetivo, inclusive é consentâneo com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da 

execução em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações 

financeiras em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD. Diante 

da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à conta única de 

depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe e 

intimem-se as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de 

dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007151-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL HENRIQUE HENZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao artigo 854, § 2°, do CPC, procedo à INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, devidamente representada nos autos, da penhora 

formalizada via BACENJUD id. 27620456 e 27619987, para que, querendo, 

se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008098-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

GENILSE MINEIRA SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WELSON MINEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009697-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DE MORAES OAB - SP294478 (ADVOGADO(A))

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001436-58.2018.8.11.0003. Vistos em regime de plantão forense. Pois 

bem, verifica-se que a parte requerida pleiteou a reconsideração do 

período de férias estabelecido entre a filha Maria C. com o genitor, 

aduzindo, em síntese, que a convivência paterna por mais de trinta dias, 

pode impactar a criança de forma negativa, assim como no dia 04.02.2020 

será o retorno das aulas da petiz havendo, desta forma, necessidade de 

que a entrega da criança ocorra com dias de antecedência, para que na 

presença da menor a genitora possa efetuar compra de matérias 

escolares e uniformes. Com efeito, reportando-me as decisões 

hostilizadas (ID 27336451 e 27564922, entendo que encontram-se 

escorreitas em relação ao acervo constante dos autos, persistindo 

atualmente as razões dantes vertidas. Por oportuno, registro que não 

compete ao Juízo promover diligências a fim de corroborar as informações 

trazidas pelas partes, ônus, inclusive, atribuído a quem alega o fato (CPC, 

art. 373). Além disso, poderá a genitora adquirir os materiais escolares e 

demais itens necessários ao retorno das aulas neste período de final de 

ano que, inclusive, o comércio local conta com horário de atendimento 

estendido e preços diferenciados se comparados ao início do ano. No 

mais, como é de praxe, a respectiva lista encontra-se disponibilizada na 

unidade de ensino desde a matrícula (ou rematrícula) da criança, que com 

organização de tempo e esforço neste ínterim (até o dia 29/12/2019) tal 

pretensão restará solvida sem entraves na convivência destinada ao 

genitor não guardião. Sem embargo, numa luminosa evidência, ressai que 

muito embora a interessada tenha deixado de influir na decisão judicial e, 

sobretudo, a ausência de Cooperação das partes com o processo (CPC, 

art. 6º), ponderou-se nas deliberações invectadas todas as informações 

constantes nos autos, resguardando o convívio paterno em harmonia aos 

superiores interesses da filha comum, de modo a solidificar os vínculos 

com a família paternal, não havendo qualquer indício de prejuízo à criança 

ou a sua integridade física e emocional. Outrossim, anoto que o genitor 

deverá abster-se de qualquer conduta que possa colocar à criança em 

situações que refoge ao seu desenvolvimento saudável, atentando-se a 

sua condição peculiar enquanto pessoa em formação, garantindo a filha 

um ambiente salutar durante o tempo em que estiver sob sua 

responsabilidade, sendo inimaginável que diante de qualquer sintoma 

maléfico o pai não tomaria as providências necessárias a preservar a 

saúde da filha ou que neste período obstaculize as investidas de diálogo a 

ser promovida pela requerida em prol da pequena. Por fim, salienta-se que 

cabe ao Juiz na apreciação do caso concreto estabelecer o parâmetro 

mínimo a incentivar o diálogo entre os pais em benefício a filha e, 

sobretudo, assegurar à criança a vivência com o genitor a fim de 

proporcionar seu desenvolvimento salutar. Posto isso, mantenho pelos 

próprios fundamentos a decisão objurgada. Cientifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se, via sistema, registrando-se que a intimação do patrono 

subscritor do pedido retro haverá de ser realizada também via oficial de 

justiça plantonista. Às providências. Rondonópolis/MT, 20 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000860-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. U. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO dos autos para juntar laudo pericial recebido por esta 

secretaria. No mesmo ato procedo a intimação das partes, através de 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

no prazo legal; bem como, do Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000354-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. L. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO OAB - MT11571/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000354-55.2019.8.11.0003. VISTOS. Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, 

no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Às providências. Rondonópolis, 15 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004173-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (AUTOR(A))

J. V. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1004173-97.2019.8.11.0003 VISTOS. A teor do parecer 

ministerial retro, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em 
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caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004862-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004862-78.2018.8.11.0003 Vistos. 01. A teor do laudo trazido 

através da petição vertida no ID n. 25876981, cuja juntada resta admitida, 

abra-se vista à Defensoria Pública. Após, colha-se parecer ministerial. 02. 

Designo sessão de tentativa de mediação para a data de 28 de fevereiro 

de 2020 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação/Mediação do 

CEJUSC desta comarca. Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de 

instar as partes a alcançar um denominador comum na sensível relação 

familiar em comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito 

instalado e alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos. Destarte, 

intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência aprazada, 

acompanhados de seus respectivos causídicos. 03. Em sendo inexitosa a 

tratativa, intimem-se os envolvidos para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam 

demonstrar (CPC, art. 369), no prazo comum de cinco dias, sob pena de 

preclusão. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas 

pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012916-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. N. (RÉU)

J. I. R. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1012916-33.2018.8.11.0003 VISTOS. 01. Especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente 

produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da 

pauta pelo juízo. 02. Após, colha-se parecer ministerial (ID 26350807). Às 

providências. Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012916-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. N. (RÉU)

J. I. R. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1012916-33.2018.8.11.0003 VISTOS. 01. Especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente 

produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da 

pauta pelo juízo. 02. Após, colha-se parecer ministerial (ID 26350807). Às 

providências. Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002654-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. S. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão Certifico que, 

REMETO OS AUTOS A DEFENSORIA PÚBLICA/AUTORA, VISANDO 

MANIFESTAÇÃO QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL. RONDONÓPOLIS – MT, 22 de dezembro de 

2019 HELIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005303-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão Certifico que, 

REMETO OS AUTOS A DEFENSORIA PÚBLICA/AUTORA, VISANDO 

MANIFESTAÇÃO QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL. RONDONÓPOLIS – MT, 22 de dezembro de 

2019 HELIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005927-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. J. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão Certifico que, 

REMETO OS AUTOS A DEFENSORIA PÚBLICA/AUTORA, VISANDO 
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MANIFESTAÇÃO QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL. RONDONÓPOLIS – MT, 22 de dezembro de 

2019 HELIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002629-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002629-11.2018.8.11.0003 VISTOS. Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, 

no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverá declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Acaso postulem pelo julgamento antecipado da lide ou silenciem, 

tornem os autos ao Parquet para parecer final. Às providências. 

Rondonópolis, 14 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PENINA NASCIMENTO DE REZENDE (REQUERENTE)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS RESENDE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000069-96.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor das informações 

vertidas na inicial, efetivo pesquisa perante o Sistema BacenJud para fins 

de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em instituição 

financeira em favor do falecido JOAO DE DEUS REZENDE (CPF 

177.313.051-04), conforme extrato anexo. 2. Ademais, haja vista que até 

a presente data o inventariante relegou o cumprimento do decisum datado 

de 16 de janeiro de 2018, indefiro o pleito de suspensão processual 

vindicado no ID 24686313i, por já ter, inclusive, extrapolado o interstício 

requerido sem qualquer providência. 3. Destarte, intime-se o representante 

do espólio para acostar aos autos o plano final de partilha, bem como as 

certidões negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do 

extinto e certidão negativa de testamento nos moldes do art. 2º do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o inventariante para fins e prazo do quanto disposto 

alhures, sob a mesma advertência. Acaso reste inexitosa a intimação 

pessoal, por razões alheias a alteração de endereço (art. 274, parágrafo 

único, do CPC), proceda-se a intimação editalícia, com idêntica finalidade, 

sob pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 

20 (vinte) dias. 4. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 18 de novembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006557-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO TITULAR DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT Processo: 1006557-33.2019.8.11.0003 KAUÃ 

KALEL BORGES DA SILVA, menor impúbere, já qualificado nos autos, 

neste ato representado por sua genitora DANIELLA BORGES DA SILVA, 

igualmente qualificada, vem, por intermédio de seu advogado que esta 

subscreve, em face de ELIAS SANTOS DA SILVA, igualmente qualificado, 

instado a se manifestar à cerca das provas que pretende produzir, vem 

aduzir o que abaixo segue: 01. DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS 

- NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CRIME CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA Excelência, este Juízo, atendendo ao 

pedido exordial, fixou a obrigação alimentar em 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos líquidos do requerido, a ser descontado do requerido e 

cumprida pela empregadora, formal adequadamente cientificada da ordem 

judicial tal qual dá conta o doc. de ID 22158071. Para melhor elucidar, eis o 

excerto da decisão: “Assim, comprovada documentalmente a filiação entre 

a parte requerente e a requerida, todavia, ante a escassez de prova 

quanto aos ganhos do demandado fixo, na forma do art. 4º da Lei de 

Alimentos, alimentos provisórios em 30 % (trinta por cento) dos 

vencimentos líquidos auferidos pelo requerido (Descontados verbas de 

INSS e IR), até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos mediante 

desconto em folha de pagamento e posterior depósito na conta bancária 

informada na exordial. 4. Destarte, em atendimento ao melhor interesse do 

infante, oficie-se à empresa empregadora, requisitando cópia dos três 

últimos comprovantes de rendimento do demandado, bem como, nos 

termos do art. 529, §1º do CPC, promova o desconto da verba alimentar 

vincenda na forma fixada diretamente em folha de pagamento do 

demandado e o respectivo depósito em favor da parte autora na conta 

bancária informada na exordial, constando no expediente os dados 

pertinentes, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, 

consignando que o descumprimento desta determinação importará nas 

penas previstas no art. 22 da Lei 5.478/68.” Entretanto, em razão do alto 

cargo do requerido, a empregadora, até a presente data não se dignou em 

cumprir com a ordem judicial, deixando por consequência de descontar do 

requerido e depositar na conta indicada, e tal se dá porque, o cumprimento 

da ordem judicial depende da “boa vontade” do próprio requerido, eis que, 

como dito na exordial, ocupa cargo de gestão. Com efeito, ao assim agir, a 

empregadora incidiu na regra do artigo 22 da Lei 5.478/1968, que segundo 

a qual, constitui crime contra a administração da Justiça deixar o 

empregador de prestar ao juízo competente as informações necessárias 

para a execução da sentença que fixe a pensão, bem como ajudar, de 

qualquer forma, o funcionário a deixar de pagar a pensão. Destarte, 

requer seja determinada a cientificação do Ministério Público Estadual 

para, querendo, instaure o devido procedimento que entender de direito 

aplicável à espécie, mormente em face do crime contra a administração da 

justiça. De outra banda, também é sabido que o atual Código de Processo 

Civil, aduz em seu artigo 536 § 1º que: “Art. 536. No cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 

fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. (destaque nosso) § 1º Para atender ao disposto no caput, o 

juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 

obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 

requisitar o auxílio de força policial. (destaque e grifo nosso, não contido 

no original). Com efeito, conforme já requerido na peça de impugnação, 

vem novamente requerer deste Juízo, em face dos graves prejuízo 

enfrentados pelo alimentado em detrimento do alimentante, que deliberada 

e conscientemente não cumpre as suas obrigações legais, também 

patrocinada pelo seu empregador, e para o fim de desestimular o 

descumprimento futuro, fixe multa diária a ser paga pela empregadora 

formalmente cientificada através do doc. de ID 22158071, páginas 109 dos 

autos eletrônico, recebido em 18/07/2019, que sugere R$ 1.000,00 por dia 

de inação, conforme também autorizado pelo artigo 22 da Lei 5.478/1968, 
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determinando que apresente no prazo improrrogável de 48 horas 

apresente ao Juízo as cópias dos recibos de pagamento de salários e os 

comprovantes de pagamento/depósitos à crédito da conta corrente 

informada no documento de ID 22158071. Outrossim, em razão do 

descumprimento deliberado da ordem judicial formalmente recebida pela 

empregadora, nos termos do artigo 536 § 1º, vem requerer deste Juízo 

fixe desde logo multa cominatória pelo descumprimento pretérito da 

obrigação lhe imposta conforme documento de ID 22158071, que sugere 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que para tanto, requer também seja desde 

logo utilizado por este Juízo as ferramentas eletrônicas à disposição 

especialmente BACEN Jud. 02 - DAS PROVAS A SER PRODUZIDA 

Excelência, a produção de prova pelo autor está a depender do 

cumprimento ou não da ordem judicial emanada deste Juízo e até a 

presente data “descumprida” deliberadamente. Com efeito, vindo aos 

autos as informações requisitadas da empregadora conforme formal 

adequadamente cientificada da ordem judicial tal qual dá conta o doc. de ID 

22158071, desnecessário se torna pelo autor a produção de outra prova, 

sendo aquelas suficientes ao convencimento do Juízo à cerca do 

ventilado na peça de ingresso, eis que, absolutamente fincada no plano 

fático. Superado os requerimentos retro, requer seja determinada a 

realização da audiência de instrução para a oitiva do requerido e 

testemunhas, especialmente para provar o quanto de rendimento mensal 

aufere, isso porque, a recalcitrância da empregadora, normalmente 

representada pelo próprio requerido faz “pouco” desta Justiça. 03 - 

PEDIDO A - Ante ao exposto, requer se digne Vossa Excelência receba a 

presente para o fim de determinar à EMPREGADORA DO REQUERIDO 

cumpra com a ordem judicial de descontar dos salários do requerido no 

limite de 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de lhe ser 

instaurado processo crime contra a administração da justiça, crime por 

desobediência e pagamento de multa diária que ora sugere R$ 1.000,00 

por dia. B - Requer também seja desde logo oficiado o Ministério Público 

para querendo tome as medidas judiciais pertinentes á teor do artigo 22 da 

Lei 5.478/1968. C - Requer seja determinado à empregadora do requerido, 

apresente ao juízo as cópias dos recibos de pagamento de salários 

desde, também sob pena de multa diária que sugere R$ 1.000,00 por dia. D 

- Também requer seja desde logo cominado multa pelo não cumprimento da 

ordem judicial pretérita de apresentação dos documentos determinados e 

o não cumprimento da ordem judicial de proceder com os descontos 

determinados, arbitrando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revertidos em 

favor do infante “alimentado”. Nestes Termos, Pede deferimento. 

Rondonópolis/MT 17 de dezembro de 2.019. RIVELINO LUCIO DE RESENDE 

OAB/MT nº 7.147

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012225-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEROLA MENDES SANTOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

ROSA MARIA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012225-19.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, extrai-se dos autos 

que os herdeiros Pérola e Thiago demonstraram pretensão em ceder os 

direitos hereditários em favor da viúva meeira e inventariante Rosa Maria. 

No entanto, formalizaram termo de renúncia (ID’s 24837523 e 24838304) 

demonstrando manifestações de vontade divergentes. Nessa ótica, 

denota-se que o herdeiro Tiago renunciou sua legítima em favor do monte 

mor e, das ultimas declarações (ID 24837518) constou do plano de partilha 

o direcionamento deste quinhão renunciado, não ao acervo, mas em favor 

da inventariante. Ad argumentandum, importante assinalar que há 

diferença nos institutos da renúncia da herança e da cessão de direitos 

hereditários, conforme pretensão aviada. Nesse sentido, a renúncia 

refere-se a abdicação total do herdeiro em receber o respectivo quinhão, 

por qualquer motivo e, por este instituto, a parte que toca ao renunciante 

somar-se-á ao monte partilhável, de modo a ser dividida entre os demais 

herdeiros (CC, 1.806). Frisa-se que a renúncia é sempre total, isto é, 

aquele que renunciar deve abdicar de todos os bens (renúncia 

abdicativa), sendo vedada a renúncia parcial (CC, 1.808), não cabendo, 

nesta hipótese, o recolhimento do tributo respectivo. Por outro lado, na 

cessão dos direitos hereditários (renúncia translativa), o herdeiro 

transfere os direitos sobre sua parte ideal do acervo em favor do 

cessionário, e neste caso, pessoa determinada (CC, art. 1.793). Diante 

disso, com o objetivo de evitar futuras arguições de nulidade e 

inefetividade do formal de partilha junto ao cartório extrajudicial, converto o 

julgamento em diligência, concedendo a inventariante o prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias para regularizar o plano de partilha em 

relação à renúncia levada a efeito pelos herdeiros em prol do monte, ou 

retificar o termos nos autos e escritura pública para o instituto almejado, 

sob pena de partilha dos bens na forma legal. II. Por derradeiro, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). Às providências. Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2019. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006892-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006892-86.2018.811.0003 Vistos etc., Considerando que a parte 

exequente não deu integral cumprimento ao quanto disposto no decisum 

registrado no ID 20813035, intime-a via causídico para, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

alimentar, correspondente ao rito eleito (verba alimentar pretéritas), 

decotando-se eventuais valores percebidos no decorrer do processo, 

bem como requerer o que de direito, sob pena de extinção. Destarte, cabe 

salientar que os alimentos que podem ser cobrados no presente executio, 

à luz da norma processual, são os que se venceram até a data da 

propositura do feito, ou seja, até 21/08/2018. No mais, acaso haja o 

transcurso do prazo sem manifestação do causídico, intime-se 

pessoalmente a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006069-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR KOLS GONCALVES OAB - 046.327.681-70 

(REPRESENTANTE)

ANTONELLA LOPES CARVALHO KOLS (HERDEIRO)

LEODETE DE PINHO CARVALHO OAB - 007.970.141-87 

(REPRESENTANTE)

S. L. C. G. (HERDEIRO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006069-15.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Não obstante a louvável 

proteção dos interesses das herdeiras incapazes pelo Ministério Público 

(ID 26563096), entendo desnecessária a avaliação judicial do acervo 

inventariado, sobretudo considerando-se que a avaliação administrativa 

dos bens perante a Sefaz/MT já fora realizada de forma satisfatória, 

constando-se os valores no ID 24306284, reputando suficiente a tal 

desiderato a apresentação do respectivo laudo. A propósito: “INVENTÁRIO 

- REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE HERDEIRO QUE ALCANÇOU A 

MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO - MERA IRREGULARIDADE - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO INVALIDAÇÃO. HERDEIRO MENOR DE 

IDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1007 DO CPC - AVALIAÇÃO JUDICIAL 

DOS BENS INVENTARIADOS - DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE - 

PARTILHA QUE ASSEGURA A IGUALDADE ENTRE OS HERDEIROS E 

ATENDE AOS INTERESSES DO INCAPAZ. ALVARÁ PARA VENDA DE BEM 

MÓVEL DE BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE RECEIO FUNDADO DE 

PREJUÍZO AO MENOR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONFIRMAÇÃO 

DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. – (...) "Nem sempre a 

presença de menores implica a necessidade de se fazer a avaliação. 

Sabe-se que a finalidade do ato é também alcançar a maior igualdade 

possível na distribuição dos bens. Se todos os incapazes receberem 

quinhões iguais dentro da herança, e formando-se um condomínio, ou se a 

partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os herdeiros, em todos os 

bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o princípio da igualdade, 

tornando-se desnecessária a avaliação." (Arnaldo Rizzardo) - Em tendo 

havido concordância da Fazenda Pública quanto à base de cálculo 

indicada para efeito de cobrança do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, consoante Declaração de Bens e Direitos apresentada pelos 

exação, conforme certidão acostada aos autos, não se justifica a 

insurgência recursal manifestada pelo Ministério Público, protestando pela 

avaliação judicial dos bens, à guisa de proteção do interesse do Fisco, 

sob a alegação de que a medida visa a evitar a perda de receita pública. - 

Não obstante a presença de herdeiro menor relativamente incapaz, 

afigura-se desarrazoado, no caso concreto, exigir prévia avaliação judicial 

de bem móvel (motocicleta) como condição à autorização da venda por 

alvará, tendo em vista o reduzido valor de mercado do bem e a ausência 

do menor indicativo de que o negócio possa prejudicar os interesses do 

menor. - Recurso desprovido.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0439.11.009781-3/001 – MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de 

Julgamento 29/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2014.) 

Ademais, tratando-se o patrimônio inventariado de bens imóveis, sabido 

que em razão da indivisibilidade da coisa, as herdeiros formarão um 

condomínio sobre os bens de raiz, de forma que a partilha será conferida 

de maneira equânime entre ambas as sucessoras habilitadas, em 

percentual apto a atribuir-lhes o valor escorreito do quinhão, 

preservando-se, assim, a eventual valorização dos mesmos. Dessarte, 

dispendiosa a avaliação judicial, já que, segundo Arnaldo Rizzardo, a 

finalidade primordial do ato é alcançar a maior igualdade possível na 

distribuição dos bens, ao passo que, na hipótese de as sucessoras 

receberem quinhões iguais dentro da herança e formando-se um 

condomínio, ou se a partilha se faz atribuindo-se quinhões a todas as 

herdeiros, em todos os bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o 

princípio da igualdade, tornando-se dispensável a avaliação. 2. Outrossim, 

considerando-se que o inventariante deixou de atender de forma 

satisfatória ao quanto perquirido no ID 22570644, abra-se nova vista do 

feito ao mesmo para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias conferir 

integral cumprimento as determinações contidas na decisão anterior, 

devendo acostar, na oportunidade, o plano final de partilha e os seguintes 

documentos: a) certidão de matrícula dos imóveis sob RGI nº. 9244, 8383 

e 3678; b) certidões negativas de débito municipal das cidades de Itiquira e 

Poxoréu em nome da falecida e b) CCIR de todos os imóveis rurais, sob 

pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). 3. Sem prejuízo, remetam-se os 

autos ao Fisco Estadual, conforme outrora determinado. 4. Aportando ao 

feito o plano final de partilha, ouça-se o Parquet. 5. Transcorrido o prazo 

alhures assinalado, independentemente de cumprimento, renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003636-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. (AUTOR(A))

I. A. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA OAB - MT27026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. B. (RÉU)

 

Processo nº.: 1003636-72.2017.8.11.0003 VISTOS. 1. Diante da do teor da 

certidão de ID n. 19193405, decreto a revelia da requerida (art. art. 7º da 

Lei nº 5.478/68). Todavia, tal efeito não induz necessariamente ao 

acolhimento integral do pleito contido na inicial. 2. Especifique a parte 

autora, de forma fundamentada, as provas que pretende efetivamente 

produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverá declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da 

pauta pelo juízo. 3. Caso postule pelo julgamento antecipado da lide ou 

siliencie, tornem os autos ao Parquet para parecer final. Às providências. 

Rondonópolis, 14 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008248-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

V. E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008248-53.2017.8.11.0003. Vistos etc., A teor dos 

documentos apresentados pela requerida em sede de memoriais (ID 

24468180), manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 dias, 

querendo. Após, renove-se a conclusão para sentença. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001196-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA DOS PASSOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

DALMIR ARAUJO PEREIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001196-40.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Não obstante a louvável 

proteção dos interesses da incapaz pelo Ministério Público (ID 23717762), 

entendo desnecessária a avaliação judicial do acervo inventariado, 

sobretudo considerando-se que a avaliação administrativa dos bens 

perante a Sefaz/MT é ato imprescindível ao deslinde da actio, reputando 

suficiente a tal desiderato a apresentação do respectivo laudo. A 

propósito: “INVENTÁRIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE HERDEIRO 

QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO - MERA 

IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO INVALIDAÇÃO. 

HERDEIRO MENOR DE IDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1007 DO CPC - 

AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS INVENTARIADOS - DESNECESSIDADE, 

NA ESPÉCIE - PARTILHA QUE ASSEGURA A IGUALDADE ENTRE OS 
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HERDEIROS E ATENDE AOS INTERESSES DO INCAPAZ. ALVARÁ PARA 

VENDA DE BEM MÓVEL DE BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE RECEIO 

FUNDADO DE PREJUÍZO AO MENOR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 

CONFIRMAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. – (...) "Nem 

sempre a presença de menores implica a necessidade de se fazer a 

avaliação. Sabe-se que a finalidade do ato é também alcançar a maior 

igualdade possível na distribuição dos bens. Se todos os incapazes 

receberem quinhões iguais dentro da herança, e formando-se um 

condomínio, ou se a partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os 

herdeiros, em todos os bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o 

princípio da igualdade, tornando-se desnecessária a avaliação." (Arnaldo 

Rizzardo) - Em tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto à 

base de cálculo indicada para efeito de cobrança do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, consoante Declaração de Bens e Direitos 

apresentada pelos exação, conforme certidão acostada aos autos, não se 

justifica a insurgência recursal manifestada pelo Ministério Público, 

protestando pela avaliação judicial dos bens, à guisa de proteção do 

interesse do Fisco, sob a alegação de que a medida visa a evitar a perda 

de receita pública. - Não obstante a presença de herdeiro menor 

relativamente incapaz, afigura-se desarrazoado, no caso concreto, exigir 

prévia avaliação judicial de bem móvel (motocicleta) como condição à 

autorização da venda por alvará, tendo em vista o reduzido valor de 

mercado do bem e a ausência do menor indicativo de que o negócio possa 

prejudicar os interesses do menor. - Recurso desprovido.” (TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.11.009781-3/001 – MG, Relator: Eduardo 

Andrade, Data de Julgamento 29/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 08/05/2014.) Ademais, tratando-se o patrimônio inventariado 

de bens imóveis, sabido que em razão da indivisibilidade da coisa, os 

herdeiros formarão um condomínio sobre o bem de raiz, de forma que a 

partilha será conferida de maneira equânime entre todos os sucessores 

habilitados, em percentual apto a atribuir-lhes o valor escorreito do 

quinhão, preservando-se, assim, a eventual valorização dos mesmos. 

Dessarte, dispendiosa a avaliação judicial, já que, segundo Arnaldo 

Rizzardo, a finalidade primordial do ato é alcançar a maior igualdade 

possível na distribuição dos bens, ao passo que, na hipótese de os 

sucessores receberem quinhões iguais dentro da herança e formando-se 

um condomínio, ou se a partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os 

herdeiros, em todos os bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o 

princípio da igualdade, tornando-se dispensável a avaliação. 2. Outrossim, 

considerando-se que o inventariante deixou de atender de forma 

satisfatória ao quanto perquirido no ID 18545986, sendo sua última 

manifestação lançada nos autos de longa data, determino a intimação 

pessoal do mesmo, bem como via publicação oficial para, no prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias conferir integral cumprimento as 

determinações contidas na decisão anterior, devendo acostar, ainda, na 

oportunidade, o plano final de partilha, tudo sob pena de extinção (art. 485, 

IV, do CPC). Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por razões alheias 

a alteração de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), determino 

sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 

(vinte) dias. 3. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Fisco Estadual, 

conforme outrora determinado. 4. Aportando ao feito o plano final de 

partilha, ouça-se o Parquet. 5. Transcorrido o prazo alhures assinalado, 

independentemente de cumprimento, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 10 de novembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002072-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FRANCA MONTORO (REQUERIDO)

VINICIUS FRANCA MONTORO (REQUERIDO)

DANIEL MONTORO (INVENTARIADO)

CAIO MIGUEL MONTORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo n. 

1002072-24.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido retro, concedo o 

prazo adicional de trinta dias para que a inventariante apresente nos autos 

o plano final de partilha, acompanhado dos seguintes documentos: a) 

cópia de sua certidão de nascimento/casamento, bem como do falecido; b) 

certidão de nascimento/casamento de todos os herdeiros, acompanhado 

dos documentos pessoais dos respectivos consortes, em sendo o caso; 

c) certidões negativas de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e 

federal em nome do de cujus; d) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com o respectivo comprovante de recolhimento 

do tributo ou declaração de isenção do mesmo; e) CCIR expedida pelo 

INCRA, devidamente atualizada e autenticada; f) certidão negativa de 

testamento em nome do falecido, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ (art. 618, V, do CPC), eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação. Intime-se. Rondonópolis-MT, 11 de 

novembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004753-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA QUEROLINE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCA ZULEIDE ALVES BONATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DIONE BONATTI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a inventariante para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o plano final de partilha, com as observações supra e, aquelas oriundas 

da Caixa Econômica Federal no ID 22988372. No mesmo lapso, deverá a 

representante do espólio acostar ao feito as certidões negativas de débito 

municipal, estadual e federal em nome do de cujus, bem como Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo, sob pena de 

remoção (art. 622, I e II, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009156-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ANDRADE ARAUJO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SAMPAIO DE ANDRADE (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JUNIEL DE FREITAS DA SILVA DE ANDRADE (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009156-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, no que tange ao 

quanto noticiado no ID 24697397, intime-se a inventariante para apresentar 

a certidão atualizada da matricula do imóvel inventariado, devidamente 

registrado em nome do falecido, podendo, em sendo o caso, valer-se da 

via autônoma, qual seja, Ação de Alvará de Outorga de Escritura Pública, 

que haverá de ser distribuída por dependência ao presente feito, haja 

vista a necessidade do bem estar registrado em nome do falecido, 

sobretudo considerando o princípio da continuidade que rege os registros 

públicos. Concedo o prazo de 40 (quarenta) dias para tal mister. 2. 

Outrossim, reitere-se a intimação da representante do espólio para que 

traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia dos documentos 

pessoais dos herdeiros (CPF e RG), consoante deliberado no item ‘5’ do 

decisum inaugural. 3. No mais, considerando a ausência de resposta ao 
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ofício nº. 380/2019, remetido à Caixa Econômica Federal, determino que se 

proceda a intimação pessoal do Sr. Gerente da instituição financeira 

respectiva, ou quem as suas vezes fizer, via Oficial de Justiça, 

conclamando-o a se dignar em proceder a apresentação de resposta ao 

quanto outrora requisitado, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

advertindo-o que persistindo o desatendimento ao comando poderá 

incorrer em responsabilização pessoal na esfera cível e criminal, 

conforme o caso. Em caso de inércia, certifique-se e encaminhe-se cópia 

integral dos autos à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. C. S. (REQUERENTE)

L. O. C. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003365-29.2019.8.11.0003 Vistos etc., Em derradeira tentativa, 

intime-se as partes, via DJE para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, juntar nos autos Certidão de Nascimento/Casamento do demandado, 

porquanto para que haja o reconhecimento da união estável exige-se que 

as partes comprovem, além da convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Por oportuno, para 

que seja provado a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre 

quando do processo de habilitação de casamento, deve a pare 

interessada juntar ao processo suas respectivas certidões de nascimento 

ou casamento, expedidas em data recente. No mais, com o transcurso do 

prazo para oferecimento da peça defensiva, intime-se a parte autora para 

que manifeste-se nos autos, requerendo o que de direito. Em seguida, 

colha-se parecer ministerial. As providências. Rondonópolis/MT, 19 de 

novembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005883-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDILENE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERENTE)

I. M. P. (REQUERENTE)

MAYCON ROSA PARISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAMIR LIVIO PARISE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005883-60.2016.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a inventariante para que 

traga aos autos a certidão negativa de débito estadual em nome do 

falecido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 

485, IV, do CPC). Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual para fins do 

disposto no art. 638, do CPC. Por fim, colha-se parecer ministerial acerca 

do plano de partilha incluso na peça de ingresso e, após, tornem-me 

conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de 

novembro de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006938-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. B. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006938-41.2019.2019.8.11.0003 VISTOS. Previamente ao exame do 

pedido de ID n. 23946867, intime-se a parte autora para que regularize a 

representação processual da requerida, no prazo de quinze dias, sob 

pena de restar inviável a homologação da tratativa. Intime-se 

Rondonópolis, 24.11.2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004051-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE MATOS BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDO BENITES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004051-84.2019.8.11.0003. Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se que dos documentos apresentados que o único bem imóvel 

colacionado não integra a esfera de domínio do de cujus. Assim, embora 

subsistam o boletim de cadastramento imobiliário (ID 19572711) cessão de 

direito (ID 19572726) e autorização (ID 19572737) em favor do falecido, 

tais não são hábeis a comprovar a propriedade do imóvel, porquanto a 

propriedade somente é demonstrada quando efetivamente registrada no 

título translativo do SRI competente em nome do falecido (art. 1.245, do 

CC). Registro, aliás, que acaso a parte interessada não possua a 

documentação necessária à transferência do bem, isto é, a matrícula 

atualizada do imóvel com a propriedade devidamente registrada em favor 

da autora da herança, deve, primeiro, providenciar a regularização do 

mencionado patrimônio para, após, manejar o inventário. Assim, concedo a 

inventariante o prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, para carrear aos 

autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem supracitado, 

conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). Escoado o prazo, 

independente de manifestação, conclusos. Intime-se. Rondonópolis/MT, 20 

de novembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza De 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009580-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

SHARISY DE BARROS OAB - 035.850.441-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1009580-84.2019.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte 

exequente para a apresentação de requerimento apto ao prosseguimento 

do feito, no prazo de quinze dias. Rondonópolis/MT, 24.11.2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010624-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1010624-75.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE DIVORCIO 

LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS” proposta por LAURA BEATRIZ 

VELOSO em desfavor de ELTON JOSE EMANUELLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em sede de audiência de conciliação as partes 

lograram êxito em dissolver o vínculo matrimonial, conforme termo 

registrado no ID 21743504. Ato contínuo as partes apresentaram minuta 

de acordo acerca da partilha dos bens amealhados na constância do 

casamento (ID 22353761). In casu, constato que inexistem cópias das 

matrículas dos imóveis objeto da partilha. Destarte, insta salientar que 

caso os interessados não possuam a documentação necessária ao 

conhecimento da matéria, a matrícula atualizada do r. imóvel, nos termos 

arts. 1.227 e 1.245, do CC. Desse modo, faculto as partes acostarem aos 

autos cópia dos documentos dos bens sub judicie, comprovando a 

propriedade dos mesmos em favor dos litigantes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de restar prejudicada a chancela judicial, neste ponto. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005077-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUCY FERNANDES DA ROCHA SONA (REQUERENTE)

DANILO RIBEIRO CAIRES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA ROCHA SONA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005077-20.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, intime-se o causídico 

Dr. Arionaldo Madeira Costa para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

a regularização da representação processual do inventariante e da menor 

por ele representada, já que inexistente qualquer instrumento procuratório 

junto ao feito. No mesmo lapso, deverá o interessado providenciar a 

apresentação das primeiras declarações, consoante assinalado no 

decisum inaugural (ID 21297839), bem como os documentos apontados no 

item ‘4’ da r. deliberação, sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). 2. A 

teor do pedido manejado pela Fazenda Pública (ID 23022807), efetivo 

pesquisa perante o Sistema BacenJud para fins de apurar a existência de 

eventual saldo bancário aplicado em instituição financeira em favor da 

falecida LUCIANA DA ROCHA SONA (CPF 002.650.301-88), conforme 

extratos anexos. Lancei também pesquisa perante o sistema RENAJUD em 

busca de veículos existentes em nome da extinta, consoante anexo. 3. Por 

oportuno, dou por prejudicada a análise, no seio deste inventário, do 

pedido de alvará constante no ID 24801813, visando evitar a 

obstacularização do andamento processual e, consequentemente, 

prezando pela célere prestação jurisdicional. Com efeito, o procedimento 

do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é diverso daquele previsto 

para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o processamento de pedidos 

de tal natureza dentro do inventário, ao certo ocasionaria tumulto 

processual. 4. Sem prejuízo, colha-se parecer ministerial. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010501-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

ANDRIA SANTOS MUNIZ SANCHES (REQUERENTE)

CLAUDIANO SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

ITHA SANTOS MUNIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

SIDNEY SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

ADRIA SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA SANTOS MUNIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1010501-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, HOMOLOGO o laudo 

de avaliação acostado no ID 22377545, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição dos herdeiros e do 

ente ministerial. 2. Outrossim, indefiro o pedido constante do ID 25806822, 

diante do vazio de competência desta unidade judiciária para as 

providências vindicadas, podendo o interessado, querendo, manejar sua 

pretensão perante o juízo executivo. Não é demasiado ressaltar, aliás, que 

em consulta ao procedimento executivo em baila, sob Código 1084467, em 

tramitação perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, denota-se 

que o pedido de deferimento da tutela de urgência consistente no arresto 

no rosto dos presentes autos restou desacolhido na origem, em decisum 

datado de 29 de março de 2019, inexistindo, até então, a citação do 

herdeiro executado. 3. No mais, haja vista os reiterados desatendimentos 

escorreitos das deliberações retro, determino, pela última vez, seja a 

inventariante intimada para que apresente o comprovante de recolhimento 

ou declaração de isenção do ITCMD alusivo a GIA acostada no ID 

17222066 (não se servindo a tal desiderato o documento incluso no ID 

22308121), bem como certidão negativa de débito municipal e estadual em 

nome da falecida, sob pena de extinção do feito (art. 485, IV, do CPC). 4. 

Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual para fins do disposto no art. 638, 

do CPC. 5. Na sequência, tornem-me conclusos para sentença. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012657-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. F. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1012657-38.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ciente da 

decisão superior. 2. Reitero a decisão anteriormente lançada (ID 

25190289). 3. Certificada a intimação das partes e o transcurso do prazo, 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Cientifique-se a Defensoria Pública. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001556-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. P. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI EVANDRO MISSO MARTIN OAB - SC35006 (ADVOGADO(A))
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GILCIONE MARIA PORTES DI PIETRO OAB - 506.354.179-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001556-67.2019.8.11.0003. Vistos etc., Em consulta aos autos, malgrado 

a inércia da autora intimada por publicação oficial, verifico que o recorrido 

ofertou reconvenção juntamente com a contestação e, desta forma, 

objetivando evitar futuras arguições de nulidade, converto o julgamento em 

diligência e intimar pessoalmente as partes, autora/reconvinda e 

requerido/reconvinte, para manifestarem interesse na demanda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito ao regular 

prosseguimento do processo, bem como retificando o necessário, 

sobretudo considerando as informações aportadas no relatório 

psicossocial, ciente que em caso de inércia, o processo será extinto por 

superveniente ausência de interesse (CPC, art. 485, VI). Após, colha-se 

parecer ministerial no menor prazo possível. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 28 de novembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001624-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO OAB - MT7356/A (ADVOGADO(A))

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001624-85.2017.8.11.0003. Vistos etc., Em que pesem as ponderações 

vertidas pelo demandante, considerando que as ações de inventário não 

são albergadas pelo segredo de justiça (CPC, art. 189), qualquer pessoa 

pode diligenciar perante cartório distribuidor das unidades judiciárias a fim 

de averiguar eventual existência do procedimento sucessório. No entanto, 

nota-se do decisum de ID 23743123 deliberação no sentido de incluir o 

promissário comprador no polo passivo da presente demanda, comando 

não observado pelo autor. Desta forma, concedo o prazo improrrogável de 

15 (quinze) dias ao demandante para promover a regularização nos 

moldes outrora deliberados, ciente que em caso de não atendimento, o 

juízo não deliberará acerca da partilha do r. imóvel, nos termos do art. 

1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sem prejuízo da questão ser 

aventada na seara extrajudicial ou através da via ordinária cível. No 

mesmo prazo, deverá apresentar cópia da matrícula atualizada do imóvel. 

Escoado o prazo, independente de manifestação, conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 09 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004244-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FELIX ORMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO ORMON (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004244-07.2016.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista o tempo de 

tramitação processual e, ainda, por estar o presente feito incluído em meta 

prioritária de julgamento estalecida pelo CNJ, concedo o prazo suplementar 

e improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento integral do decisum 

retro, registrando-se que acaso as partes não detenham a certidão 

atualizada de matrícula do imóvel assinalado, poderão submeter o r. 

patrimônio à sobrepartilha, oportunamente, visando obter primeiro a 

regularização do acervo para só então possibilitar a transmissão. Após, 

com ou sem manifestação renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007718-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA OAB - MT25598/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007718-15.2018.8.11.0003. VISTOS. Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, 

no prazo de quinze dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Após, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis, 14 de 

dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017187-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. B. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1017187-39.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor dos documentos 

atrelados à réplica (ID 25322674), manifeste-se a parte adversa, no prazo 

de 15 dias. 02. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 03. Determino a 

realização de Estudo Social e Psicológico na residência da parte 

requerida, sem prévio aviso, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação e educação do menor, 

devendo o laudo circunstanciado ser juntado aos autos no prazo de 40 

dias. Do laudo, manifestem-se as partes em dez dias. 04. Intime-se a parte 

requerida para trazer aos autos, no prazo de 15 dias, documento apto a 

demonstrar que a medida protetiva mencionada na contestação ainda 

encontra-se em vigor. 05. Após, colha-se parecer ministerial. Intimem-se. 

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008503-11.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA VIEIRA PEREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (HERDEIRO)

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DA CRUS PEREIRA (HERDEIRO)

ANTONIO VIEIRA DA CRUZ (HERDEIRO)

MARIA VIEIRA DA CRUZ SOUZA (HERDEIRO)

DURVAL DOMINGOS PEREIRA (HERDEIRO)

EDIVALDO VIEIRA PEREIRA (HERDEIRO)

ROSALINA DA CRUZ NUNES (HERDEIRO)

JOSE FLORISVALDO VIEIRA DA CRUZ (HERDEIRO)

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008503-11.2017.8.11.0003 Vistos etc., Concedo o prazo 

suplementar de 30 (trinta) dias para cumprimento integral do decisum retro, 

sob pena de extinção. Persistindo a inércia, intime-se pessoalmente a 

inventariante para que ultime os atos necessários à entrega da prestação 

jurisdicional, consoante já deliberado pelo juízo, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000825-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. D. O. (EXECUTADO)

N. P. D. O. (EXECUTADO)

A. D. C. T. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000825-76.2016.8.11.0003. Vistos etc., I. Ciência do acórdão do Egrégio 

Tribunal de Justiça proferido pelo AI 1016049-58.2019.8.11.0000 (ID 

27655355). II. Desta forma, a par do julgamento, intime-se a exequente 

para cumprir os comandos lançados no ID 24276221 (item V), sob pena de 

extinção do processo (CPC, art. 485, IV e VI). III. Por derradeiro, indefiro o 

pedido do executado manejado no ID 24884107 eis que a pretensão não 

guarda qualquer relação com o deslinde satisfatório da presente executio. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 20 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008229-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1008229-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. I. Tendo em vista a 

natureza da causa e a atual fase processual, hei por bem designar 

Sessão de tentativa de Mediação para a data de 07 de fevereiro de 2020 

às 14h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca. Com efeito, 

reputo prudente a investida, a fim de instar as partes a alcançar um 

denominador comum na sensível relação familiar em comento, com o fito 

de buscar a pacificação do conflito instalado e alimentado pela latente 

litigiosidade dos envolvidos. Destarte, intimem-se as partes, via seus 

patronos, a fim de que compareçam à audiência ora aprazada. II. Sem 

prejuízo, oficie-se ao empregador do requerente, consoante pleito 

ministerial vertido no ID n. 25279360, assinalando-se o prazo de cinco dias 

para resposta. III. Em sendo inexitosa a r. tentativa, deverão as partes 

descrever, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de novembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002488-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002488-55.2019.8.11.0003. Vistos etc. I. Tendo em vista a 

natureza da causa, designo Sessão de tentativa de Mediação para a data 

de 07 de fevereiro de 2020 às 15h00min, a realizar-se perante o CEJUSC 

desta comarca. Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de instar as 

partes a alcançar um denominador comum na sensível relação familiar em 

comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito instalado e 

alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos. Destarte, intimem-se 

as partes, via seus patronos, a fim de que compareçam à audiência ora 

aprazada. II. Em sendo inexitosa a r. tentativa, elabore-se estudo 

psicológico junto aos envolvidos, se possível, também para empreender 

esforços para a solução consensual da controvérsia. (CPC, 694). 

Aportando o relatório, abra-se vista às partes para, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias e, em seguida, colha-se 

parecer ministerial, renovando-me a conclusão. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002670-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (EXEQUENTE)

T. B. R. (EXEQUENTE)

G. B. R. (EXEQUENTE)

A. B. R. (EXEQUENTE)

J. B. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. F. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão Certifico que, 

REMETO OS AUTOS A DEFENSORIA PÚBLICA/AUTORA, VISANDO 

MANIFESTAÇÃO QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL. RONDONÓPOLIS – MT, 22 de dezembro de 

2019 HELIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007565-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002488-55.2019.8.11.0003. Vistos etc. I. Tendo em vista a 

natureza da causa, designo Sessão de tentativa de Mediação para a data 

de 07 de fevereiro de 2020 às 16h00min, a realizar-se perante o CEJUSC 

desta comarca. Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de instar as 

partes a alcançar um denominador comum na sensível relação familiar em 

comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito instalado e 

alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos. Destarte, intimem-se 

as partes, via seus patronos, a fim de que compareçam à audiência ora 

aprazada. II. Em sendo inexitosa a r. tentativa, elabore-se estudo 

psicológico junto aos envolvidos, se possível, também para empreender 

esforços para a solução consensual da controvérsia. (CPC, 694). 

Aportando o relatório, abra-se vista às partes para, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias e, em seguida, colha-se 

parecer ministerial, renovando-me a conclusão. III. Sem prejuízo, 

REITERE-SE a expedição de ofício ao empregador do requerido, consoante 

já determinado derradeiramente, assinalando-se o prazo de cinco dias 

para resposta, sob as penas da lei. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002754-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR WANDERSON ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT5910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEDALIA ALVES CAMARGO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DE MORAES OAB - SP294478 (ADVOGADO(A))

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011584-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1011584-94.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, considerando-se a 

interposição de agravo de instrumento, mantenho pelos próprios 

fundamentos a decisão invectivada e, por oportuno, presto as 

informações requisitadas através do ofício nº. 51/2019/GAB-2ªVFS, 

conforme anexo, as quais foram devidamente encaminhadas via malote 

digital. Outrossim, abra-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

se manifeste acerca da peça contestatória derradeiramente apresentada 

e documentos que a instruem, nos termos do art. 350, do CPC. Sem 

prejuízo, diante do pedido constante no ID 26215809, designo audiência de 

conciliação para a data de 28 de fevereiro de 2020 às 13h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação, via CEJUSC local. Na sequência, 

tornem-me conclusos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011584-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1011584-94.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, considerando-se a 

interposição de agravo de instrumento, mantenho pelos próprios 

fundamentos a decisão invectivada e, por oportuno, presto as 

informações requisitadas através do ofício nº. 51/2019/GAB-2ªVFS, 

conforme anexo, as quais foram devidamente encaminhadas via malote 

digital. Outrossim, abra-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

se manifeste acerca da peça contestatória derradeiramente apresentada 

e documentos que a instruem, nos termos do art. 350, do CPC. Sem 

prejuízo, diante do pedido constante no ID 26215809, designo audiência de 

conciliação para a data de 28 de fevereiro de 2020 às 13h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação, via CEJUSC local. Na sequência, 

tornem-me conclusos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003138-05.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003138-05.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da 

informação vertida no ID 20388799, intimem-se as partes para que venha 

a atualizar o endereço, declinando inclusive o número ATUAL de telefone 

para eventual contato da equipe multidisciplinar do Juízo. Fixo o prazo de 

cinco dias para atendimento (art. 6º, CPC). 2. Entendo prudente a tentativa 

de composição entre os envolvidos, pois além de fomentar a pacificação 

social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, assim, designo audiência de mediação para o dia 20 de março 

de 2020 às 16h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca. 

Intimem-se todos para comparecerem a solenidade aprazada. 3. Sem 

prejuízo, realize-se estudo psicossocial junto aos envolvidos, podendo-se 

o setor multidisciplinar efetivar prévio agendamento via telefone, inclusive 

junto à patrona da Autora e requerido (via celular informado na ficha de 

atendimento da D.P.E). Ciência à Defensoria Pública. Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016536-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016536-19.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. II. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Ante a inexistência de 

fundamentação jurídica lastreada na urgência e, nos termos do art. 334, 

§2º do CPC, designo audiência de conciliação para a data de 13 de 

fevereiro de 2020 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca - CEJUSC. Cite-se 

a demandada, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhado de advogado, ou para cumprimento do disposto no §5º do 

art. 334, do CPC, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte requerida contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Os atos de intimação e citação serão ultimados pela secretaria judicial. IV. 

Inexistindo acordo em audiência à respeito da guarda da prole comum, 

elabore-se o estudo social e psicológico visando aferir a higidez da 

convivência familiar na residência das partes, notadamente com o objetivo 

de aferir quem dos pais reúne melhores condições para o exercício da 

guarda do filho e a melhor forma de visitas e convivência com o genitor 

não guardião, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando 

para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

do referido setor da presente determinação. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016772-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016772-68.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Inexistindo pedido de tutela de 

urgência, designo audiência de conciliação para a data de 14 de fevereiro 

de 2020 às 16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação do CEJUSC 

desta comarca. 4. Doravante, considerando que “os sistemas de consulta 

INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD são mecanismos criados justamente 

para integrar o judiciário aos órgãos administrativos, servindo como base 

de dados nacional para coleta de informações, e seu uso deve ser 

incentivado, já que leva ao célere andamento judicial” (TJ-DF - APL: 

10973620098070006 DF 0001097-36.2009.807.0006, Relator: LUCIANO 

MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 04/06/2012, DJ-e Pág. 235), efetivei pesquisa na 

Rede INFOSEG visando obter eventual endereço da parte requerida, cujo 

resultado segue anexo. Por oportuno, invocando o Princípio da 

Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir celeridade 

ao feito, efetivei pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – 

SIEL, não logrando êxito em localizar registro. No mesmo sentido, efetivei 

pesquisa perante o Ministério do Trabalho (CAGED), obtendo informações 

de que o Sr. FABIO JÚNIOR MELLO MATOSO atualmente não ostenta 

vínculo empregatício formal em aberto. Destarte, diante das diligências 

empreendidas por este juízo nesta oportunidade dou por prejudicada a 

expedição dos ofícios na forma pleiteada, haja vista o exaurimento da 

pretensão almejada em sede de exordial. 5. Cite-se a parte requerida no 

endereço obtido pelo sistema INFOSEG, intimando-a a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em não havendo acordo na audiência, 

poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). 6. Sem prejuízo, inexitosa a 

conciliação, elabore-se estudo psicossocial na residência das partes, sem 

prévio aviso, visando aferir as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas e sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) para 

criação e educação das meninas, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) 

dias. Aportando o laudo, intime-se a parte para se manifestar, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como colha-se parecer ministerial. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

19 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006354-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. D. (REQUERENTE)

K. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. D. (REQUERIDO)

 

Processo: 1006354-71.2019.8.11.0003. Vistos etc. Sopesando as 

judiciosas ponderações lançadas pelas partes no decorrer do processo, 

entendo ser necessária a tentativa de mediação entre as partes, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita 

na Resolução 125 do CNJ, designo o dia 21 de fevereiro de 2020, às 16 

horas para realização do ato perante o Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos e Cidadania desta Comarca. Os atos de intimação serão 

ultimados pela secretaria desta vara judicial. Após, caso inexitosa a 

Sessão de Mediação, as partes deverão declinar, de forma fundamentada, 

as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. 

Em caso de prova oral, deverão aduzir quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se, todos. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008076-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008076-77.2018.8.11.0003. REQUERENTE: CRISTIANE LEONEL LIMA 

REQUERIDO: JOSUEL SILVA ARAUJO Vistos etc., I. Prima facie, intime-se 

a parte autora manifestar-se da certidão de ID 24497284. II. Doravante, 

tendo em vista que as partes reconheceram a existência da união estável 

mediante a lavratura de Escritura Pública, conveniente que seja 

formalmente declarada a dissolução da aludida relação com o fito garantir 

e preservar direitos e interesses próprios ou de terceiros. Desta forma, 

consoante certidão de transito em julgado (ID 24497284), determino seja 

expedido o competente mandado para averbar a presente sentença junto 

ao Cartório de Registro Civil Competente, conforme determina o Provimento 

n.º 37/2014 do CNJ. III. Inexistindo qualquer questão prévia a ser apreciada 

ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que poderão 

ser formulados no decorrer da instrução: a) apuração do patrimônio 

construído na constância da convivência passível de ser partilhado; Desta 

forma, defiro as seguintes provas úteis: 1) ORAL consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; Por oportuno, designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 12 de março de 2020 às 13h30min. Em não sendo apresentado 

rol de testemunhas no prazo acima estipulado, certifique-se, 

renovando-se a conclusão para retirada do processo de pauta de 

julgamento. Com relação ao depoimento pessoal, ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário (e gestor) da prova, devendo apreciá-la 

livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o 

depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por 

elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. Ressalto que o 

dia a dia forense tem revelado ser referida atividade probatória 

contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais a mais, a 

teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, 

cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenham como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. 2) DOCUMENTAL 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC e, para tanto; 2.1) 

Ante as provas especificadas pela parte autora, registra-se que a quebra 

de sigilo bancário trata-se de medida drástica, excepcional, somente 

sendo possível quando demonstrada a sua extrema necessidade, in casu, 

não há outro meio menos gravosos de demonstrar a existência de saldo 

em conta bancária do demandado e, por conseguinte, a delimitar a 

existência de valores passíveis de partilha, quando da separação fática 

dos litigantes. Ressalta-se que embora o demandante tenha instruído o 

feito com extrato bancário, o período ali declinado não condiz com a data 

da separação fática do casal, qual seja: 17/04/2018. Destarte, embora a 

medida judicial ora concedida ofenda a inviolabilidade do sigilo de dados 

(art. 5º, XII, CF), tal garantia constitucional, assim como as demais, não 

ostenta caráter absoluto. Nesta senda, ponderando-se o direito ao sigilo 

bancário, conferido ao requerido, em contrapartida ao direito de meação 

na proporção justa. Assim, a teor do pedido autoral derradeiro, acolho a 

quebra do sigilo bancário do requerido, relativamente ao mês de julho do 

ano de 2018, no período de 01/7/2018 a 17/07/2018, interstício que 

entendo suficiente para aferir a existência de saldo positivo apto a 

partilhar. Doravante, considerando a inexistência de ferramenta 

disponibilizada no sistema com objetivo de especificar as buscas em 

determinada conta bancária, efetivo pesquisa via BacenJud para fins de 

apurar se o demandado JOSUEL SILVA ARAUJO - CPF: 970.280.881-20, 

mantém vínculo com instituição financeira nacional, registrando que o 

aporte dos extratos referentes às contas bancarias mantidas pelo 

demandado relativamente ao mês de novembro do ano de 2018, será 

implementado no prazo de até 30 (trinta) dias, devendo a secretaria 

oportunamente efetivar a juntada dos documentos, com as cautelas de 

praxe. Na sequência, intimem-se as partes, via publicação oficial (CPC, 

346), para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 2.2) 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à autora para instruir o processo 

com cópia do CRLV do veículo Honda XR 200 CC, 1999 indicado na inicial, 

podendo, outrossim, valer-se ao menos do extrato de consulta 

disponibilizado pelo site do Detran, eis que se trata de incumbência da 

parte demandante e referem-se a documento essencial ao ajuizamento da 

demanda. Assinalo que acaso não sobrevenha a documentação 

necessária ao conhecimento da matéria, o juízo não deliberará acerca de 

tal partilha, a qual poderá ser dirimida na via extrajudicial. Desde já, 

registro que somente serão partilhados os bens cuja propriedade estejam 

comprovada nos autos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008076-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a(s) parte(s) 

(requerente/reuerido) comparecer(em) a audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para a data de 12 de março de 2020 às 13h30min, em 

razão da mesma terem advogados constituídos os quais foram intimados 

via DJE. Certifico ainda que a intimação das testemunhas se dará nos 

termos do art. 455, § 1º, do NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005947-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. P. D. S. (EXECUTADO)

 

Vista à parte EXEQUENTE para manifestação no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005622-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. D. S. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017054-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. (REQUERENTE)

Z. T. (REQUERENTE)

N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARALDI OAB - MT21110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 101754-09.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Cuida-se de 

pedido de antecipação da tutela objetivando a nomeação do requerente, 

Sr. ZELINDO TELPIZOV como curador provisório de seu genitor, ora 

demandada, para representá-la na prática dos atos da vida civil, 

sustentado que a mesma é portador de mal de Alzheimer (CID 10 F00.1), 

encontrando-se privada de exercer suas atividades atuais de simples e 

média complexidade, encontrando-se sob os cuidados e proteção do seu 

filho Sr. Zelindo. Posto isso, pugna pela concessão da curatela provisória 

da interdita, ante ao atual quadro de saúde da mesma. Pois bem. Para a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pretendida pela 

parte autora, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 

300 do CPC. Considerando-se os fatos alegados, mormente a 

incapacidade que acomete a interditanda, o qual se verifica nos atestados 

médicos acostado nos ID 27698984, 27698985, 27698986, bem como do 

relatório social realizado pelo órgão assistencial do município desta urbe 

denota-se a necessidade de ampará-la material e socialmente, razão pela 

qual nomeio desde logo curador provisório, o requerente ZELINDO 

TELPIZOV, sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites 

da curatela, ficando o referido curador provisório nomeado depositário fiel 

de eventuais valores recebidos da Previdência, e também obrigado à 

prestação de contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. O curador 

provisóro deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

759 do CPC). O termo de curatela deverá constar expressamente os 

limites no que concerne a representatividade atribuída a curadora 

relativamente aos atos da vida civil da parte requerida, limitando-se aos 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 

da Lei 13.146/2015), sendo vedado o curatelado alienar, demandar ou ser 

demandado sem a devida representação de seu curador. Por fim, registro 

que interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, 

retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua própria vida, sendo 

certo que somente em casos excepcionais se admite a concessão da 

tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um curador 

provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as cautelas 

para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ainda que 

parcialmente. 4. Elabore-se o estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como, se possível, averiguando as vontades e preferências do mesmo no 

que tange à pessoa da curadora, em laudo próprio e individualizado no 

prazo de 15 (quinze) dias. Aportando o laudo, intime-se a parte para se 

manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como colha-se 

parecer ministerial. 5. Designo audiência de entrevista do interditando para 

o dia 12 de fevereiro de 2020 às 14h00min, a ser realizada in loco. Cite-se 

a parte requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Constatada a impossibilidade de citação da r. parte, ou decorrido o prazo 

sem impugnação, desde já, nomeio curador especial ao interditando, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da mesma, forte no 

quanto disposto no art. 752, §2º, do CPC. Para tanto, abra-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

bem como apresentar requerimentos que entender necessários e 

esclarecer interesse na produção de eventuais provas, intimando-o, 

inclusive, da solenidade aprazada. 6. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar a certidão de 

nascimento ou casamento da parte requerida, devidamente atualizada, 

conforme o caso, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito, eis que documento indispensável à demanda. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004176-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA MARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004176-23.2017.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

denota-se que o falecido era casado em regime de comunhão universal de 

bens com Dilma de Oliveira Carvalho (ID 25459665), cujo óbito lhe precede. 

Com efeito, sendo todos os sucessores ora habilitados filhos comuns do r. 

casal, cabível a transmissão da integralidade dos bens móveis sobre os 

quais recai a pretensão, acrescendo-se, todavia, tratar-se de patrimônio 

pertencente ao casal falecido, autorizando-se, desta maneira, a 

disposição das meações aos legítimos herdeiros. Desta feita, ante a 

necessidade de inclusão nos autos da cônjuge suprarreferida, titular de 

50% (cinquenta por cento) dos bens, intime-se a parte autora para instruir 

o feito com a cópia da certidão de óbito da mesma, bem como documentos 

pessoais desta, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que o direito do falecido 

é circunscrito a respectiva meação dos veículos, sob pena de extinção 

(art. 485, IV, do CPC). No mesmo lapso, a par da existência do herdeiro 

pré-morto Carlos Eduardo de Carvalho (ID 25460353), deverá a parte 

requerente noticiar a subsistência de eventuais parentes sucessíveis, a 

fim de suceder-lhe como se vivo fosse, nos termos dos arts. 1.851 e 

seguintes, do CC, cumprindo, ainda, ao comando constante do item ‘V’ do 

ID 22855488. Escoado o prazo, tornem-me conclusos para sentença. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002898-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002898-21.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedidos de 

cumprimento de sentença formulado nos próprios autos, buscando o 
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adimplemento dos alimentos outrora fixados em favor da infante J. K. de F. 

Pois bem. A parte exequente manejou ao mesmo tempo pedido de 

cumprimento de sentença atinente a prestações atuais (ID 24289057) e 

débitos pretéritos (ID 24288424). Todavia, é sabido desde o Código de 

Buzaid (1.973), que ambos os ritos não se confundem, havendo previsão 

legal certeira para cada um. Doravante, o rito da penhora estatui que o 

pagamento deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, 

CPC, sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

valor restante (art. 523, §2º, do CPC), cabendo, ainda, a inclusão do nome 

do executado no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, do CPC), sendo 

a intimação do devedor o marco inicial de incidência da multa. Em caso de 

inércia, autoriza-se ainda a atualização do quantum debeatur, com a 

inclusão da multa de 10% (dez por cento) e ainda a expedição o mandado 

de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação inerentes 

(CPC 523 § 3º e 831), possibilitando-se o manejo de impugnação pelo 

devedor (art. 525, § 1º, do CPC). De outro lado, havendo a tramitação do 

feito pelo rito da prisão, a parte executada será pessoalmente intimada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas 

vindicadas – considerando-se a limitação temporal de três meses 

anteriores a propositura da ação –, acrescido do valor das parcelas que 

se vencerem no curso do processo, sob pena de protesto (CPC, 528, 

§1º), bem como de prisão civil (CPC, 528, § 3º). Isso porque, conforme o 

disposto no art. 528, § 7º, do CPC e na esteira da Súmula 309, do STJ, o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende 

as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescido do 

valor das prestações que se vencerem no curso do processo, de modo 

que fica facultado à parte exequente cobrar as demais parcelas da dívida 

(vencidas há mais de 3 meses do ajuizamento da execução) pelo 

procedimento da expropriação de bens (CPC, 528, § 8º). Entrementes, 

reputo incompatível a tramitação simultânea dos ritos de constrição 

pessoal e patrimonial (prisão e penhora), tornando inviável a cumulação 

desses dois procedimentos no mesmo feito (art. 327, §1º, III, do CPC), 

caso contrário acarretaria tumulto processual ante a diversidade e 

incompatibilidade dos pedidos. Em sendo assim, intime-se a parte 

exequente, via causídico, para que em 15 (quinze) dias, venha esclarecer 

o rito processual que pretende prosseguir na presente actio, 

considerando a patente incompatibilidade entre os ritos de prisão e 

penhora, bem como cálculo atualizado abrangendo apenas o período 

correspondente ao rito eleito, sob de restar inviabilizada a prestação 

jurisdicional outrora pleiteada nos autos em epígrafe. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005799-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005799-59.2016.8.11.0003 Vistos. INDEFIRO o pedido retro 

porquanto o executado já foi devidamente citado (ID 8289534), inclusive o 

mesmo conta com advogado constituído (ID 8324773). Assim, renove-se 

vista à Exequente para que formule pedido apto ao prosseguimento do 

feito, bem como apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 

quinze dias, sob pena de extinção. Às providências. Rondonópolis-MT, 16 

de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WUESLEY FERREIRA FELIX NETO OAB - TO8322 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000096-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tenho por ineficaz renúncia 

vertida no ID 21667868, eis que imprescindível a demonstração pelo 

advogado da comunicação do ato ao mandante, o que não ocorreu. 

Assim, continuará o causídico representando o Autor em juízo até que 

efetive e demonstre nos autos a necessária notificação do mesmo. A 

propósito: ‘A declaração do advogado nos autos sobre renúncia do 

mandato é inoperante se não constar do processo a notificação de seu 

constituinte’ (Lex-JTA 144/3330). No mesmo sentido:STJ-3ª Turma, REsp 

48.376-0-DF-AgRg, rel. Min. Costa Leite,j.28.4.97, negaram 

provimento,v.u., Dju 26.5.97, p. 22.528).’ (in Código de Processo Civil e 

legislação em vigor, Theotônio Negrão, Saraiva, 36ª edição, p. 161). 2. 

Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, promova-se a sua 

citação via edital. Fixo o prazo de 20 dias para o edital, correndo da data 

da primeira publicação. Por se tratar de parte beneficiária da justiça 

gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 232,§ 2º, 

do CPC) Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde 

já, o ilustre advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para atuar com 

curador especial da requerida, devendo ser intimado acerca da presente 

nomeação, bem como a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007039-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. L. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007039-49.2017.8.11.0003 Vistos. 01. Diante da inércia do causídico 

constituído pelo demandado em manifestar-se acerca da inexitosa 

tentativa de citação da demanda, intime-se a parte autora pessoalmente, 

para dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe 

competir, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por abandono. 02. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino 

sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da 

presente decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de janeiro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007039-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. L. S. (RÉU)

 

Parte Autora LUIZ ANTONIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, portador do 

CPF nº 789.686.741-91 do RG nº 880699, SSP-MT. PARTE REQUERIDA 

THAIS MYCHELLY LOPES ESTEVES SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1007039-49.2017.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA LUIZ ANTONIO DA SILVA, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular 
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andamento no processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., (...)Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua 

intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da 

presente decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005236-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA SOARES SANTANA OAB - 042.265.381-02 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. D. A. (RÉU)

 

Parte Autora: HEITOR SOARES AMORIM, menor, representado por sua 

genitora GÉSSIKA SOARES SANTANA, brasileira, solteira, do lar, CPF 

042.265.381-02. PARTE REQUERIDA: GENILTON ORELHANO DE AMORIM. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1005236-60.2019.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA GÉSSIKA SOARES 

SANTANA, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 

(CINCO) dias, dar o regular andamento no processo, sob pena de 

extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Acaso não localizada por 

alteração de endereço, intime-se via edital, com prazo de 20 dias. 

Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001258-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: JENIVANIA MARIA CARDOSO ALVES, brasileira, casada, 

servidora pública, portadora do RG nº 12276677 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF 709.959.401-00. PARTE REQUERIDA: JOIVALDO ALVES DA 

S ILVA.  PRAZO:  15  (QUINZE)  D IAS  -  PRO C E S S O: 

1001258-46.2017.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA JOIVALDO ALVES DA SILVA, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular andamento no 

processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Se 

porventura restar frustrada a intimação pessoal da parte autora por 

mudança de endereço, determino sua intimação por edital, com prazo de 

15 dias, para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão. Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de 

janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002308-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002308-73.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para dar regular andamento ao processo, praticando os 

atos que lhe competir (informar o endereço atualizado do executado), no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 

485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da 

falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto por 

abandono. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24.11.2019. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003533-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PEREIRA (REQUERENTE)

CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARDOSO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003533-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, ante a pendência de 

apresentação da certidão negativa de débito federal e municipal em nome 

da falecida e, considerando as diretrizes consolidadas pelo modelo 

cooperativo e finalístico previsto no art. 6º, do Código de Processo Civil, 

efetivei busca perante os sítios eletrônicos respectivos, consoante anexo. 

2. Destarte, considerando-se a informação de que os dados disponíveis 

são insuficientes para a emissão da r. certidão na esfera municipal via 

internet, intime-se pessoalmente a inventariante, bem como via publicação 

oficial para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

a competente certidão negativa de débito municipal, bem como plano final 

de partilha, termo de cessão de direitos hereditários e documentos 

pessoais da extinta, consoante perquirido na decisão de ID 22645348, 

tudo sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). Acaso reste inexitosa a 

intimação pessoal, por razões alheias a alteração de endereço (art. 274, 

parágrafo único, do CPC), determino sua intimação por edital para fins e 

prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção do processo (art. 

485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 (vinte) dias. 3. Transcorrido o prazo 

alhures assinalado, independentemente de cumprimento, renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008257-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN RONDON FERREIRA BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI FURLAM FERREIRA (REQUERIDO)

EUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

GIULIANO RONDON FERREIRA BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

SUZANE LIMA GARCIA FERREIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008257-78.2018.811.0003 Vistos etc., Considerando que apesar de 

devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo, 

sem que fosse dado cumprimento ao decisum registrado no ID 22836814, 

intime-se pessoalmente o inventariante, para no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, promova o cumprimento do quanto determinando no ID 

18889582, sob pena de extinção. Acaso reste inexitosa a intimação 

pessoal, por razões alheias a alteração de endereço (art. 274, parágrafo 

único, do CPC), proceda-se a intimação editalícia, com idêntica finalidade, 

sob pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 

20 (vinte) dias. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. L. (RÉU)

 

Parte Autora: ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, portador do 

RG 2386571-7 SSP/MT e CPF 047.764.471-69. PARTE REQUERIDA: 

KAMILA MONTEIRO LEITE. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1001083-18.2018.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular andamento no 

processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 

Escoado o prazo sem manifestação, intimem-se pessoalmente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena e 

extinção (CPC, 455, III). Em caso de não localização pessoal, intimem-se 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e prazo supra. 

Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de janeiro 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001083-18.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Considerando o teor da petição 

retro, defiro a suspensão processual vindicada (ID 16038374), pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Aportando petição de acordo, colha-se parecer 

ministerial. II. Por sua vez, escoado o prazo sem manifestação, 

considerando o decurso do tempo desde a propositura da demanda, 

invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, 

da CF) intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, promovendo os atos 

necessários, não sendo suficiente requerimento de suspensão, sob pena 

de extinção. Escoado o prazo sem manifestação, intimem-se 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao 

processo, sob pena e extinção (CPC, 455, III). Em caso de não localização 

pessoal, intimem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e 

prazo supra. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: AMANDA DE ALMEIDA SOUZA (d.n. 08.07.2001), EVILLYN 

DE ALMEIDA SOUZA (d.n. 09.05.2003), e WEVERTON FERNANDO DE 

PAULA SOUZA (d.n. 24.05.2005), menores, representados por sua 

genitora, MARLI DE ALMEIDA PAULA. PARTE REQUERIDA: EDIVALDO 

GONÇALVES DE SOUZA. PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS - PROCESSO: 

1002205-03.2017.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA MARLI DE ALMEIDA PAULA, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular andamento no 

processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Se 

porventura restar frustrada a intimação pessoal da parte exequente por 

alteração de endereço, determino sua intimação por edital, com prazo de 

15 dias, para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão. Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de 

janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000314-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO SOARES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

Parte Autora: MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES, nascida aos dias 

31/07/1965, com 52 anos de idade, brasileira, viúva, portadora do RG nº 

18.501.098 e CPF 474.145.705-25. PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE 

CARLITO SOARES DE ALMEIDA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1000314-10.2018.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular 

andamento no processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., (...) Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua 

intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da 

presente decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de janeiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000314-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO SOARES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000314-10.2018.8.11.0003 MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES - 

CPF: 474.145.705-25 (REQUERENTE) CARLITO SOARES DE ALMEIDA - 

CPF: 318.300.301-59 (INVENTARIADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que me 

desloquei até o endereço fornecido no mandado como sendo de MARIA 

FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES, entretanto, não a encontrei. Certifico 

que a Sra. Alessandra, moradora do imóvel desde agosto de 2018, 

afirmou desconhecer o local onde a autora poderia ser encontrada. Dessa 

forma, devolvo o mandado para as devidas providências. /MT, 9 de junho 

de 2019. ALEXANDRE EDUARDO NARLOCH DE SOUZA Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000861-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIONE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Parte Autora: DIONE ALVES FEITOSA, brasileira, solteira, do lar, portadora 

do RG 3739246-8 – SDS/AL e CPF 077.064.944-03 e ORLANDO BEZERRA 

DA SILVA, brasileiro, solteiro, trabalhador rural, portador do RG 1.538.594 

– SSP/AL e CPF 039.571.644-60. PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE JOSÉ 

DAMIÃO FEITOSA DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1000861-16.2019.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA ORLANDO BEZERRA DA SILVA, atualmente em local ignorado e 
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incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular andamento no 

processo, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 

Ressaindo inexitosa a intimação pessoal, por razões alheias a alteração 

de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto no item ‘02’ da presente 

decisão, sob a mesma advertência. Prazo do edital: 20 (vinte) dias. 

Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de janeiro 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000861-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIONE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000861-16.2019.8.11.0003 DIONE ALVES FEITOSA - CPF: 

077.064.944-03 (REQUERENTE), ORLANDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 

039.571.644-60 (REQUERENTE) JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA - CPF: 

108.481.274-63 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao r. mandado, diligenciando nos bairros Maria Vetorasso I e 

Maria Vetorasso II, não foi possível proceder com a Intimação de 

ORLANDO BEZERRA DA SILVA tendo em vista que após verificar o 

mapeamento do bairro não l fora localizada a quadra 65, porém, 

considerando que a numeração poderia estar invertida fora procurado na 

quadra 56, onde o lote 18 trata-se de uma construção inacabada e 

abandonada, onde indagando de vizinhos não foi obtida nenhuma 

informação sobre o intimando. posto isto devolvo o mandado para fins de 

direito. Nada mais. /MT, 24 de outubro de 2019. RONEY KONANZ DE LIMA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001428-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. D. S. (AUTOR(A))

I. T. S. (AUTOR(A))

F. L. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. S. (RÉU)

G. A. S. D. S. (RÉU)

J. B. S. (RÉU)

R. S. D. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora pessoalmente a teor da certidão de ID n. 

18721856, para dar regular andamento ao processo (via seu patrono), 

praticando os atos que lhe competir, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na 

ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o 

prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011962-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. B. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005359-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

L. M. Y. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. O. Y. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

MERIDGENE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - 015.192.341-80 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005359-58.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, certifique-se o 

decurso do prazo para apresentação da contestação pelo requerido. II. 

Sem prejuízo, intime-se a advogada habilitada para promover a 

regularização da representação processual, uma vez que quem detém a 

legitimidade passiva é a criança devidamente representada por quem de 

direito. III. Doravante, registra-se que a ação foi denominada como “AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C\PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL” cujo pedido de 

mérito, limitou-se a exoneração definitiva dos alimentos anteriormente 

fixados. Nessa perspectiva, na petição inicial deve vir retratada não só a 

causa de pedir, mas também o pedido, haja vista o Princípio de 

Congruência, segundo qual o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos 

limites do que foi postulado pela parte autora (artigos 141 e 492 do Código 

de Processo Civil), sob pena de incorrer em inescusável sentença citra, 

extra ou ultra petita, passível de nulidade. Destarte, consoante decisão 

exarada no ID 21006821, determinou-se o processamento da presente 

ação tão somente em face da criança Alexandre E. de O. Y., devidamente 

representada por quem de direito, eis quem ostenta legitimidade para tanto 

e, inclusive, inexistente qualquer erro do Judiciário, razão pela qual 

inacolho o pedido manejado ao ID 22629716. Por derradeiro, a pretensão 

de responsabilidade paterna do encargo alimentar haverá de ser 

exteriorizado em ação de conhecimento própria, por qualquer dos 

interessados. IV. Intime-se os autores para requerem o que de direito ao 

regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

para apresentar o título executivo judicial que embasa a pretensão 

exoneratória, ou seja, a sentença que homologou o acordo de ID 

20183595, conforme já determinado na decisão de ID 20227598, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. V. Escoado o prazo, 

independente de manifestação, colha-se parecer ministerial. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 28 de novembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004385-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004385-89.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de cumprimento de 
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sentença processada pelo rito da constrição patrimonial. Aportou-se aos 

autos justificativa do executado por negativa geral (ID 23844380), 

apresentada pelo curador especial oportunamente nomeado pelo juízo (ID 

15788825). Relatei. Decido Prima facie, registro que somente a execução 

processada na forma do art. 528 do CPC/2015 que prevê a justificação, 

não como forma de exoneração da obrigação de pagar alimentos, mas 

como meio para afastar a possibilidade de se ver preso o executado, risco 

que não existe quando a execução se processa sob o rito determinado 

pela norma do art. 523. Assim, dou por prejudicada a análise da peça 

processual carreada no ID nº 23844380, eis que incabível o manejo de 

justificação na presente espécie de execução. Contudo, apenas para não 

passar em branco, registro que 'as hipóteses que admitem a oposição dos 

embargos do devedor na execução fundada em título judicial são 

arroladas em numerus clausus, isto é, taxativamente (CPC 741)' (NERY, 

N.J. e R.M, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual 

Civil Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª edição, p. 

1.047), de forma que não estando prevista a alegação de alteração do 

binômio alimentar, não pode ela ser conhecida nesta sede. De mais a mais, 

verifica-se que a r. justificativa fora apresentada por negativa geral, não 

tendo esta apresentado argumento apto a afastar a necessidade alimentar 

da parte exequente, a qual o executado possui a responsabilidade de 

proporcionar (Lei 8.069/90, art. 4º). Destarte, compulsando os autos 

verifico que a exequente atingiu a maioridade civil no curso do processo 

(ID 8783000). Dito isso, intime-a via causídico para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar sua representação processual sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, para fins e prazos 

supramencionado, intime-se pessoalmente a exequente PÂMELA SILVA 

REZENDE MATTOS, para que regularizem sua representação processual. 

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal da exequente por razões 

alheias a alteração de endereço, determino que seja intimado via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III). Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro 

de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000748-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000748-62.2019.8.11.0003. Vistos etc. Cuida-se de “Execução de 

Alimentos Provisórios”, interposta por João P. P. S., menor representado 

por sua genitora, Sra. Eloísa T. P, em face de José G. dos S., qualificados, 

objetivando o recebimento das prestações alimentícias compreendidas 

entre os meses de julho, agosto e setembro do ano de 2018, pelo rito da 

constrição patrimonial. Devidamente intimado, o executado apresentou 

impugnação, alegando, em síntese, a inexistência do referido débito, pois, 

somente foi citado da decisão que fixou os alimentos provisórios em 

10/07/2018. A parte exequente apresentou impugnação registrada, 

pugnando pela rejeição dos argumentos com o regular prosseguimento do 

processo. Parecer ministerial ao ID 23999671. É o necessário. Decido. I. 

De início, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária ao executado, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II. Pois 

bem. A insurgência do executado não merece prosperar. Nesse sentido, 

salutar os ensinamentos de Maria Berenice Dias quanto a aplicação do 

princípio da anterioridade às obrigações de natureza alimentar, vez que 

notadamente diante da necessidade de utilização imediata do numerário 

para o alimentando arcar com os gastos básicos do dia a dia, devendo o 

executado ser intimado para pagá-los imediatamente, nunca, porém, pode 

ser determinado que o pagamento ocorra no mês subsequente ao vencido 

(in Manual de Direito das Famílias, Ed. RT, pg. 555, 2016). Nessa 

perspectiva, ressalvado entendimentos contrários calcados no variado 

repertório jurisprudencial e, antevendo eventual irresignação da parte 

executada, colaciono posicionamento defendido pelo Ministro Luis Felipe 

Salomão, corroborando a decisão deste Juízo e que se amolda 

perfeitamente ao caso em tela, verbis: DIREITO DE FAMÍLIA E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 

NATUREZA NÃO-RESSARCITÓRIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 

EXIGIBILIDADE DESDE A CITAÇÃO. 1. O art. 13, § 2º, da Lei n.º 5.478/68 é 

de clareza meridiana, ao determinar que "em qualquer caso, os alimentos 

fixados retroagem à data da citação". 2. Não há razão, portanto, para que 

o efetivo pagamento inicie-se somente depois do decurso de 30 (trinta 

dias) da citação, mesmo porque a verba alimentar, como sói acontecer, é 

destinada à sobrevivência do alimentando, plasmada, sobretudo, no dever 

de cuidado à pessoa que dela necessita, não possuindo assim natureza 

ressarcitória. 3. Recurso especial provido. (REsp 660.731/SP, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 15/06/2010). Por sua vez, embora 

o executado aponte a sua ausência de conhecimento acerca da fixação 

dos alimentos provisórios antes da citação, in casu, a questão ventilada 

refere-se à exigibilidade da obrigação alimentar provisória, que conforme 

acima explanado é razoável e proporcional exigir-se a partir de sua 

citação (imediatamente) ante a natureza urgente da verba alimentar, bem 

como em respeito aos primados do melhor interesse da criança e 

dignidade da pessoa humana. Desta forma, considerando que o 

executado tomou conhecimento do decisum que fixou os alimentos em 

10/07/2018, invocando os princípios da anterioridade e razoabilidade, 

entendo exigíveis a partir desta data, por consequência, os argumentos da 

parte executada não prosperam, devendo o feito prosseguir em seus 

ulteriores termos. Posto isso, não acolho a impugnação manejada. III. De 

mais a mais, em consulta efetivada perante o sistema CAGED obtive a 

informação de que o executado não ostenta vínculo empregatício formal 

em aberto na atualidade, consoante anexo. Destarte, em harmonia ao 

parecer ministerial defiro o pedido de penhora on-line (ID 20623083), cuja 

medida, inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, à luz do derradeiro calculo 

apresentado pela parte exequente, lançou-se ordem de bloqueio somente 

o valor da execução em dinheiro depositada na conta bancária e/ou 

aplicações financeiras em nome do devedor, por meio do sistema 

BACENJUD, cuja ordem restou inexitosa, consoante extrato anexo. Desta 

forma, a teor do resultado negativo supra, oficie-se à CEF para que 

bloqueie eventual saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do 

executado, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é 

perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta, assinalando que em caso de descumprimento 

da ordem estará sujeito à responsabilização junto a esfera judicial 

competente por crime de desobediência. Em seguida, intime-se a 

exequente para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010157-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

EMANUELLE RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RAUL RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RENAN RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT12393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE SALUSTIANO PINTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

ANA MARIZA PANES DO REGO OAB - 537.261.971-68 (PROCURADOR)

ANA CLAUDIA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ORLANDA COSTA SALUSTIANO (HERDEIRO)

 

Intimação da inventariante, por seu causídico habilitado nos autos, a fim de 

regularizar a representação processual da incapaz, Sra. Orlanda, 

mediante a apresentação de instrumento procuratório pertinente, no prazo 

de 15 (quinze) dias. No mesmo lapso, deverá a representante do espólio 

instruir o feito com o plano final de partilha, registrando-se que a herança 

é atribuída ao único herdeiro do falecido, Sr. Antonio Carlos Costa 

Salustiano, na qualidade de pré-morto, figurando os ora habilitados como 

representantes daquele, na forma do art. 1.851, do CC, preservando-se, 

por evidente, a meação da consorte sobrevivente. Acrescente-se que as 

providências supra haverão de vir acompanhadas dos seguintes 

documentos: a) certidão negativa de débito federal em nome do falecido; 

b) certidão negativa de testamento em nome do de cujus, nos moldes do 

art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ (art. 618, V, do CPC); c) CCIR 

expedida pelo INCRA, devidamente atualizada e autenticada relativamente 

aos imóveis rurais sob matrículas 3.532, 3.533 (ID 13222269), 31.918 e da 

área de terras denominada ‘Estância Rondonópolis’, conforme rol de bens 

declarado no ID 13222171; d) certidões atualizadas de matrícula dos 

imóveis noticiados nas alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do ID 13222171, com a 

propriedade devidamente registrada em favor do autor da herança; e) 

contrato legível atinente ao bem sito no item ‘d’ alhures; f) Guia de 

Informação e Apuração de ITCMD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a comprovação do 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo, tudo sob pena 

de extinção do feito (art. 485, IV, do CPC). Ainda, a representante legal do 

espólio deverá retificar o valor atribuído à causa quando da avaliação 

administrativa, em consonância aquele apurado pela Sefaz/MT, pois 'o 

valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos 

bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. 

Cezar Peluso, j. 19.5.1998), efetivando-se o recolhimento de eventual 

saldo de custas devidas.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014450-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. R. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015214-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1015214-61.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DANIELA CORREA DE 

OLIVEIRA Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações acerca de existência de valores pendentes de levantamento 

em favor da falecida GENY AUGUSTA CORREA (CPF 023033371-00) em 

conta poupança, aplicações financeira ou conta corrente, assinalando-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. No mais, reputo 

desnecessária a expedição de oficio ao Banco do Brasil, porquanto 

efetivei pesquisa perante o sistema BACENJUD, extraindo-se a informação 

dando conta da existência de valores a serem levantados, consoante 

extrato anexo. Intime-se. Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015546-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. F. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009652-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar a PERÍCIA MÉDICA recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013263-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON JOSETTI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELITA DA COSTA JOSETTI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTELITA DA COSTA JOSETTI (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1013263-32.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, a concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da 

apresentação do rol de bens a serem inventariados. Demais disso, quando 

da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). II. Nomeio inventariante o requerente Ayrton Josetti, 

facultando-o a firmar termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

para os fins legais. III. No mais, deverá o inventariante apresentar, 
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juntamente com as primeiras declarações, os seguintes documentos: a) 

certidão negativa de débito federal, estadual e municipal em nome da 

extinta; b) qualificação completa dos herdeiros a fim de possibilitar a 

citação ou a regularização processual em caso de não existir litígio sobre 

o patrimônio inventariado, acompanhado dos documentos pessoais (RG, 

CPF e certidão e nascimento e/ou casamento); c) documento hábil a 

comprovar a propriedade de eventuais bens registrados em favor da 

autora da herança e, em caso de existência de bens imóveis a matrícula 

atualizada, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil; d) certidão 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, em nome da extinta; e) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo; sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. IV. Aportando aos autos os dados necessários e, 

sobrevindo informação do endereço atualizado dos herdeiros sem a 

regularização processual em favor do advogado peticionante, promova-se 

a citação mediante carta com aviso de recebimento, nos moldes do art. 

626, §1º, do CPC, ‘vedada a citação por oficial de justiça – porque 

comprometeria a duração razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 

1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – 

Informativo nº. 626). V. Havendo interesse de menor/incapaz intime-se o 

Ministério Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro 

em 20 dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. VI. Por sua vez, havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para 

fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham 

imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos impostos estaduais ou declaração de isenção do tributo 

e esboço de partilha final. VII. Por fim, registro que sendo todos os 

herdeiros maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá o inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito (CPC, art. 630 e ss.), caso em que, restará dispensado o 

atendimento ao item “e)” do parágrafo III supra mencionado. Ultimadas as 

diligências, conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 13 de 

novembro de 2019. (assinado digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014942-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MENDES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1014942-67.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Considerando-se que a disposição de última vontade 

firmada pela falecida não contemplou a integralidade da herança (arts. 

1.990, do CC e 617, V, do CPC), nomeio inventariante a requerente 

EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LIMA, que prestará compromisso em 05 

dias e declarações nos 20 dias subsequentes, independente de nova 

intimação, dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Por ora, deixo 

de processar o feito na forma de arrolamento sumário, haja vista a 

ausência de representação processual de todos os envolvidos. 3. 

Outrossim, no que tange ao pedido de cumprimento do testamento 

incidentalmente ao presente procedimento sucessório, o art. 736, do 

Código de Processo Civil dispõe que o processamento do testamento 

público deve obedecer as disposições insertas no art. 735, do mesmo 

diploma legal, onde as formalidades apregoadas no caput e § 1º 

necessariamente devem ser desenvolvidas em audiência na presença do 

Juiz e apresentante do testamento, para então ser oportunizada a 

manifestação ministerial (art. 735, §2º, do CPC). Destarte, deixo de acolher 

o aludido pedido, determinando-se que os interessados promovam a 

abertura do testamento público em consonância a legislação vigente, 

demonstrando a sua efetivação, no prazo de 30 (trinta) dias. 4. 

Previamente a realização das citações a que alude o art. 626, do CPC, 

intime-se a inventariante para que decline o logradouro do legatário 

Geraldo Mendes dos Santos e da testamenteira Eurides Ferreira de Souza 

(ID 26298170), ou providencie a regularização da respectiva 

representação processual nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. 

Aportando aos autos os dados necessários e, ausente o instrumento de 

representação processual, promova-se a citação das pessoas 

suprarreferidas, mediante carta com aviso de recebimento, nos moldes do 

art. 626, §1º, do CPC, ‘vedada a citação por oficial de justiça – porque 

comprometeria a duração razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 

1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – 

Informativo nº. 626). 6. Sem prejuízo, abra-se vista do feito a inventariante 

para que instrua o feito com os seguintes documentos: a) certidão 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, com a finalidade de averiguar a existência de outro (s) 

testamento (s) público (s) eventualmente desconhecido (s); b) certidão de 

matrícula atualizada do imóvel situado na Vila Mineira, objeto do 

compromisso de compra e venda incluso no ID 26379612, devidamente 

registrado em nome da falecida, sob pena de restar prejudicada a 

transmissão pretendida, nos moldes do art. 1.227 e 1.245, do CC; c) 

certidão negativa de débito municipal, estadual e federal em nome da 

autora da herança; d) Guia de Informação e Apuração do ITCMD, 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com o respectivo comprovante de recolhimento 

do tributo ou declaração de isenção do mesmo, tudo no prazo de 30 

(trinta) dias. Oportunamente, a representante do espólio deverá retificar o 

valor atribuído à causa, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCMD, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é 

calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, 

Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). Apenas para não 

passar em branco, registro que o processo do inventário tem por 

finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o 

patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos 

devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente. 

Dessarte, o deslinde do feito ensejará a disposição dos quinhões aos 

herdeiros, desmerecendo respaldo legal a alienação de bens vindicada, o 

que poderá ser alcançada extrajudicialmente pelas partes, querendo. 7. 

Ouça-se a Fazenda Pública e o Ministério Público, para fins do art. 626, do 

CPC. 8. Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 24 de novembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003334-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA HELENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003334-77.2016.8.11.0003 VISTOS. 01. Defiro o pedido retro, assim, 

proceda-se a penhora pelo sistema BACENJUD. Nesta senda, lançou-se 

ordem de bloqueio somente o valor da execução em dinheiro depositada 

na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD. Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da 

execução em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações 

financeiras em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD. Diante 

da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à conta única de 

depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe e 

intimem-se as partes, abrindo-se vista ao curador especial anteriormente 

nomeado. 02. No mais, reportando-me aos fundamentos constantes do 

item 01 da presente decisão, efetivo novel pesquisa perante o sistema 

RENAJUD, com resultado negativo, conforme extrato anexo. 03. OFICIE-SE 

à Caixa Econômica Federal solicitando-se informações do valor exato que 

fora levantado por ordem oriunda do presente processo, assinalando-se o 
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prazo de quinze dias para resposta. 04. No mais autorizo a inscrição do 

nome do executado em órgãos de proteção ao crédito – SERASA e SPC 

(artigos 517 e 528, § 1º e 3°, CPC). Expeça-se o necessário. Por fim, 

expeça-se em prol da parte exequente certidão de inteiro teor para que 

seja implementado o protesto do pronunciamento judicial. Registre-se que 

'caberá ao exequente, munido da certidão de inteiro teor (contendo o nome 

e qualificação do exequente e do executado, o número do processo, valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento) da decisão ou 

sentença exequenda, levá-la ao competente tabelião de protesto de títulos' 

(sic - in Comentários ao Código de Processo Civil, Araken de Assis, Ed. 

Saraiva, 2ª ed., p. 677). 05. Invocando o Princípio da Cooperação inserto 

no art. 6º, do CPC, com o fito de conferir celeridade ao feito, efetivei 

pesquisa perante o sistema CAGED, obtendo informações de que o 

requerido ostenta vínculo empregatício em aberto na atualidade, conforme 

extrato anexo. Oficie-se ao empregador do requerido, encaminhando-se o 

expediente via postal, bem como via e-mail informado no extrato anexo - 

EDNALVALIVRAMENTO@ATACADAO.COM.BR - solicitando-se o 

implemento do desconto mensal da verba alimentar vincenda (21 % do 

salário mínimo nacional) em folha de pagamento do devedor, 

depositando-se em conta bancária de titularidade da genitora do menor 

(Agência 0614, Operação 013, Conta 15.456-3, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL). Outrossim, deverá o empregador informar o endereço 

comercial em que o executado encontra-se lotado para o exercício de 

suas funções laborativas. Fixo o prazo de quinze dias para resposta. 

Ultimadas as diligências, abra-se vista à Exequente para requerimento 

pertinente e apresentação de cálculo atualizado do débito. Intime-se. 

Notifique-se. Às providências. Rondonópolis, 19 de novembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015555-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1015555-87.2019.8.11.0003. Vistos etc. I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil. III. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

vindicado no sentido de determinar que o requerido se abstenha de 

desfazer dos bens que compõe o acervo patrimonial do casal, tem-se 

verdade um arresto de bens ou arrolamento de bens, eis que por estes 

institutos objetiva-se evitar a dissipação de bens com fins a garantir atual 

ou iminente ação. Não obstante, a autora deixou de comprovar a 

titularidade dos respectivos bens, sendo que, os contratos de permuta 

(em tese não efetivado) e CRLV em nome de terceiro estranho à lide, 

revelam-se inaptos a corroborar o direito real de propriedade. Logo, 

inviável a medida aos bens que não integra o acervo patrimonial dos 

litigantes, sob pena de subverter princípios primários das relações de 

direitos reais e, tolher, com isso, direitos de terceiros (art. 506, do CPC). 

Est post, indefiro a pretensão de urgência. IV. Sem prejuízo, inexistindo 

outras questões processuais urgentes a serem apreciadas neste 

momento, designo audiência de conciliação para a data de 04 de fevereiro 

de 2020 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

Cite-se a parte requerida, cientificando-os do teor da presente decisão, 

acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação. V. Por derradeiro, anoto que ressai necessária a 

apresentação da certidão atualizada do imóvel devidamente registrada em 

nome de qualquer das partes até o encerramento da instrução processual, 

assim como a comprovação de propriedade do veículo indicado na inicial, 

sob pena de inviabilizar, por corolário, o reconhecimento a partilha dos r. 

bens, nos termos do que dispõem os arts. 1.227 e 1.245, do CC. Ademais, 

qualquer pessoa pode requerer Certidão Atualizada de bens, sem 

justificar o pedido, uma vez que a consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 

17). Intimem-se Notifique-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de 

dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007096-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (REQUERENTE)

E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1007096-96.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Guarda, Alimentos e Visitas’ 

manejado por EDER A. e ANDRESSA V. de S., ambos bem qualificados 

nos autos. Consta do termo de ajuste a pretensão homologatória de 

guarda compartilhada da prole comum, Isabella S. A. (d.n. 10/04/2018), 

com previsão de domicílio base em prol do genitor e, o direito de 

convivência materno em finais de semana alternados. A inicial foi recebida 

no ID 21290480, remetendo-se o feito ao Ministério Público. Em ato 

subsequente, o Parquet pugnou pela realização de estudo psicossocial no 

domicílio das partes (ID 22782243), culminando no acolhimento do pedido 

(ID 22880629). O relatório aportou no ID 24547441. A seguir, a causídica 

subscritora da tratativa noticiou a renúncia aos mandatos antes 

outorgados pelos genitores (ID 24773209). Determinou-se a intimação das 

partes para regularização da representação processual (ID 25247891). 

Empós, o genitor Eder A. apresentou instrumento de procuração (ID 

25644322). O Ministério Público opinou pela intimação pessoal dos 

requerentes para fins de se manifestarem acerca do estudo psicossocial 

(ID 25942642). Por fim, há contestação manejada por Eder A. no ID 

25961557, suscitando a preliminar de incompetência territorial, dentre 

outras argumentações expendidas, requerendo, ao fim, a extinção do feito 

por ausência de interesse. Vieram os documentos pertinentes. 

Brevemente relatados. Decido. Pois bem. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o ajuste primevo deixou de subsistir por força da 

belegerância doravante instalada. Com efeito, o estudo da expert 

colacionado ao ID 24547441, datado de 20/09/2019, relata que a petiz em 

questão reside com a genitora desde o nascimento, desfrutando o pai do 

convívio com a filha em todos os finais de semana. Ademais, a mãe aduz 

desconhecer razões aptas a justificar o suposto pedido de guarda 

paterno, esboçando o intento de tê-la consigo. Deveras, do relato contido 

na peça contestatória e documentos que a acompanham, ressai que o pai 

é o atual representante legal de outra filha do ex-casal (Jessica S. A.) e, 

também, da menor em baila, cujo domicílio está fixado na cidade de Dom 

Aquino/MT. Outrossim, há no encartado relatório de atendimento oriundo 

do Conselho Tutelar de Dom Aquino/MT, aduzindo que Isabella passou a 

residir com o pai na r. urbe aos 05/10/2019, diante da desídia materna, já 

estando lá regularmente matriculada em instituição de ensino. 

Conseguintemente, inexistindo nos autos qualquer pretensão do pai em ter 

regulamentada nestes autos a guarda da filha consigo e, tampouco o 

comparecimento da genitora, somado ao vazio de competência desta 

unidade judiciária para o processo e conhecimento da temática, não há 

outra alternativa senão a extinção do feito. Destarte, cabível à espécie a 

regra geral de competência territorial relativa prevista no art. 53, I, ‘a’, do 

CPC, de modo que o domicílio do pai é o que atrai a presente ação, 

notadamente em face da detenção da guarda fática da prole comum 

alhures demonstrada. Segundo as novas regras trazidas pelo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa premissa, a teor 

das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente 
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está o interesse processual das partes no prosseguimento do feito, 

conforme noticiado nos autos mediante requerimento de extinção da 

demanda. Por corolário, levando em consideração que o interesse 

processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, 

invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil 

pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão inaugurada perdeu 

sua utilidade e necessidade, o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar 

comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de 

uma das condições da ação (interesse processual), comportando 

indeferimento da petição inicial (art. 317, do CPC). Sem embargo, o genitor 

poderá se valer de ação autônoma perante o juízo competente para fins 

de regulamentar a custódia física da menor Isabella, incidindo na hipótese 

a normativa prevista no art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo objetivo principal é a proteção do interesse da criança e do 

adolescente. Posto isso, devido à carência superveniente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente concedida. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007096-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (REQUERENTE)

E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1007096-96.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Guarda, Alimentos e Visitas’ 

manejado por EDER A. e ANDRESSA V. de S., ambos bem qualificados 

nos autos. Consta do termo de ajuste a pretensão homologatória de 

guarda compartilhada da prole comum, Isabella S. A. (d.n. 10/04/2018), 

com previsão de domicílio base em prol do genitor e, o direito de 

convivência materno em finais de semana alternados. A inicial foi recebida 

no ID 21290480, remetendo-se o feito ao Ministério Público. Em ato 

subsequente, o Parquet pugnou pela realização de estudo psicossocial no 

domicílio das partes (ID 22782243), culminando no acolhimento do pedido 

(ID 22880629). O relatório aportou no ID 24547441. A seguir, a causídica 

subscritora da tratativa noticiou a renúncia aos mandatos antes 

outorgados pelos genitores (ID 24773209). Determinou-se a intimação das 

partes para regularização da representação processual (ID 25247891). 

Empós, o genitor Eder A. apresentou instrumento de procuração (ID 

25644322). O Ministério Público opinou pela intimação pessoal dos 

requerentes para fins de se manifestarem acerca do estudo psicossocial 

(ID 25942642). Por fim, há contestação manejada por Eder A. no ID 

25961557, suscitando a preliminar de incompetência territorial, dentre 

outras argumentações expendidas, requerendo, ao fim, a extinção do feito 

por ausência de interesse. Vieram os documentos pertinentes. 

Brevemente relatados. Decido. Pois bem. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o ajuste primevo deixou de subsistir por força da 

belegerância doravante instalada. Com efeito, o estudo da expert 

colacionado ao ID 24547441, datado de 20/09/2019, relata que a petiz em 

questão reside com a genitora desde o nascimento, desfrutando o pai do 

convívio com a filha em todos os finais de semana. Ademais, a mãe aduz 

desconhecer razões aptas a justificar o suposto pedido de guarda 

paterno, esboçando o intento de tê-la consigo. Deveras, do relato contido 

na peça contestatória e documentos que a acompanham, ressai que o pai 

é o atual representante legal de outra filha do ex-casal (Jessica S. A.) e, 

também, da menor em baila, cujo domicílio está fixado na cidade de Dom 

Aquino/MT. Outrossim, há no encartado relatório de atendimento oriundo 

do Conselho Tutelar de Dom Aquino/MT, aduzindo que Isabella passou a 

residir com o pai na r. urbe aos 05/10/2019, diante da desídia materna, já 

estando lá regularmente matriculada em instituição de ensino. 

Conseguintemente, inexistindo nos autos qualquer pretensão do pai em ter 

regulamentada nestes autos a guarda da filha consigo e, tampouco o 

comparecimento da genitora, somado ao vazio de competência desta 

unidade judiciária para o processo e conhecimento da temática, não há 

outra alternativa senão a extinção do feito. Destarte, cabível à espécie a 

regra geral de competência territorial relativa prevista no art. 53, I, ‘a’, do 

CPC, de modo que o domicílio do pai é o que atrai a presente ação, 

notadamente em face da detenção da guarda fática da prole comum 

alhures demonstrada. Segundo as novas regras trazidas pelo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa premissa, a teor 

das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente 

está o interesse processual das partes no prosseguimento do feito, 

conforme noticiado nos autos mediante requerimento de extinção da 

demanda. Por corolário, levando em consideração que o interesse 

processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, 

invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil 

pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão inaugurada perdeu 

sua utilidade e necessidade, o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar 

comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de 

uma das condições da ação (interesse processual), comportando 

indeferimento da petição inicial (art. 317, do CPC). Sem embargo, o genitor 

poderá se valer de ação autônoma perante o juízo competente para fins 

de regulamentar a custódia física da menor Isabella, incidindo na hipótese 

a normativa prevista no art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo objetivo principal é a proteção do interesse da criança e do 

adolescente. Posto isso, devido à carência superveniente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente concedida. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009558-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. V. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA OAB - 058.683.731-03 

(REPRESENTANTE)

 

Processo nº.: 1009558-94.2017.8.11.0003 Vistos. WENDELL CRISTIAN 

FREITAS propôs a presente ação revisional de alimentos em face de ANA 

CLARA VIEIRA DOTA FREITAS, menor devidamente representada por sua 

genitora AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA, alegando que tem fixado contra 

si alimentos correspondentes 28,40% do salário mínimo, contudo, aduz 

estar impossibilitado de arcar com referido quantum, porquanto após o 

ajuste da verba alimentar em favor da requerida adveio o nascimento de 

outra filha. Assim, pugna pela minoração dos alimentos para 21,35% sobre 

o salário mínimo nacional. Quando do recebimento da exordial, por força 

da decisão vertida no ID n. 10846211, restou deferida parcialmente a tutela 

de urgência antecipada pretendida pelo autor, reduzindo-se a pensão 

alimentícia para 21,35 % do salário mínimo, designando-se audiência de 

conciliação que apresentou resultado infrutífero (ID 12340516). A 

requerida apresentou contestação aduzindo que a constituição de nova 

família não pode impor a redução do encargo, sustentando o aumento de 
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seus gastos e despesas, requerendo a improcedência do pedido autoral 

(ID n. 14003004). Juntou documentos. O autor deixou de manifestar-se 

sobre o teor da contestação e documentos a ela atrelados. Por força da 

decisão vertida no ID n. 20768670 este juízo efetivou pesquisa perante o 

sistema CAGED, bem como determinou a intimação das partes para 

manifestação acerca do interesse no desenvolvimento de atividade 

probatória adicional. O autor quedou-se silente. A requerida pugnou pela 

majoração da verba alimentar para o patamar equivalente a 30 % dos 

vencimentos auferidos pelo requerido (ID 21581360). O Ministério Público 

manifestou pela improcedência da ação (ID n. 27629488). É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O processo está em ordem, inexistindo vício que 

possa inquiná-lo de nulidade, estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Pois bem, não havendo 

necessidade de produção de provas em audiência, julgo antecipadamente 

a lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Entrementes, 

o cerne da questão é a constituição de uma nova família, com o 

nascimento de outro filho, frente à obrigação alimentar anteriormente 

fixada. Reconheço na jurisprudência hodierna, entendimento que, 

amparado no Princípio da Proporcionalidade entre os filhos, reputa ser 

necessária a redução dos alimentos já fixados para que todos os filhos 

recebam o mesmo valor. Poder-se-ia adotar o mencionado entendimento, 

como já o feito quando do recebimento da ação, reduzindo-se os alimentos 

da ré na proporção da quantidade de filhos que o autor tiver, mas o tema 

merece melhor reflexão. O Princípio da Proporcionalidade, à primeira vista, 

poderia parecer a forma mais justa de amparar os casos em que o 

alimentante tiver mais de um filho, entretanto, a sociedade é dinâmica e 

apresenta atualmente sensível mudança na ideia da concepção de filhos. 

É preciso ser consciente e responsável. Aqui, no campo da família, 

enquanto o foco da discussão está no aspecto monetário, consciência é a 

percepção que um indivíduo deve ter acerca das suas necessidades 

frente a sua capacidade de auferir rendimento, e responsabilidade é o 

cuidado em não gastar mais do que ganha. Acerca da concepção de 

filhos, diferentemente do passado, a tendência atual é de ter poucos 

filhos, isto impulsionado pela consciência da elevada despesa que uma 

criança demanda e da responsabilidade de não se onerar diante das 

crescentes despesas. Considera-se do conhecimento de uma pessoa 

mediana as implicações da geração de uma criança, ou seja, o aumento 

inexoravelmente das despesas da família, e a redução das 

disponibilidades dos pais. Respeitados os balizados entendimentos 

contrários, não há como deixar de exigir do alimentante a consciência e a 

responsabilidade na concepção de outras vidas, vale dizer, paternidade 

responsável. Não se mostra razoável que qualquer família, com a chegada 

de outro filho, os pais sofram com os impactos das novas despesas, e o 

alimentante de filho cuja guarda ele não detém, não tenha impacto algum. 

Pelo Princípio da Proporcionalidade,tem-se como inequívoca a ciência do 

alimentante de que parte de seus rendimentos estariam comprometidos. 

Todavia, sem preocupação alguma, como é frequentemente vivenciado na 

rotina de qualquer Vara da Família, o aludido alimentante sai a gerar outros 

filhos, ingressando sequencialmente com ação revisional postulando a 

redução da obrigação alimentar antes estabelecida. Por evidente, o valor 

passa a ser insuficiente ao filho que já existia e não há impacto no 

orçamento do alimentante. Mas neste caso, toda ausência de consciência 

e de responsabilidade é transferida ao filho preexistente, que não deu 

causa alguma para a redução. Ou seja, resta imperativo o reconhecimento 

da necessidade em promover a aplicação do Princípio da 

Proporcionalidade com reservas, sendo certo que a resposta deve ser 

dada pelo próprio alimentante, vale dizer, a responsabilidade deve ser 

dele. Oportuno registrar que a grande maioria das pessoas envolvidas em 

ações de alimentos, inclusive aquelas menos privilegiadas culturalmente, 

leva consigo a premissa irresponsável de que o nascimento de outro filho, 

em qualquer situação, confere respaldo a redução dos alimentos do filho 

anterior. Deveras, tal ‘cultura’ torna os alimentantes desprovidos de 

consciência e de responsabilidade na concepção de novas vidas. Acerca 

do tema, ensina MARIA BERENICE DIAS, que esses acontecimentos não 

justificam 'o pedido de redução do encargo alimentar, sob pena de se 

estar transferindo a obrigação alimentar de uns filhos para outros', sendo 

que 'esses fatos, inclusive, mais evidenciam a capacidade econômica do 

alimentante, pois só constitui família ou tem filhos quem tem condições 

para arcar com os encargos decorrentes'. (Manual de Direito das Famílias, 

10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 467). No mesmo 

sentido: “Ação Revisional de alimentos - Redução da pensão alimentícia - 

Análise dobinômio necessidade - Constituição de nova família - Alteração 

na situaçãoeconômica não comprovada. Indemonstrada a mudança da 

fortuna doalimentante, improcede o pedido de redução dos alimentos. A 

constituiçãode nova família por si só não justifica a redução da verba 

alimentar,inclusive, quando o Apelante constituiu outra família já ciente de 

sua obrigação de pagar os alimentos de suas outras duas filhas, 

nãopodendo, estas, sofrer o ônus da falta de previsão para o aumento 

deencargos”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - Apelação 

Cívelnº 1.0216.03.020696-7/001 - Comarca de Diamantina - Segunda 

CâmaraCível - Relator: Des. Jarbas Ladeira – Unânime - Data do 

acórdão:13/09/2005 - Data da publicação: 30/09/2005). Ora, em que pese 

o autor também alegue aumento de seus gastos, isto decorre naturalmente 

de sua própria vontade de constituir um novo núcleo familiar, situação na 

qual se espera o incremento das despesas. Assim, a interpretação que se 

deve dar acerca da revisão prevista no artigo 1.699, do Código Civil é a de 

que a revisão está condicionada à verificação de fato novo, todavia 

involuntário. A constituição de nova família e a concepção de novo filho 

são fatos novos, mas dotados de voluntariedade, daí não justifica a 

revisão. O impacto decorrente destes fatos novos deve ser suportado 

pelo próprio alimentante, que deu causa a ele. No mais, ressai a completa 

ausência de prova válida de mudança nas condições financeiras de 

Autor, porquanto do teor do extrato extraído do sistema CAGED (ID 

2087587) ressai que o Autor estava empregado quando da fixação da 

verba alimentar objeto do pleito revisional, mantendo-se referida situação, 

apresentando ter significativa experiência profissional, restando 

impossível acolher a sua pretensão, como muito bem apontou a Dra. 

Promotora de Justiça em seu parecer final. Sobre a matéria: “REVISIONAL 

DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVA - QUANTUM MANTIDO. Não se 

desincumbindo o alimentante do ônus probandique lhe competia, atinente à 

suposta mudança na sua situaçãofinanceira, mantêm-se os alimentos no 

quantum proposto e homologado em juízo, máxime por atender ao trinômio 

que o justifica: necessidade, capacidade e proporcionalidade” (TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - Apelação Cível nº 

1.0672.01.048090-9/001 - Comarca de Sete Lagoas - Quinta Câmara Cível 

- Relator: Des. Nepomuceno Silva - Data do acórdão: 24/06/2004 - Data da 

publicação: 03/08/2004). Por fim, não conheço do pedido de majoração de 

verba alimentar apresentado derradeiramente pela parte requerida (ID 

21581360), sobretudo porque a interessada deixou de manejar a súplica 

de forma escorreita, registrando-se que a contestação tem como única 

finalidade o oferecimento de resistência ao pedido do autor, sendo a 

reconvenção o instrumento adequado para a parte demandada exercer o 

seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos àqueles apresentados pelo 

demandante. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Via de consequência, revogo da decisão que concedeu em 

parte a tutela de urgência (ID n. 10846211). Condeno a parte autora ao 

pagamento das taxas judiciárias, honorários advocatícios da parte 

adversa, os quais fixo em R$ 2.000,00 dois mil reais), ante a natureza da 

causa, conforme artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil. Fica suspensa 

a exigibilidade de referidas verbas eis que a parte autora litiga amparada 

pelo benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC. No mais, concedo em prol da requerida os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Ciência ao Ministério Público. P.I. Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002632-29.2019.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação de alimentos 

proposta por ARTHUR RODRIGUES MACEDO, devidamente representado 

pela genitora ERICA DA SILVA PINTO em face de SIDNEY DIAS MACEDO, 

ambos qualificados nos autos. Narra a exordial que a genitora do menor 

encontra dificuldade em sozinha fazer frente às despesas do infante, 

sendo que a situação financeira do requerido é estável eis que mantém 

vínculo empregatício com carteira assinada, negando-se todavia em 

prestar qualquer auxilio de forma adequada e suficiente para a criação da 

prole em comum. Pugna pela fixação da verba alimentar no quantum 

equivalente a 30 % dos vencimentos auferidos pelo requerido. Por força 

da decisão vertida no ID n. 18945700 restou arbitrada a verba alimentar 

provisória no patamar equivalente a 30 % do salario mínimo, 

designando-se audiência de conciliação. A tentativa de conciliação restou 

inexitosa (ID 22791063), tendo sido consignado a proposta do requerido 

consubstanciada no custeio do valor mensal equivalente a 30 % do salário 

mínimo nacional. Em sede de contestação o requerido pugnou pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. No mais, aduziu a 

impossibilidade de fazer frente ao quanto postulado pelo autor porquanto, 

contrariamente ao alegado na peça vestibular, aufere renda mensal média 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), fazendo frente às mais 

diversas despesas tais como aluguel, luz, financiamento de veículo, tendo 

em seu convívio esposa e enteado de dez anos de idade, razão pela qual 

pugna pela minoração do quantum alimentar fixado quando do recebimento 

da lide para o montante de 25 % do salário mínimo nacional, sob pena de 

impor-se sacrifício exarcebado a sua esfera pessoal. Pugnou pelo 

deferimento do direito de visitas ao menor. Juntou documentos. Sobreveio 

réplica (ID 24770422). A douta representante do Ministério Público opinou 

pela procedência parcial do pedido (ID 27359333). Relatei o essencial. 

Decido. O feito merece julgamento antecipado, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, porque as provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para embasar o julgamento. Pois bem, no caso em tela, é 

inquestionável a necessidade do alimentando, que, por óbvio, como 

qualquer criança, necessita de diversos cuidados para manutenção da 

saúde, itens diversos de consumo destinados à higiene pessoal, 

vestimentas, alimentação, bem como lazer, entretenimento, etc. O Juízo 

segue orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que pesa sobre o demandado o ônus de provar sua 

incapacidade financeira. Nesse sentido: ‘Cabe aos autores o ônus da 

prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª 

Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 

23/10/2007, destaque meu). Consoante relatado, a narrativa exordial 

assinala que genitora também não ostenta condições de sustentar sozinha 

o filho. Assim, a obrigação de prestar alimentos ao filho menor é 

inconteste. A questão que remanesce, então, centra-se apenas no valor. 

O valor dos alimentos deve ser fixado respeitando o binômio 

necessidade/possibilidade. Esse quantum, entretanto, deverá ficar no 

patamar de 25 % dos rendimentos líquidos auferidos pelo requerido, 

enquanto empregado e de 25 % do salário mínimo, mensalmente, em caso 

de desemprego ou trabalho informal, o que é justo levando-se em 

consideração o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade. 

Menos do que isso seria muito ínfimo, e mais do que isso comprometeria a 

sobrevivência do réu que demonstrou ser provedor de várias despesas 

pessoais, aliado à necessária parcela contributiva da genitora, 

ressaltando que por ela ser detentora da guarda fática do menor, por 

evidente, a mesma dispende mensalmente valor bem superior ao ora 

fixado para a manutenção do bem estar do filho concedendo-lhe moradia 

adequada, alimentação, lazer, etc. Registro que o fato de o requerido ter 

formado novel família e contar com enteado menor de idade sob sua 

responsabilidade não ostenta o condão de gerar reflexos à relação 

jurídica vertente, sobretudo considerando-se o princípio da paternidade 

responsável. Ora, a necessidade do autor é presumida em razão de sua 

tenra idade (3 anos de idade), sendo certo que tem despesas com 

alimentação, vestuário, saúde, lazer e outras próprias da idade. Assim, o 

percentual é o razoável e fica dessa forma decidido. Neste particular, 

registro que invocando o principio da colaboração, efetivei pesquisa 

perante o sistema CAGED, encontrando a informação de que atualmente o 

requerido mantém o vinculo empregatício em aberto junto ao empregador 

Igreja Mundial do Poder de Deus, consoante extrato anexo. Por 

decorrência, deverá pensionar o requerido ao filho menor no patamar 

equivalente a 25 % dos seus rendimentos líquidos, enquanto empregado e 

de 25 % do salário mínimo, em caso de desemprego ou exercício de 

trabalho informal, por mês, até o dia 10 de cada mês, mediante desconto 

em folha ou pagos diretamente à genitora. Registro que o patamar 

equivalente a 25 % dos rendimentos líquidos auferidos pelo requerido 

deve ser entendido tal como o salário bruto menos a contribuição do INSS, 

imposto de renda e contribuição sindical, incluídos o 13º salário, o 

pagamento de férias indenizadas e o respectivo adicional de 1/3 (um 

terço), não incidindo, porém, sobre verbas de caráter eventual, como o 

FGTS e a respectiva multa, as verbas rescisórias, horas extras e demais 

verbas indenizatórias, a exemplo das verbas recebidas de gratificação 

por ocasião da adesão em plano de demissão voluntária - PDV, mediante 

desconto em folha de pagamento, com valor vencível, em qualquer dos 

casos, todo dia 10 de cada mês, devendo o pagamento ser feito na conta 

bancária de titularidade da genitora da autora informada na exordial. 

Assim, os alimentos, porque devidos, deverão ficar no patamar acima 

estabelecido, como forma de solução mais adequada ao caso em testilha e 

que melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando 

de fixar a obrigação na moldagem in natura por entender estar o patamar 

ora fixado em sintonia ao principio da proporcionalidade. Por fim, não 

conheço do pedido apresentado em sede de contestação para que o juízo 

regulamente o direito de visitas do genitor junto ao menor, porquanto tal 

não foi realizado de forma adequada, registrando-se que a contestação 

tem como única finalidade o oferecimento de resistência ao pedido do 

autor, sendo a reconvenção o instrumento adequado para a parte 

demandada exercer o seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos 

àqueles apresentados pelo demandante. No mais, registro que as partes 

poderão buscar a composição da referida temática perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca, que muito tem 

contribuído com a pacificação de conflitos desta natureza, via sessão de 

mediação e outras ferramentas instituídas pela Resolução 125 do CNJ. 

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO em parte 

PROCEDENTE o pedido manifestado na presente Ação, dando o feito como 

EXTINTO com análise de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

CPC, assinalando que a temática da verba alimentar em comento 

obedecerá ao acima determinado. Antecipo a tutela para determinar seja 

expedido ofício para desconto da pensão ora fixada, consoante dados 

constantes do extrato anexo. Assim, OFICIE-SE ao órgão empregador do 

requerido, conforme dados vertidos no documento em anexo para que 

seja implementado o desconto em folha de pagamento da verba alimentar 

ora fixada, nos ditames acima especificados - devendo o pagamento ser 

feito na conta bancária de titularidade da genitora do autor informada na 

exordial. Ante ao resultado de julgamento e diante da sucumbência mínima 

por parte autora, ao Procurador do autor, fixo os honorários no patamar 

equivalente a 10 % do valor atribuído à causa, devidamente corrigido pelo 

INPC, notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor 

complexidade. Condeno o requerido ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem como dos honorários do procurador da parte 

autora, no patamar acima descrito. Verifico, por fim, o pleito formulado pelo 

requerido de concessão do benefício da AGJ, que vai agora deferida. 

Assim, resta suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais acima 

dispostas, uma vez que o demandado milita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Cientifique-se o Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 19 

de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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nº.: 1001825-43.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Retificação de Registro de Nascimento” 

proposta por ANA CLARA JACINTA DA SILVA, representada por sua 

genitora, Sra. MAURA DE FREITAS SILVA em face de ALEX DA SILVA 

FREITAS e JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA, todos bem qualificados nos 

autos. Aduz a autora que malgrado conste em sua certidão de nascimento 

como sendo seu pai o requerido ALEX, ela em verdade é filha biológica do 

requerido JOSINEY sendo que foi perfilhada por Alex, uma vez que o 

mesmo acreditava ser seu pai, haja vista o relacionamento amoroso 

vivenciado entre ele e sua genitora à época. Todavia, a representante 

legal da infante manteve relacionamento paralelo com o seu pai biológico e 

quando da realização de exame de DNA restou confirmado a existência do 

liame entre eles, razão pela qual deseja ver reconhecido através do 

presente feito o vínculo biológico existente com o demandado JOSINEY, 

alterando o seu registro civil de nascimento. Pugna pela condenação do 

pai biológico Josiney ao pagamento de verba alimentar no quantum 

equivalente a um salário mínimo ou 1/3 dos vencimentos auferidos pelo 

mesmo, acrescido do custeio de metade das despesas com saúde e 

educação. Recebida a exordial deferiu-se os benefícios da assistência 

judiciária gratuita em prol da autora, fixando-se verba alimentar no 

montante equivalente a 30 % do salário mínimo nacional, designando-se 

sessão de conciliação (ID 1227350). A citação pessoal do requerido Alex 

restou prejudicada (ID 12700244). Em sede de sessão de conciliação 

registrou-se o reconhecimento voluntário da paternidade da autora 

efetivada pelo requerido Josiney, oportunidade em que as partes 

ajustaram verba alimentar em prol da menor, consoante peculiaridades 

vertidas na ata de ID n. 14143608). Novamente, a citação pessoal do 

requerido Alex restou prejudicada (ID 1634109), sendo o mesmo citado 

por edital. O curador especial apresentou defesa por negativa geral (ID 

18623186). A parte autora reiterou o pedido inicial (ID 21461779). Em 

parecer, a douta representante do Ministério Público opinou pela integral 

procedência do pedido nos termos do artigo 487, I do CPC, 

homologando-se o acordo entabulado em sede de audiência de 

conciliação (ID 26337591). É breve relatório. Fundamento e decido. O 

processo seguiu o trâmite legal, sendo observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. O feito comporta julgamento no estado 

que se encontra, sendo desnecessária a produção de outros meios de 

prova e inexistindo nulidades ou vícios, passo diretamente à análise do 

mérito. Versam os presentes autos eletrônicos sobre ação negatória de 

paternidade c.c. investigação de paternidade movida por ANA CLARA 

JACINTA DA SILVA, representada por sua genitora em desfavor de ALEX 

DA SILVA FREITAS e JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA. Segundo a inicial, 

o requerido Alex perfilhou a requerente Ana Clara, pois acreditava ser seu 

pai biológico, contudo com o passar do tempo efetivado o exame de DNA 

constatou-se ser ela filha do requerido Josiney que no curso da lide 

reconheceu voluntariamente a paternidade em comento. Compulsando a 

prova técnica acostada aos autos, qual seja o exame de DNA (ID 

12261260) convenço-me, por exclusão, que restou provado que o 

requerido Alex não é o pai biológico da autora, uma vez que o exame 

pericial concluiu que ela é em verdade filha do senhor Josiney. Como se 

sabe, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova 

pericial de exame de DNA apresenta elevadíssimo grau de confiabilidade, 

em razão de sua desprezível margem de erro, sendo que caso em tela, o 

laudo pericial afirmou a probabilidade de paternidade de 99,99%. 

Discorrendo acerca da notória confiabilidade do exame de DNA na 

determinação da paternidade biológica, Maria Celina Bodin Moraes 

relembra que "até então todos os exames conhecidos permitiam oferecer 

certeza cientificamente comprovada apenas quanto à exclusão do vínculo. 

O próprio exame de HLA, considerado revolucionário quando de seu 

desenvolvimento em 1972, gerava somente presunção de paternidade, 

muitas vezes "fortíssima", conduzindo, porém, a resultados falsos com 

freqüência. O índice de confiabilidade do DNA, quando todos os 

cruzamentos de seqüências são devidamente testados, permite hoje 

atingir um grau de certeza não inferior a 99,9999%, tanto de determinação 

quanto de exclusão de paternidade" (in "Grandes Temas da Atualidade - 

DNA Como Meio de Prova da Filiação - Aspectos Constitucionais, Civis e 

Penais", Ed. Forense, p. 223). Há que se considerar, ainda, que pelo 

conjunto probatório restou comprovada a ocorrência de vício de 

consentimento no reconhecimento da paternidade, uma vez que o 

requerido Alex viveu um relacionamento íntimo com a genitora da autora a 

época da concepção, e, portanto, quando da lavratura do assento de 

nascimento da menor, acreditava que poderia ser o seu pai biológico. 

Desta feita, resta relativizada a irrevogabilidade do ato de reconhecimento 

de filho (art. 1.609 do CC e art. 1º da Lei nº 8.560/92), ante a existência de 

vício de consentimento do pai registral, impondo-se, portanto a incidência 

do art. 138, do Código Civil. A propósito: “AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. PROVA PERICIAL. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE 

BIOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DO LIAME SOCIOAFETIVO. CABIMENTO. 1. 

Embora o reconhecimento de filho seja irrevogável (art. 1º da Lei nº 

8.560/92 e art. 1.609 do CC) é possível promover a anulação do registro 

civil, quando demonstrada a existência de vício no ato jurídico de 

reconhecimento. 2. Comprovada a inexistência do liame biológico através 

de exame de DNA e não tendo a demandada comprovado que o autor, 

quando formalizou o reconhecimento da filiação tinha ciência da 

inexistência do liame biológico, justifica-se o pleito anulatório, ficando claro 

que o autor foi induzido em erro ao reconhecer a filiação. Incidência do art. 

333, inc. I e II, do Código Civil. Recurso desprovido.” (Apelação Cível Nº 

70044134187, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 23/11/2011). 

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FILIAÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. 

RECONHECIMENTO E REGISTRO PELO APELANTE POR INDUÇÃO EM 

ERRO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO (ARTIGOS 1.604, 

185 E 171 DO CC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER 

REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70046429197, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Julgado em 11/04/2012). Outrossim, ressai das declarações 

encartadas a exordial que inexiste entre a adolescente Ana Clara e 

requerido Alex vínculo socioafetivo capaz de inviabilizar a procedência do 

presente feito, constando inclusive a assertiva de que a genitora Maura 

sempre cuidou sozinha da menor, vislumbrando-se a completa ausência 

de apoio afetivo e material do pai registral. A lição do insigne Washington 

de Barros Monteiro, quanto às investigatórias, aqui se assenta com 

propriedade, quando recomenda: "Segundo preconizam doutrina e 

jurisprudência, não deve o Juiz ater-se a um rigor exagerado no exame 

dos elementos de convicção carreados para os autos. Ele não deve ser 

instrumento de aventuras audaciosas, mas também não deve falhar à alta 

missão social que lhe incumbe de amparar pretensões justas. Seu 

ministério há que se exercer com prudência" (in Curso de Direito Civil - 

Direito de Família, Saraiva, 2º vol., 11ª ed., p. 264). Diante deste panorama 

e do quanto disposto Art. 1.604 do Código Civil, torna-se imperiosa a 

exclusão do requerido ALEX DA SILVA FREITAS como genitor do registro 

de nascimento da autora Ana Clara, ante a patente inveracidade nele 

constante, substituindo-se pelo senhor JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA 

no registro de nascimento da autora na condição de genitor. Posto isso, 

em sintonia ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, decretando a nulidade do assento de nascimento 

da requerente ANA CLARA JACINTA DA SILVA, para o fim específico de 

fazer consignar que ela não é filha de ALEX DA SILVA FREITAS, e, por 

conseguinte, determino que se exclua da certidão de nascimento da 

autora o nome de Jairo Ferreira de Freitas na condição de avô e de Maria 

Eucília da Silva de avó paterna, incluindo-se em substituição o nome de 

JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA na condição de genitor de ANA CLARA 

JACINTA DA SILVA, com a inclusão dos avós paternos (ID 14143623), 

passando a menor a se chamar Ana Clara Jacinta Rodrigues de Souza. 

Ainda, com relação à verba alimentar destinada à Autora, HOMOLOGO o 

acordo vertido no ID n. 14143608 para que surtam os seus legais efeitos, 

razão porque RESOLVO o mérito, nos termos do inciso III, alínea 'b', do art. 

487, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório Distrital da Vila Operária, Rondonópolis-MT, onde foi 

lavrada a certidão de nascimento da autora (ID 12261260), para a 

retificação do assento de nascimento da mesma nos moldes desta 

decisão. Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida, restando outrossim deferido o r. benefício ao requerido Josiney 

(ID 14143608), bem como ao requerido Alex, máxime ante a natureza da 

ação. Sem honorários ante a ausência de contenciosidade. Cientifique-se 

a douta representante do Ministério Público. Oportunamente, arquive-se. 

P.I.C. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito
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Processo: 1002897-02.2017.8.11.0003 Vistos etc. JOÃO DE SOUZA 

MATOS, qualificado nos autos, propôs Ação Negatória de Paternidade em 

face de JOANA RAIC BARROS MATOS, representada por genitora 

RAQUIEL APARECIDA DE BARROS, também qualificada, sob o fundamento 

de que o autor não é o pai biológico da requerida, sendo tal atestado via 

exame de DNA realizado na via extrajudicial. Explica que arca com a sua 

obrigação alimentar para com a infante, contudo não mais ostenta 

qualquer vínculo sociafetivo com a mesma. Pugna pela declaração de 

nulidade do assento de nascimento do requerida (ID 7279026). Com a 

exordial vieram documentos. Recebida a exordial, concedeu-se os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em prol do Autor e 

determinou-se a citação da parte requerida. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação (ID 9248302), sustentado que a 

genitora da menor se relacionou com o Autor e, quando do rompimento do 

relacionamento, ela veio a envolver-se com outro homem, fato que seria 

de inequívoco conhecimento do Autor, sendo que após vieram eles a 

reatar o relacionamento, sobrevindo a notícia de gravidez, vindo o autor a 

reconhecer de forma voluntária a paternidade que ora hostiliza. Ainda, 

ressalta a existência de vínculo de afetividade entre o autor e a menor. 

Juntou documentos. Sobreveio réplica (ID 9406445). Após um ato e outro 

aportou ao presente caderno eletrônico laudo referente ao exame de DNA, 

consoante documento vertido no ID n. 12594522). Estudo psicossocial 

realizado, conclusivo no sentido de que 'Joana reconhece o requerente 

como genitor (...)' (ID 17347829). Em sede de audiência de instrução foi 

procedida a oitiva das partes, bem como de três testemunhas (ID 

186570003). O autor reiterou o pedido inicial (ID 18940513). O Ministério 

Público opinou pela improcedência do pedido inicial (ID 25765676). É o 

relatório. Fundamento e decido. O processo seguiu o trâmite legal, sendo 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de 

ação de negatória de paternidade proposta por JOÃO DE SOUZA MATOS 

em face de JOANA RAIC BARROS MATOS, visando a nulidade da 

paternidade reconhecida. Pois bem. A doutrina e jurisprudência pátrias 

consideram ampla e irrestrita a possibilidade investigatória da verdadeira 

paternidade, que deve inclusive prevalecer sobre a verdade jurídica, 

permitindo, assim, o questionamento acerca do vínculo de paternidade 

sempre que a expressão do registro mostrar-se diversa da realidade 

biológica. Não obstante, e apesar de reconhecer a importância da 

investigação dos vínculos biológicos de uma pessoa, tenho que, ainda 

assim, a improcedência total do pedido in casu se impõe. Pois bem, o 

exame de DNA carreado derradeiramente concluiu pela exclusão da 

paternidade do autor em relação à requerida, excluindo o vínculo biológico 

do autor em relação à menor. No mais, segundo o relatório do estudo 

psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do juízo, restou 

constatado que a menor Joana reconhece o autor como seu genitor e, 

apesar da mágoa existente, frisou-se que a menor ostenta afetuosidade e 

respeito pelo Autor. Da oitiva das testemunhas conclui-se que a assertiva 

de que as partes se tratavam como pai e filha, tendo rompido o 

relacionamento somente após terem descoberto a ausência de vínculo 

biológico. Com efeito, a avaliação do setor técnico evidenciou, de forma 

cristalina, que a requerida, reconhece o pai registral como modelo de 

figura paterna e o autor assumiu, perante a sociedade e a própria criança, 

a figura de pai, dando-lhe afeto, carinho e provendo suas necessidades. 

Nesse norte, a douta Promotora de Justiça pontuou que 'o próprio autor 

afirma em sede de depoimento, que quando a criança possuía poucos 

meses de vida já havia a desconfiança de que a mesma não era sua filha, 

no entanto, nutriu a relação de pai e filha por mais de 15 anos. A genitora 

da menor, por sua vez, aduz que sempre afirmou ao requerente que a 

criança poderia não ser sua filha, porquanto o relacionamento havido 

entre as partes à época da gestão era instável.' (sic), restando claro que 

Autor registrou a criança por livre e espontânea vontade, e, ainda, que 

deixou ele de comprovar a existência de algum vício material ou formal 

apto a ensejar a desconstituição do registro, com o acolhimento do pleito 

de nulidade em testilha. De fato, a situação delineada merece evidente 

destaque e reconhecimento, além da proteção jurídica adequada. Nesse 

sentido ensina MARIA BERENICE DIAS: ‘A mudança dos paradigmas da 

família reflete-se na identificação dos vínculos de parentalidade, levando 

ao surgimento de novos conceitos e de uma linguagem que melhor retrata 

a realidade atual: filiação social, filiação socioafetiva, posse do estado de 

filho. Todas essas expressões nada mais significam do que a 

consagração, também no campo da parentalidade, do mesmo elemento 

que passou a fazer parte do Direito de Família. Tal como aconteceu com a 

entidade familiar, agora também a filiação passou a ser identificada pela 

presença de um vínculo afetivo paterno-filial. O Direito ampliou o conceito 

de paternidade, que passou a compreender o parentesco psicológico, que 

prevalece sobre a verdade biológica e a realidade legal.’ “DIAS, MARIA 

BERENICE. “ Direito e Psicanálise” – www.mariaberenicedias.com.br) Com 

efeito, devido às modificações de pensamento e de cultura de nossa 

sociedade, os conceitos de paternidade ultrapassaram a biologia, saindo 

dela para adentrar no mundo fático contemplando a convivência e o 

sentimento de afeto em contraposição à relação biológica estabelecida. O 

entendimento acima exposto encontra respaldo no art. 1593 do CC, cujo 

teor estabelece a possibilidade de reconhecimento da paternidade 

socioafetiva ao dispor que “O parentesco é natural ou civil, conforme 

resulte de consaguinidade ou outra origem”. Destaco, inclusive, que 

perante os tribunais e doutrina pátrias, a verdade biológica vem cedendo 

espaço para a verdade socioafetiva, erigida com bases nas situações de 

afeto mútuo entre pai e filho, consoante ensinamento de MARIA CRISTINA 

DE ALMEIDA: “O novo posicionamento acerca da verdadeira paternidade 

não despreza o liame biológico da relação paterno-filial, mas dá notícia do 

incremento da paternidade sócioafetiva, da qual surge um novo 

personagem a desempenhar o importante papel de pai: o pai social, que é 

o pai de afeto, aquele que constrói uma relação com o filho, seja biológica 

ou não, moldada pelo amor, dedicação e carinho constantes”. (ALMEIDA, 

Maria Cristina de. Investigação de Paternidade e DNA: Aspectos 

Polêmicos. 2001). Sobre o tema, inclusive, transcrevo importantes 

julgados, mutatis mutandi: DIREITO FAMÍLIA. ESTADO DE FILIAÇÃO. 

PREVALÊNCIA INTERESSE MENOR. ESPÉCIAS. PATERNIDADE BIOLÓGICA 

E SOCIOAFETIVA. - Não há qualquer hierarquia em relação às espécies de 

filiação, caracterizadas pelo vínculo biológico e o não biológico, 

denominado socioafetivo. DERAM PROVIMENTO. (TJMG – Proc. nº 

1.0024.04.519207-7/001(1); Relatora Maria Elza; julgamento: 19/08/2010; 

publicação:03/09/2010). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE ANULAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO E INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

PRESCRIÇÃO. ADOÇÃO À BRASILEIRA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

1.O prazo prescricional do art.18, § 9º, VI, do antigo CC, que vigia ao 

tempo do ajuizamento da ação anulatória do registro de nascimento, de há 

muito não mais vigorava, sendo imprescritível a referida ação. 2.ADOÇÃO 

À BRASILEIRA. Tendo o autor sido registrado como filho pelo pai registral, 

o qual sabia não ser o pai biológico, caracterizada a adoção à brasileira, 

que é irrevogável, descabendo a anulação do registro de nascimento. 

3.PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Plenamente caracterizada a paternidade 

socioafetiva entre o autor e o pai registral, ela prevalece sobre a verdade 

biológica, o que impede não só a anulação do registro de nascimento, bem 

como a investigação da paternidade biológica. Preliminar rejeitada por 

maioria. Apelação provida para julgar improcedentes ambas as ações. 

(TJRS - Apelação cível nº 00086568 – 8ª Câmara Cível – Giruá). 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROVA 

PERICIAL FRUSTRADA. LIAME SOCIOAFETIVO. 1. O ato de 

reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 

1.609 do CCB). 2. A anulação do registro civil, para ser admitida, deve ser 

sobejamente demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico 

(coação, erro, dolo, simulação ou fraude). 3. Em que pese o possível 

distanciamento entre a verdade real e a biológica, o acolhimento do pleito 

anulatório não se justifica quando evidenciada a existência do liame 

socioafetivo. 4. Inexistência de prova do vício induz à improcedência da 

ação. Recurso desprovido.” (TJRS – AC 70015877756 – Rel. Des. Sérgio 

Fernando De Vasconcellos Chaves – DJ 27.09.2006) - grifei. NEGATÓRIA 

DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARACTERIZAÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. Se comprovada a 

filiação socioafetiva, a despeito da inexistência do vínculo biológico, 

prevalece a primeira em relação à segunda. O ato de reconhecimento de 

filho é irrevogável, e a anulação do registro depende da plena 

demonstração de algum vício do ato jurídico, inexistente no caso concreto. 
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REJEITADA A PRELIMINAR, E NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª Grupo Câm.Cív, 

AC 70014859938, Relatora: Desembargadora Maria Berenice Dias. DJRS 

13 set. 2006) A paternidade socioafetiva surge quando os laços de afeto 

familiar se estreitam na relação doméstica, abrindo asas para o voo da 

vida, caracterizando-se na admissão de um filho gerado no coração e no 

espírito. Do lado dos filhos, tem-se o reconhecimento de que os pais 

socioafetivos são aqueles que serviram de porto seguro e de referência, 

desde a tenra idade, desde a aurora de sua vida. Tudo isso decorre de 

uma necessidade de construirmos uma sociedade mais solidária, menos 

presa aos gélidos dogmas jurídicos. É sabido e consabido, que no limiar 

deste novo milênio, uma família se forma não por uma união de genes, mas 

por um impulso natural do amor. Ressalto, por fim, que se o afeto e a 

convivência íntima superou a falta de consanguinidade, não cabe à justiça 

desconstituir a paternidade socioafetiva que surgiu entre esse pai registral 

e essa filha, devendo o pedido inicial ser desacolhido. Não foi em outro 

sentido a manifestação ministerial vertida no ID n. 25765676, que inclusive 

registrou que 'o próprio autor afirma em sede de depoimento, que quando 

a criança possuia poucos meses de vida já havia a desconfiança de que a 

mesma não era sua filha, no entanto, nutriu a relação de pai e filha por 

mais de 15 anos. A genitora da menor, por sua vez, aduz que sempre 

afirmou ao requerente que a criança poderia não ser sua filha, porquanto 

o relacionamento havido entre as partes à época da gestão era instável.' 

(sic). Ante o exposto, em sintonia ao parecer ministerial, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, decidindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que, atenta à natureza da causa e ao trabalho realizado, fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), assinalando, que “são devidos honorários 

advocatícios à Defensoria Pública Estadual, enquanto Instituição, em vista 

do princípio da sucumbência (LC nº 146/2003). Precedentes STJ – REsp 

1.084.930/MG.” (TJMT, Apelação n. 78464/2011, rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges, j. em 21-3-2012). Contudo, suspendo a exigibilidade das 

r. verbas sucumbenciais, pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 12, da Lei n.º 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, uma vez que parte 

autora é beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com baixa, observadas as formalidades 

legais. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006130-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006130-36.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘execução de 

alimentos’ ajuizada por E. A. C. A. e J. G. C. A., ambos representados por 

Vanessa Gisele Cabral da Silva, em desfavor de Emerson Barbosa de 

Alvarenga., todos bem qualificados nos autos, com base em título 

executivo judicial. Após um ato e outro, sobreveio manifestação dando 

conta da composição levada a efeito na via extrajudicial. Pugnam pela 

homologação da tratativa com a extinção do processo (ID 23159288) O 

Parquet opinou pela suspensão da presente executio, até o término da 

avença (ID 27360797). É o relatório do necessário. Decido. De início, 

tratando-se de execução de alimentos em que as partes alcançaram a 

composição amigável, constando-se o teor da aludida avença dispondo 

acerca do parcelamento do débito alimentar, tenho que a presente 

executio comporta a imediata extinção na forma do art. 924, III, do CPC. 

Assim sendo, HOMOLOGO referido acordo e declaro, por consequência, 

extinto o presente feito, com supedâneo no art. 487, III, ‘b’ do CPC c/c 924, 

III, do mesmo Codex. No mais, deixo de suspender o curso do feito, 

conforme sugestão ministerial, por tratar-se de medida contraproducente a 

duração razoável do processo e aos meios que garantem a celeridade de 

sua tramitação, registrando-se a ausência de pedido expresso das partes 

nesse sentido. Sem prejuízo, esclareço que em caso de eventual 

descumprimento do ajuste a parte interessada poderá manejar via 

autônoma e adequada a persecução do débito alimentar outrora 

constituído pelo título judicial em comento. Posto isso, com base no art. 

487, III, 'b', CPC, HOMOLOGO a tratativa constante nos autos. Sem custas 

e honorários ante a gratuidade da Justiça. Oportunamente, defiro ao 

executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no 

art. 99, §3º, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007347-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE LACERDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº.: 1007347-17.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de PEDIDO DE 

ALVARÁ formulado por MARIA DO SOCORRO DE LACERDA BARROS, 

alegando ser sócia e proprietária da empresa Hotel Sumaré Ltda, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 03.940.137/0001-14, com sede nessa 

comarca, juntamente com seu falecido esposo, Mavenir de Barros, 

conforme contrato social anexo à exordial. Alega, ainda, que a empresa 

não tem qualquer patrimônio a ser partilhado, estando com as suas 

atividades encerradas e sem movimentação. Registra inexistir qualquer 

débito em aberto em nome da referida pessoa jurídica. Explica que a junta 

comercial exige Alvará judicial para dar baixa na referida empresa. Juntou 

documentos. Por força do despacho inaugural determinou-se que a parte 

autora demonstrasse a anuência dos demais sucessores com o pleito, 

facultado-se que trouxesse prova de quitação de eventuais débitos 

fiscais da empresa que almeja encerrar, isto é, certidão negativa de 

débitos em nome da pessoa jurídica no âmbito municipal, estadual e federal 

(ID 22045973). Adiante, a autora apresentou os documentos pertinentes. 

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (ID 27359326). É o 

relatório. Decido. Foi realizado inventário extrajudicial dos bens deixados 

pelo falecido (ID n. 21419056) A rigor, conforme referido documento, seria 

o caso de se realizar a sobrepartilha do bem. No entanto, verifica-se que 

trata-se de empresa inativa, de modo que a empresa não possui valor que 

dê ensejo a exigibilidade de sua divisão. Há de ser considerada, ainda, a 

inexistência de pendências fiscais significativas ou judiciais Posto isso, 

excepcionalmente, no presente caso, defiro o pedido de expedição de 

alvará para encerramento da empresa Hotel Sumaré Ltda e JULGO 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, I do CPC. Expeça-se alvará 

com prazo de 180 dias. Sem custas e honorários. Oportunamente, 

arquive-se. Ciência ao Parquet. Publique-se, registre-se e intime-se. 

Rondonópolis, 21 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI CHAVES JANGADA OAB - PR61557 (ADVOGADO(A))

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. N. (RÉU)

R. F. N. C. (RÉU)

V. G. N. C. (RÉU)

Outros Interessados:

S. R. M. G. (TESTEMUNHA)

J. M. D. M. R. (TESTEMUNHA)

 

Processo nº.: 1003025-22.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação 

negatória de paternidade c/c anulação de registro civil proposta por 
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CARLOS ALEXANDRE CANDIDO em face de VITOR GABRIEL NUNES 

CANDIDO e RUAN FELIX CANDIDO, ambos representados pela genitora 

ELISANGELA DE MATOS NUNES, todos bem qualificados nos autos. 

Afirmou que era caminhoneiro e fazia costumeiramente a rota de 

transporte rodoviário do Estado do Paraná para o Estado de Mato Grosso, 

tendo mantido relacionamento amoroso com a genitora dos réus, vindo a 

reconhecer voluntariamente a paternidade das crianças geradas durante 

referido vínculo. Aduziu que possivelmente durante a sua ausência nesta 

urbe a genitora dos menores mantinha relacionamentos paralelos e que 

chegou ao seu conhecimento de que estaria ela destratando os filhos, 

vindo então a propor uma ação de guarda, logrando êxito em ver deferido 

em seu favor provimento liminar. Explicou também que no momento em que 

foi buscar os filhos, juntamente com o Oficial de Justiça, presenciou a 

genitora dos menores dizer a todos que ali se faziam presentes que não 

seria o pai biológico dos meninos e, em virtude da aludida situação 

delicada, notadamente diante do comportamento choroso dos garotos, 

optou por mantê-los na companhia da genitora. Aduziu, ainda, que a 

genitora dos menores conseguiu a regulamentação da verba alimentar 

destinada a prole em comum, sendo que malgrado tenha a ela proposto 

realizar exame de DNA, a mesma apresentou discordância, dificultando o 

seu contato com os meninos com o nítido escopo de dificultar a realização 

de aludido exame. Requereu a realização de exame de DNA, com a 

exclusão da paternidade em relação aos requeridos. Com a exordial 

vieram documentos. Devidamente citada a parte requerida apresentou 

contestação (ID 8856842), manifestando concordância com a realização 

de exame de DNA. Pugnou pela concessão da gratuidade da Justiça. 

Juntou documentos. Sobreveio réplica (ID 9421782). O laudo referente ao 

exame de DNA aportou aos autos no ID n. 13572506 atestando pela 

exclusão da paternidade em relação ao menor RUAN FELIX, confirmando a 

paternidade em relação ao pequeno VITOR GABRIEL. A requerida 

concordou com a conclusão de referido laudo (ID 13945761). O autor 

pugnou pela minoração da pensão em relação ao filho VITOR (ID 

13985410). Através do decisum de ID n. 21257754 o feito foi saneado, 

designando-se audiência de instrução. A audiência de instrução foi levada 

a efeito aos 04/9/2019, oportunidade em que procedeu-se a oitiva das 

partes, bem como a colheita de prova testemunhal (ID 23372904). O laudo 

psicossocial restou ultimado (ID 23552754). Por fim, a parte autora 

manifestou-se pela retificação do seu registro civil de nascimento do 

menor RUAN FELIX. Lado outro, a parte requerida pugnou pela parcial 

procedência do pedido autoral (ID 24375093). O Ministério Público opinou 

pelo acolhimento do pedido inicial em relação ao menor Ruan Félix (ID 

26629730). É o relatório. DECIDO. O pedido inicial é parcialmente 

procedente. De acordo com entendimento pacífico na jurisprudência, o 

exame de DNA, quando exclui a paternidade, possui o condão de afastar, 

isoladamente e com absoluta precisão, a paternidade. Esse tipo de prova, 

quando não elidida por outra da mesma categoria, traz ao julgador a 

certeza necessária para a exclusão da paternidade, e, no presente caso, 

nenhum elemento há que contrarie as conclusões da prova pericial. O 

laudo pericial excluiu a paternidade biológica de CARLOS ALEXANDRE em 

relação a RUAN FELIX, inexistindo dúvida quanto a sua conclusão, o que 

impõe nesse ponto o acolhimento do pedido inicial. Prevê o Código Civil em 

seu art. 1.604 a possibilidade do suposto pai contestar a paternidade em 

relação ao filho, provando erro ou falsidade do registro. O reconhecimento 

espontâneo por parte do autor, assumindo ele a paternidade do requerido 

Ruan vai além do simples arrependimento, mas por verdadeiro vício em 

seu convencimento, pois assumiu a paternidade em virtude de precedente 

relacionamento com a genitora do réu, e posteriormente manteve a dúvida 

de que Ruan e Vitor poderiam não serem seus filhos biológicos. Ademais, 

restou constado do estudo psicossocial realizado pela equipe 

multidisciplinar do juízo que o requerido Ruan não nutre qualquer 

sentimento para como o requerente, inexistindo qualquer laço familiar de 

afetividade entre o pai registral e o pequeno Ruan, o que foi inclusive foi 

confirmado pela genitora quando da oitiva perante este juízo. Não é 

possível, pois, no caso dos autos, afirmar que tenha ocorrido o 

reconhecimento da paternidade sócio afetiva, inexistindo vinculo entre o 

autor e o menor Ruan consoante aduzido na exordial e ratificado pelo r. 

estudo psicossocial. Com relação ao menor VITOR, tenho que não merece 

ser acolhida a pretensão deduzida na inicial, uma vez que a parte autora 

não se desincumbiu do ônus processual que lhe era imposto, no sentido 

de comprovar suas assertivas (333, I, do CPC), sobretudo diante do 

elevadíssimo grau de confiabilidade do exame de DNA que confirmou a 

existência de vinculo biológico entre o autor e a criança Vitor. Por fim, 

adstrita ao pedido inicial, não conheço do pleito consistente na pretensa 

minoração da pensão alimentícia (ID 13985410), devendo a parte 

interessada manejar sua pretensão via autônoma e adequada, querendo. 

Diante do exposto, JULGO em parte PROCEDENTE o presente pedido de 

negatória de paternidade c.c. retificação de registro formulado por 

CARLOS ALEXANDRE CANDIDO em face de RUAN FELIX NUNES 

CANDIDO, e o faço para EXCLUIR a paternidade do autor em relação ao 

requerido RUAN FELIX NUNES CANDIDO, anulando-se parcialmente o 

registro civil, com a exclusão no assento de nascimento do requerido do 

nome do autor como seu pai e o nome dos genitores deste como seus 

avós paternos. Assim sendo, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, expeçam-se mandado de averbação para exclusão do 

nome do autor, de seu patronímico, assim como de seus ascendentes, do 

assento de nascimento do requerido, que passará a usar o nome RUAN 

FELIX NUNES (ID 7136900). Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça, restando deferido r. benefício em prol dos requeridos. Ultimadas 

as providências, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P. I. 

Rondonópolis, 21 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008101-90.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de guarda 

ajuizada por Suiane Sibele Mendonça da Silva em face de Vania Bahia 

Malheiro, ambas bem qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. A tutela de urgência restou indeferida (ID 

20904653). Estudo psicossocial realizado (ID 23555357). A requerida 

apresentou contestação (ID 25876412). Sobreveio manifestação da 

Autora pela continuidade da ação (ID 27532461). É o sucinto relatório. 

Decido. Em consulta processual efetivada nesta data, verifiquei a 

existência perante esta Segunda Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca, de demanda idêntica envolvendo as mesmas partes, pedidos e 

causa de pedir sob o número 1004862-78.2018.8.11.0003, distribuída aos 

29/06/2018, enquanto a presente foi distribuída em data posterior 

(18/9/2018) Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual da 

litispendência, cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, 

do art. 337, do CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso.". À respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte 

julgado: “A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a 

identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo 

efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de 

Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in 

nota nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio 

Negrão, p. 390). Portanto, configurada a litispendência, com clareza 

hialina, seu conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC 

e tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro nos artigos 485, V, c/c 337, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça 

deferida. Preclusa a via recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009555-08.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009555-08.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c.c GUARDA cc 

AÇÃO DE ALIMENTOS, COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS” 

proposta por Sirlene Pereira das Neves, por si e na qualidade de 

represente legal da filha Gabrielly N. C. (d.n. 15/11/2014) em face de 

Luciano da Cruz Chaves, devidamente qualificados. Em decisão inaugural, 

foi deferido as benesses da Justiça Gratuita, assim como concedida a 

guarda provisória da pequena em favor da requerente, sem prejuízo da 

elaboração do estudo psicossocial na residência dos envolvidos e 

agendada audiência de conciliação (ID 15937706). Termo de guarda 

provisório expedido ao ID 16684574. Em audiência de conciliação, as 

partes chegaram a um denominador comum, convencionando acerca do 

período de união estável vivenciado, no interim de março de 2012 a março 

de 2018, assim como dos bens amealhados durante a união, ajustando 

que o mesmo ficará integralmente com a filha do casal Gabrielly bem como 

com a filha da requerente Yasmim, com usufruto vitalício da autora Sirlene, 

cuja dívida relacionada ao r. bem ficará sob a responsabilidade da 

usufrutuária. Na oportunidade, ainda, os envolvidos pactuaram acerca da 

guarda da criança, que será exercida pela genitora, ora requerente, com 

visitas temporariamente assistidas em favor do genitor, pelo período 

mínimo de duas horas aos domingos. Ao final, concordam que o genitor 

adimplirá com o patamar de tinta por cento do salário mínimo em prol da 

filha, com vencimento até o dia dez de cada mês, assim como cinquenta 

por cento das despesas extraordinárias relacionadas a vestuário, material 

escolar, médicas e farmacêuticas, mediante nota fiscal e receita médica 

(ID 18768310). Estudo psicossocial ancorado ao ID 22148849. Por fim, 

parecer ministerial favorável a homologação do ajuste (ID 22148849). É o 

do necessário. Decido. Pois bem, in casu, verifica-se que as partes 

resolveram o litígio mediante concessões mútuas, transacionando acerca 

da união estável mantida pelo interregno de seis anos, assim como acerca 

da partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, guarda e 

alimentos em favor da prole comum, consignando os termos da avença 

minunciosamente no documento de ID (ID 18768310). Neste viés, 

considerando que nos termos do artigo 139, incisos II e V, do Código de 

Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do processo, zelar pela rápida 

solução do litígio, promovendo a qualquer tempo a autocomposição, deve o 

acordo entabulado entre as partes ser homologado por este Juízo. 

Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Nesse sentido: "Ao homologar a transação 

entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro imparcial em relação 

ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, fazendo-o por dever de 

função, aplicando a lei ao caso concreto e tomando-a como limite de sua 

ação, atuação esta que caracteriza os dois pressupostos básicos da 

atividade jurisdicional" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume 

3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 269, Ed. Revista dos 

Tribunais, págs. 373/375). Demais disso, insta salientar que o deferimento 

da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei 

nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por oportuno, levando-se em consideração 

que a transação realizada entre as partes preserva os interesses da 

criança e do adolescente, tendo respeitado o trinômio 

possibilidade/necessidade/proporcionalidade, insculpido no artigo 1.694, 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Outrossim, em relação a obrigação alimentar pactuada, consigno que a 

decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado, podendo ser 

revista a qualquer tempo, em face da modificação da situação financeira 

dos interessados (art. 15, da Lei 5.478/68 c.c art. 1.699 do CC). Por 

derradeiro, consoante se extrai dos autos, a certidão de matrícula do 

imóvel apresentada não consta a respectiva averbação do “contrato por 

instrumento particular de venda e compra direta de imóvel residencial com 

parcelamento e alienação fiduciária no programa minha casa minha vida” 

(ID 15928006). Não obstante, é possível extrai dessa informações que há 

gravame de alienação fiduciária que recaí sobre o imóvel, e como tal não 

podem ser cedidos sem a prévia e expressa anuência do agente 

financiador. Demais disso, eventual homologação do ajuste tal qual ora 

celebrado, não tem o poder de modificar ou transferir direitos reais sobre 

imóveis, apenas declara ou reconhece direitos, conforme previsão do art. 

843, 844 e 1.227 do Código Civil. Nesse sentido, vale dizer que, 

tratando-se de imóvel financiado, não há como partilhar aquilo que nem 

sequer é de propriedade do casal, porquanto, até o adimplemento integral 

do contrato, não são eles proprietários do imóvel, mas somente 

promitentes compradores. Destarte, a partilha de bens é válida entre as 

partes, porém, não pode ser oposta à instituição financeira responsável 

pelo financiamento, salvo na hipótese da expressa anuência da mesma, 

que, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTILHA DE BENS - 

IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO - EFICÁCIA INTER PARTES - OFÍCIO AO ÓRGÃO 

FINANCIADOR - IMPOSSIBILIDADE - PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE 

DA LIDE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ANUÊNCIA DO CREDOR. - A 

alteração contratual, para exclusão de um dos devedores, depende de 

prévia anuência do credor fiduciário. - A homologação do acordo 

celebrado para partilha de imóvel financiado terá eficácia inter partes, e 

não vincula, previamente, o credor fiduciário, que não participa da lide. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.13.016717-0/001, Relator: Des. 

Versiani Penna, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2014, publicação 

da súmula em 03/10/2014). Outrossim, acaso demonstrem interesse na 

exclusão de adquirente e devedor do contrato de financiamento outrora 

firmado, e cessão a terceira pessoa, consigno que deverão os 

interessados apresentarem carta de anuência por parte da instituição 

financeira respectiva para a transferência dos direitos e obrigações 

oriundos do contrato de financiamento relacionado ao imóvel descrito na 

exordial. Dito isso, saliento que não há previsão legal a embasar qualquer 

pretensão relacionada à alteração unilateral de contratos dessa natureza. 

Malgrado, a pretensa homologação só produziria efeitos em relação à r. 

instituição financeira mediante sua anuência expressa ou depois de 

quitada a dívida, tratando-se assim de cláusula não escrita perante 

referido terceiro. Logo, cabe ao juízo tão somente homologar a 

manifestação de vontade das partes, mormente em relação a situação 

fática trazida à baila, já que, conforme acima disposto, não tem o condão 

de modificar ou alterar direitos reais sobre imóveis perante terceiro não 

integrante à demanda e sem sua expressa anuência. Posto isto, à luz do 

ajuste entabulado entre as partes e sua regularidade, HOMOLOGO os 

termos do acordo, reconhecendo e dissolvendo a entidade familiar havida 

sob o regime de união estável entre Sirlene Pereira das Neves e Luciano 

da Cruz Chaves, no período de março de 2012 a março de 2018, assim 

como a partilha dos bens com a ressalva acima apontada, alimentos e 

guarda em favor da criança Gabrielly N. C. (d.n. 15/11/2014), para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se o termo de guarda 

definitivo. Por efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que 

precedentemente deferido as benesses da Justiça Gratuita a demandante 

e, nesta oportunidade, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária ao 

demandando, consoante pedido vertido em sede de audiência conciliatória, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se 

o requerido pessoalmente no endereço fornecido ao ID 16769842. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal e cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000341-90.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL c/c EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS’ proposta por DENILSON 

VIEIRA DE MORAIS em desfavor de OZENÉIA VELASCO RIBEIRO, ambos 

bem qualificados nos autos. Vieram documentos. Aportou ao feito 

emendas (ID 11681751, 13174949 e 15150328). Recebida a inicial, bem 

como suas respectivas emendas, concedeu-se os benefícios da 

assistência judicial gratuita (ID 16688016). A parte requerida foi 

devidamente citada, conforme certidão positiva do Sr. Oficial de Justiça (ID 

17660990 – pág. 5). Realizada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante a ausência da parte requerida (ID 18051554). Sobreveio 

relatório de estudo psicossocial realizada com a parte autora (ID 

20412797). Por força do decisum registrado no ID 21069781, foi nomeado 

curador especial aos menores em comento, bem como determinado a 

realização de estudo psicossocial no domicílio da parte requerida. 

Sequencialmente, aportou-se aos autos contestação por negativa geral (ID 

21285434). Adiante, sobreveio estudo complementar, realizado com a 

demandada (ID 25220418). Por fim, o Ministério Público apresentou 

manifestação favorável a concessão do pleito inicial (ID 27405988). É o 

relatório do necessário. Decido. Prima facie, ressalta-se que, entendo 

desnecessária a produção de maiores provas acerca do pedido, estando 

o feito devidamente instruído, motivo por que passo a julgá-lo 

antecipadamente em atenção ao disposto no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Destarte, em razão da ausência de contestação da 

requerida Sra. OZENEIA (ID 19278433), embora devidamente citada (ID 

17660990) e tratando-se de direitos indisponíveis, decreto a sua revelia, 

deixando, entretanto, de aplicar-lhe os efeitos dela decorrentes por 

expressa previsão do artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil. Pois 

bem. Cuida-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL c/c 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS’ 

proposta por DENILSON VIEIRA DE MORAIS em face de K. P. V. R. V. de 

M., L. O. R. de M., E. D. V. de M. e A. D. V. de M. representados por sua 

genitora Sra. OZENÉIA VELASCO RIBEIRO, que também figura no polo 

passivo da presente lide, todos bem representados nos autos. A relação 

jurídica processual se desenvolveu regularmente, tendo sido instaurado o 

contraditório com a citação da parte requerida. Aduz o demandante 

inicialmente, que os adolescentes K. P. V. R. V. de M. e L. O. R. de M. 

encontram-se sob os seus cuidados desde dezembro de 2016, quando 

foram passar férias e não mais retornaram, tendo tal mudança ocorrido 

com o consentimento da genitora dos mesmos. Desse modo, pugna pela 

regulamentação da situação fática dos menores e por via de 

consequência a exoneração dos alimentos precedentemente fixados em 

favor dos menores K. P. V. R. V. de M., L. O. R. de M., E. D. V. de M. e A. 

D. V. de M.. Malgrado a parte requerida não tenha apresentado peça 

defensiva e o curador especial ofertado contestação por negativa geral, 

verifico que em sede de estudo psicossocial a genitora dos menores 

manifestou-se contrariamente ao pleito inicial. In casu, ao que se denota 

dos autos, em especial do estudo elaborado pela equipe técnica do Juízo, 

não foram apontadas qualquer irregularidade ou conduta que 

desaconselhasse o deferimento do pleito autoral. Ao revés, em sede de 

entrevista os infantes confirmaram as alegações vertidas na peça 

vestibulanda, manifestando expressamente o interesse em permanecer 

sob os cuidados do pai. Com efeito, cabe mencionar trecho da entrevista 

realizada com o adolescente khrystian: “que seu atual desejo é 

permanecer com o genitor, sendo que prefere continuar residindo nesta 

urbe, que já se encontra adaptado com a escola e possui amigos. 

Ressalta ainda que nas férias vão visitar a genitora e seus irmãos” (sic.). 

Ademais, não foram outras as afirmações da menor Leticia: “Narra que 

deseja permanecer morando com o genitor, pois já está habituada com a 

cidade, escola e amigos, mas que não quer deixar de manter contato com 

a genitora. Salienta ainda que nunca o genitor ou a madrasta a impediu de 

visitar ou ligar para a mãe e irmãos” (sic.) (ID 20412797). Dito isto, verifico 

que a pretensão inicial é manifestamente procedente, neste ponto, ante 

aos elementos de prova constantes dos autos. Assim, necessário se faz 

regulamentar a atual situação fática vivenciada pelas partes, 

regulamentando a guarda fática dos infantes khrystian e Leticia em favor 

do pai, cuja responsabilidade de cria-los e educa-los, restou comprovada 

nos autos. No mais, inexiste qualquer fato ou circunstância que evidencie 

que os cuidados do autor não atendem ao melhor interesse dos infantes, 

porquanto ambos estão bem inseridos no harmonioso ambiente em que 

vivem com o genitor e a madrasta, devendo permanecer na residência 

paterna, permitida a convivência materna de forma livre, sempre 

respeitando a voluntariedade e rotina dos adolescentes. Destarte, saliento 

também, que em casos como estes, impera o princípio do interesse da 

criança ou adolescente, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. A propósito: 

“CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA 

MENOR – Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado 

o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de 

assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de 

terceiros.” (REsp 686.709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, Terceira Turma, Julgado em 28.06.2006, DJ 12.03.2007 p.200). 

Logo, analisando-se o aludido relatório, urge o deferimento do pleito que 

ora se apresenta, sobretudo considerando-se que ressai do relatório 

psicossocial que os menores relatam a preferência de continuar a residir 

juntamente com o pai. Por oportuno, deixo de regulamentar as visitas pela 

genitora, na medida em que não há informações a respeito de sua rotina e 

horários, que devem ser compatibilizados com os dos filhos, tudo sem 

prejuízo de que sejam feitas mediante prévia combinação e a critério da 

parte guardiã (Código Civil, 1.589). No mais, concedida a guarda definitiva 

na forma pretendida, não acarretará prejuízos aos infantes, haja vista que 

a referida concessão não faz coisa julgada. Acerca da matéria, já se 

decidiu: “A concessão da guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa 

julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde 

que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião” (RT 

637/52 e 596/262). Lado outro, considerando que a alteração na guarda 

fática dos alimentandos K. P. V. R. V. de M. e L. O. R. de M. é 

incontroversa, eis que atualmente encontra-se sendo exercida pelo 

genitor e ora alimentante, resta descabida a manutenção da obrigação 

alimentar em prol dos demais menores, vez que restou alterada para si a 

guarda de dois dos quatro filhos menores os quais estão sob sua custódia 

e responsabilidade. Assim sendo, reputo necessária a liberação do pai ao 

pagamento da pensão em relação a prole em comum. A exoneração, neste 

caso, é mera consequência jurídica da procedência do pedido inicial, em 

face da ausência de fundamento para a prestação alimentícia, porquanto o 

mesmo tem sua responsabilidade o sustento e criação de dois dos quatro 

filhos, cabendo à genitora atender as necessidades dos filhos menores E. 

D. V. de M. e A. D. V. de M. que encontram-se sob sua guarda fática. 

Assim, exonerado o dever alimentar do Autor, consoante pedido inicial. 

Nesse sentido, com peculiar senso de justiça e equidade, como bem 

ilustrou a douta Promotora de Justiça 'os gêmeos, filhos do casal, 

continuaram sob a guarda da genitora, de maneira que esta é quem 

atende, diretamente, as necessidades dos menores, Aylla e Enzo. 

Portanto, cada genitor ficou responsável pelo custeio das despesas dos 

filhos sob seus cuidados, prestando os alimentos in natura, confirmando, 

assim, a desnecessidade de que o genitor continue a prestar alimentos' 

(Sic - ID 274058988). Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, para conceder a guarda unilateral dos 

menores K. P. V. R. V. de M. e L. O. R. de M. ao genitor, exonerando-o da 

obrigação alimentar anteriormente estipulada em sede de processo n. 

1600-07.2014.811.0027. Via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Ante ao princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em prol do patrono da parte autora 

que fixo em R$ 2.000,00, sobretudo considerando a natureza da demanda 

e o trabalho realizado. Por oportuno, ante a gratuidade da justiça de oficio 

deferida em prol da parte requerida, fica suspensa a exigibilidade das 

custas e verba honorária enquanto perdurar a sua impossibilidade em 

adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A concessão da r. 

benesse se faz necessário ante a natureza da causa, aliada ao fato de 

não constar do caderno processual eletrônico informação dando conta de 

que a requerida seria titular de expressiva posse. Oportunamente, 

determino seja expedido o competente termo de guarda dos infantes K. P. 

V. R. V. de M. e L. O. R. de M. em favor da parte autora. Em havendo 

requerimento, oficie-se ao empregador do requerente para que seja 

cessado o desconto em folha de pagamento da verba alimentar em 

comento. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Cientifique-se o Ministério Público. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004326-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. C. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004326-38.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Execução de 

Alimentos movida por K. P. de O. e K. L. P. de O. representadas por sua 

genitora Sra. KEREM PEREIRA OLIVEIRA, em desfavor de JOSÉ ZEFERINO 

CORRÊA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. O feito 

foi devidamente recebido, oportunidade em que concedeu-se os 

benefícios de assistência judiciária gratuita a parte autora (ID 3703161). O 

requerido compareceu aos autos através da petição registrada no ID 

7323555, oportunidade em que deu-se por cientificado da presente actio. 

Ato continuo, a parte exequente apresentou manifestação a impugnação 

oportunamente apresentada pelo demandado (ID 8689909). Foi nomeado 

curador especial ao executado pugnando pela homologação do acordo 

entabulado pelas partes (ID 9419525). Por força do decisum registrado no 

ID 10247229 o feito foi sobrestado. Findo o prazo, a parte exequente 

pugnou por mais 30 dias de suspensão (ID 13413717). Sequencialmente, 

determinou-se a intimação pessoal da demandante, sob pena de extinção, 

entretanto, aportou-se aos autos certidão negativa do Sr. Meirinho (ID 

19891174). Por derradeiro, a Defensoria Pública pugnou pela extinção da 

presente do feito sem resolução do mérito (ID 25954420). É o relatório do 

necessário. DECIDO. Prima facie, é cediço que a prestação jurisdicional 

possui caráter instrumental, secundário, declarativo/executório, 

desinteressado e provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, 

aplicando o direito ao caso concreto. Destarte, nas circunstâncias atuais 

dos autos é inviável o seu prosseguimento sem qualquer interesse das 

demandantes, conquanto nota-se que a parte exequente não vem 

cumprindo com o seu dever de colaboração, o que por certo impossibilita o 

prosseguimento da lide, consoante disposto pela Defensoria Pública no ID 

25954420. Ademais, importante salientar que o feito encontra-se parado 

por meses, sem que tenha sido tomado qualquer providência apta a 

retomada da marcha processual. Desta feita, resta caracterizada a desídia 

da parte exequente, não havendo outra alternativa se não a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ora, há que se ponderar também, que o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa, o que por sua vez 

inviabiliza o Juízo promover a movimentação da marcha processual. Ao 

Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo 

nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso 

manter processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à 

espera, destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. Pelo 

simples argumento de que não há previsão legal disciplinando o que se 

fazer, porém, o feito não pode ficar suspenso “sine die” (ação de 

conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de execução 

“formalmente em andamento” X ação de conhecimento, cautelares, fase 

executiva ou ação de execução “materialmente parada”). O Estado-Juiz, 

não se perdendo da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve 

impedir a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível 

magno, acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos 

interesses público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da 

eficiência, com ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas 

e autônomas, nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e 

a eficiência. Com variante econômica, segundo alguns, a economicidade 

determina aos Poderes constituídos empregarem, adequadamente, os 

recursos à disposição; a eficácia prega a imprescindibilidade de ação 

idônea e apta à obtenção efetiva de resultados; e a eficiência clama um 

balanço ou critério relativo aos custos despendidos e as vantagens 

granjeadas. A ordem constitucional demanda que o ordenamento 

infraconstitucional finque suas raízes na máxima efetividade do texto 

constitucional, aplicando-se cariz teleológico e sistemático sobre a norma 

interpretada. O desejo da Lei, aqui considerada em sua acepção genérica, 

independente das fontes de direito - lei escrita, costumes, princípios gerais 

não positivados, valores, doutrina, jurisprudência e dogmática, precisa ser 

verdadeiramente descortinado e concretizado para prevalecer a Justiça, 

no aspecto individual e coletivo. Empiricamente, a Lei é interpretada diante 

de um caso da vida, cabendo ao hermeneuta conduzi-la do abstrato para 

o concreto por métodos hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso 

completo. 8º ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, 

penetrando-se mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da 

interpretação, movida em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo 

das normas jurídicas, mirando sua aplicação por variados métodos; a 

interpretação propriamente dita, por seu turno, realiza o sentido e o 

alcance das normas jurídicas; por fim, a aplicação da lei trabalha com a 

subsunção das situações fáticas aos preceitos legais, dando azo à 

concretização daquilo até então previsto num plano ideal traçado pelo 

legislador. Os princípios de direito, com sobrelevada generalidade e 

abstração, marcante índole valorativa e sem ditar uma ação ou omissão, 

distinguem-se das disposições legais, as quais, positivas ou negativas, 

são formalmente obrigatórias e específicas. Aqueles desanuviam e dão 

efetividade a estas, adequando-as ao caso concreto quando há 

diferentes argumentações e preferências de sentido e alcance (vide 

HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. Rio de Janeiro: 

Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na hipótese de o 

intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da vida analisado 

ao texto legislativo, os princípios também podem completar sua atividade 

dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do Estado, 

região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em preceitos 

políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de princípios não 

escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e compatibilização deles à 

realidade e ao próprio ordenamento constitucional e sub-constitucional a 

que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas essências, na mesma 

velocidade com que valores sociais e jurídicos se perdem e aparecem 

injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de graduação entre 

eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de incompatibilidade 

lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente ampla e aberta e 

pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um confronto próprio, 

procura-se a harmonização ou concordância prática, força normativa, 

interpretação conforme, máxima efetividade, efeito integrador, justeza ou 

conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. Direito constitucional 

esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). De qualquer forma, 

num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e a razoabilidade 

servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e concreto, ao aberto e 

fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à concretização da 

plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a tripartição de Poderes, 

cada qual com suas funções típicas. Entrementes, não guardo dúvidas de 

que o Poder Judiciário deve atender ao jurisdicionado (princípio da 

inafastabilidade da jurisdição), mas assim o deve proceder na exata 

medida da necessidade e interesse daquele que provoca a atuação 

estatal. Ainda, ressalte-se que o Poder Judiciário passa, sem piedade das 

partes ou dos causídicos (que prestam serviços de conotação pública 

recebem honorários, reembolso de custas e despesas processuais etc.), 

a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou na prática, não 

“andam”, não recebem a devida marcha processual, gerando toda sorte 

de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos jurisdicionados 

(insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do princípio da autoridade, 

quebra do custo-benefício etc.), sendo que no caso vertente, ante a 

postura adotada pelas partes, ressai impositiva a extinção do presente 

feito. Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das 

partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação 

do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela 

jurisprudencial. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição 

para o regular exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa 

desistência, quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, 

deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não 

promove atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por 

mais de 30 dias” (Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 

310). Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e IV do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Notifique-se o Parquet. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1016339-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº.: 1016339-64.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação 

negatória de paternidade ajuizada por Lucas Lopes em face de Lucas 

Gabriel Taveira Lopes, menor representado por sua genitora, Sra. Ana 

Maria Taveira, qualificados nos autos. Relatei. Decido. I. Prima facie, 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. II. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. III. Pois bem, a par das 

informações constantes na peça inaugural, efetivei consulta processual 

no sistema PJE nesta data, verificando a existência de ação idêntica 

distribuída perante esta unidade judiciária, tendo a ação sido recebida aos 

13/12/2019. Registre-se que a r. actio, envolvendo as mesmas partes, 

pedidos e causa de pedir, distribuída sob nº. 1016341-34.2019.8.11.0003. 

Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, 

cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do 

CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.". À respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus 

Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota 

nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 

390). Assim, considerando a existência de ação idêntica distribuída 

perante esta Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca resta 

configurada a litispendência, com clareza hialina, cujo conhecimento está 

alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC e, por tratar-se de matéria de 

ordem pública possibilita, inclusive, seu reconhecimento de ofício, 

conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do mesmo diploma legal. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 

inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). Ante o exposto, sem maiores delongas, 

INDEFIRO liminarmente a petição inicial feito, com fulcro nos artigos 330, III, 

do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 485, I e V, c/c §§ 2º e 3º 

do art. 337, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça deferida. Preclusa a via recursal, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008198-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. X. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008198-90.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Intime-se o Devedor para 

que demonstre o pagamento integral das parcelas vencidas, consoante 

pedido vertido no ID n. 25388144, sob pena de prisão. Fixo o prazo de 

cinco dias para manifestação. Após, renove-se vista à Defensoria Pública. 

02. Visando conferir efetividade ao titulo judicial que embasa a presente 

actio, oficie-se ao órgão empregador indicado na exordial para que 

desconte a pensão em folha de pagamento do executado, nos moldes do 

pedido retro, sob as penas do art. 22 da Lei de Alimentos. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003601-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. M. (AUTOR(A))

I. H. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. F. (RÉU)

Outros Interessados:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

F. J. P. J. -. E. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

A teor do extrato CAGED, INTIMO a parte autora para que indique em qual 

endereço o requerido deverá ser citado, declinando a integralidade dos 

dados necessários, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016336-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº.: 1016336-12.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação 

negatória de paternidade ajuizada por Lucas Lopes em face de Lucas 

Gabriel Taveira Lopes, menor representado por sua genitora, Sra. Ana 

Maria Taveira, qualificados nos autos. Relatei. Decido. I. Prima facie, 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. II. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. III. Pois bem, a par das 

informações constantes na peça inaugural, efetivei consulta processual 

no sistema PJE nesta data, verificando a existência de ação idêntica 

distribuída perante esta unidade judiciária, tendo a ação sido recebida aos 

13/12/2019. Registre-se que a r. actio, envolvendo as mesmas partes, 

pedidos e causa de pedir, distribuída sob nº. 1016341-34.2019.8.11.0003. 

Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, 

cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do 

CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.". À respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus 

Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota 

nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 

390). Assim, considerando a existência de ação idêntica distribuída 

perante esta Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca resta 

configurada a litispendência, com clareza hialina, cujo conhecimento está 

alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC e, por tratar-se de matéria de 

ordem pública possibilita, inclusive, seu reconhecimento de ofício, 

conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do mesmo diploma legal. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 
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inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). Ante o exposto, sem maiores delongas, 

INDEFIRO liminarmente a petição inicial feito, com fulcro nos artigos 330, III, 

do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 485, I e V, c/c §§ 2º e 3º 

do art. 337, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça deferida. Preclusa a via recursal, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006149-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. R. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n. 

1006149-76.2018.8.11.003 Vistos etc. Cuida-se de ‘AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO’ ajuizada por GUILHERME 

JUAN RIBEIRO DA SILVA MORAES em desfavor de LUIZ FRANÇA DE 

MORAES, ambos bem qualificados nos autos. Aduz que malgrado o 

requerido tenha ciência da existência do vínculo paterno com o autor, 

desde o seu nascimento escusa-se de suas responsabilidades de pai, o 

que lhe causou abalo psicológico e físico. Alegou, ainda, ter ingressado 

por vezes com pleitos executórios buscando o recebimento de alimentos, 

bem como reiterado ao demandado a necessidade de sua presença, 

albergando incontáveis negativas. No mais, alude que em decorrência dos 

fatos outrora narrados, passou a sofrer com depressão, tendo 

abandonado os estudos e se envolvido com pessoas de má índole. Ao 

final, pugnou pela procedência da ação, haja vista o abandono paterno 

sofrido, como forma de amenizar os danos emocional e pessoal 

causados. Com a inicial vieram documentos. Recebida a exordial, foi 

concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita e por oportuno, 

indeferido o pleito liminar (ID 14593569). Devidamente citado (ID 

16104369), o requerido contestou a ação, oportunidade em que declara 

não ter o autor razão, porquanto nunca negou a paternidade do mesmo, 

tendo reconhecido de forma espontânea, bem como desde do seu 

nascimento ajudou com as despesas na medida de suas condições. 

Argumentando, ainda, ter buscado aproximação junto ao autor por vezes, 

sendo impedido pela genitora do mesmo. Ademais, menciona que já propôs 

ao requente que o auxiliasse em sua oficina, entretanto, o mesmo 

abandonou o serviço (ID 16536250). Sobreveio réplica (ID 17922415). Por 

força do decisum registrado no ID 20623143, o feito foi saneado. 

Realizada audiência de instrução foi procedida a oitiva de duas 

testemunhas arroladas pela parte autora (ID 25924269). Sequencialmente 

as partes apresentaram memoriais na forma escrita (ID 26064760 e 

26156545). Adiante, determinou-se a realização de audiência de tentativa 

de mediação (ID 26346850). Por derradeiro aportou-se aos autos termo de 

audiência de mediação, tendo restado prejudicada por ausência da parte 

requerida (ID 27045676). É o relatório. Decido. Trata-se de ‘AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO’ ajuizada por GUILHERME 

JUAN RIBEIRO DA SILVA MORAES em desfavor de LUIZ FRANÇA DE 

MORAES, ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Não merece prosperar a pretensão condenatória 

apresentada pelo autor, senão vejamos. Trata-se de pretensão 

indenizatória por danos morais fundada no abandono do genitor. Com 

efeito, não se vislumbra na conduta do requerido ação ou omissão que 

tenha causado dano ou sofrimento indenizável ao autor, sobretudo porque 

deixou o autor de trazer aos autos documento (psicológico ou psiquiátrico) 

apto a evidenciar a presença de nexo causal entre os problemas por ele 

alegados e a conduta do genitor. Embora o pedido de reparação por dano 

moral seja juridicamente possível, pois está previsto no ordenamento 

jurídico pátrio, esse dano deve ser decorrente da comprovada violação de 

um direito do autor. Com efeito, a possibilidade de indenização deve 

decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela 

conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode 

ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, 

exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos 

alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta 

desenvolvida e o dano sofrido. Consigna-se por oportuno que o autor 

sequer trouxe aos autos elementos comprobatórios da conduta 

excepcional do requerido a gerar o abalo moral. Ademais, saliento que 

malgrado as testemunhas inquiridas pelo Juízo aos 07/11/2019 tenham 

relatado que o autor na adolescência tenha se “envolvido com drogas” e 

apresentado um comportamento “rebelde”, quando questionados acerca 

da ocorrência de rejeição da parte requerida para com o autor, ambas 

negaram terem presenciado tal fato ou mesmo noticia de ocorrência pela 

genitora do mesmo. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHOS MAIORES DE IDADE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. 

FREQUENCIA AO ENSINO MÉDIO NO TURNO DA NOITE. EXAME DO 

BINÔMIO ALIMENTAR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO 

DO ENCARGO ALIMENTAR DESCABIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE ABANDONO AFETIVO PATERNO. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO LESIVO, DO DANO E DO NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE 

AFETO PATERNO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ AO DEVER DE 

INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.” (TJRS – 

AC: 70078822053 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 07/11/2018) (Grifei). No mesmo sentido, confira-se: STJ - 

REsp 1557978/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015. Deveras, tendo o autor imputado 

ao réu a prática de ato ilícito, evidentemente competiria a ele o ônus da 

prova, do qual, contudo, não se desincumbiu. Por oportuno, confira-se: 

'RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais decorrentes de abandono 

afetivo – Indenização – Descabimento – Ausência dos pressupostos 

necessários para o reconhecimento do dever de indenizar – Sentença de 

improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 

252 do RITJSP – Recurso improvido. (TJSP; Apelação 

1000729-74.2015.8.26.0360; Relator Des. Alvaro Passos; Órgão Julgador: 

31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mococa - 1ª Vara; 

Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017) 'Apelação. 

Ação de indenização por abandono moral e afetivo paterno. Sentença de 

improcedência. Inconformismo da parte autora. O alegado dano por 

abandono afetivo não restou comprovado nos presentes autos. Não se é 

possível inferir dos autos qualquer referência à repercussão negativa na 

formação pessoal e moral da parte apelante em decorrência da relação 

com o genitor. Mesmo que abalo houvesse, não se mostrou possível 

imputá-lo à conduta omissiva da parte apelada de modo a autorizar a 

indenização moral. Manutenção da sentença por seus próprios 

fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não provido'. (TJSP; Apelação 

3000218-76.2012.8.26.0609; Relator (a): Des. Piva Rodrigues; Órgão 

Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 

11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 

15/12/2017). 'CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência Dilação 

probatória Preclusão Ausência de oportuna interposição do recurso 

adequado contra a decisão interlocutória que encerrou a instrução 

Preliminar rejeitada Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos 

morais decorrentes de abandono afetivo Indenização Descabimento 

Ausência dos pressupostos necessários para o reconhecimento do dever 

de indenizar Distanciamento entre o filho e o genitor decorrente das 

circunstâncias da vida Recurso improvido. (TJ-SP Apel : 

0001459-04.2007.8.26.0257; Data do julgamento: 31/03/2015). Destarte, 

segundo a regra geral a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega 

a existência de um fato. A parte requerente precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito, e a parte requerida precisa comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Acerca da 

questão do ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior, ‘in verbis’: “A 

palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não 

existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 
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para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo, e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte.” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Na 

espécie em julgamento, como antes mencionado, inexistem nos autos a 

comprovação de que a alegada ausência paterna teria de fato causado no 

autor grave lesão emocional e psíquica apta a violar o seu bem-estar, 

repercutindo negativamente nas suas condições pessoais, colocando em 

xeque a possibilidade de uma vida normal por parte do mesmo. Deveras, 

ainda que o autor tenha ponderado na exordial que teria padecido pela 

ausência da figura paterna, acarretando danos de ordem física e 

emocional, à luz dos elementos constantes dos autos, resta 

completamente inviável concluir-se pela presença de nexo de causalidade 

entre o proclamado comportamento omisso do requerido e as supostas 

mazelas vivenciadas. Oportuna a transcrição das palavras de SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO acerca da configuração do dano moral: 'O que 

configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios 

objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na 

jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. (...) Nessa 

linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, 

sofrimento e humilhação são conseqüências, e não causa (...).' (in 

Programa de responsabilidade civil. 7. ed. 3. reimp. São Paulo: Atlas, 2007. 

pp 79/80 - grifo nosso). Diante disso, tenho que a parte autora não se 

desincumbiu a contento de provar os fatos alegados geradores do dano 

moral, na forma do art. 373, I, do CPC, razão pela qual o seu pedido 

merece ser julgado improcedente, descabendo, assim, o pedido de 

reparação civil por dano moral vindicado na inicial. Por fim, no caso em 

mesa, tenho como válida a transcrição da lição de Horne: '“a verdadeira 

paternidade é uma adoção, um ato, pelo qual, se estabelece uma função. 

Esse ato de adoção, não pode ser imposto, pois, depende de uma 

"escolha" do inconsciente, ou seja, é tão subjetivo que nem mesmo o 

sujeito sabe ao certo o porquê ou não de fazê-lo. Essa adoção é 

composta de dois aspectos. Um aspecto formal-material, reconhecimento 

e sustento material, e um aspecto afetivo, que está ligado ao amor. Um pai 

pode reconhecer e atender as necessidades materiais de um filho, mas 

não desejá-lo como filho, não amá-lo. Esse amor é difícil de ser 

mensurado, pois depende da subjetividade do pai e do filho”'. '(in HORNE, 

Francisco Alejandro. O não cabimento de Danos Morais por abandono 

afetivo do pai. http://www.ibdfam.com.br/public/artigos.aspx?codigo=318, 

acesso em 21.09.07). Assim, ainda que o autor tenha sentido a falta da 

presença do pai durante a sua vida, e por isso talvez tenha sofrido 

privações, não há como obrigar um pai a amar um filho, sendo certo que 

conquanto o descaso e o abandono sejam atitudes reprováveis, não 

podem ser tidas como uma forma automática de ilícito indenizável 

porquanto, na seara dos relacionamentos familiares, penso que a 

reparação por danos extrapatrimoniais somente podem ocorrer em 

casuística excepcional em que reste cabalmente demonstrado que a 

ausência do genitor foi apta a gerar na vida do filho repercurssões e 

consequências sérias, não se configurando tal premissa na hipótese em 

comento. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, forte no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação 

supra. Condeno o autor ao pagamento das custas e de honorários de 

advogado, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ante à natureza 

da lide, suspendendo a exigibilidade da sucumbência em razão de o autor 

litigar sob o pálio do benefício da assistência judiciária gratuita. Além disso, 

defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao demandado, a teor da alegada 

hipossuficiência da parte requerida (ID 16086495. Transitada em julgado, 

certifique-se, procedendo-se ao arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014223-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. Z. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014223-85.2019.8.11.0003 VISTOS. Cuida-se de “DISSOLUÇÃO 

CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL” proposta por THIAGO PARREIRA 

SILVEIRA e ANA PAULA PEDRETTI ZOPELETTO, ambos bem qualificados 

nos autos. Sustentam terem convivido em união estável pelo período de 

janeiro de 2015 a junho de 2018, sendo que da união adveio o nascimento 

de uma criança, cujos direitos pretendem tratar em momento oportuno. 

Aduzem, ainda, que inexistem bens ou débitos a serem partilhados, 

registrando-se a dispensa recíproca da obrigação alimentar. Quando do 

recebimento da exordial, facultou-se a emenda da exordial, o que foi 

efetivado pela parte autora. Relatei. Decido. Trata-se de pleito consensual 

de reconhecimento e extinção da união estável. O acordo do ex-casal 

apresenta-se com regularidade formal. Destarte, é certo que a união 

estável, não possuindo natureza contratual, mas sendo 

constitucionalmente considerada como entidade familiar equiparada ao 

casamento, gera para os conviventes seqüelas jurídicas. Assim, tem-se 

que a união estável é uma modalidade de entidade que inicia e termina 

espontaneamente com o fim da vida em comum, vez que desprovida das 

formalidades próprias do casamento, sendo certo que a intervenção 

judicial é cabível para o acertamento das seqüelas advindas daquele 

relacionamento. Assim, satisfeitas as exigências legais, diante da 

manifestação de vontade do casal de formalizar a existência da união 

estável e regulamentar os efeitos dela decorrentes, o pedido há de ser 

acolhido, registrando a desnecessidade e intervenção do Ministério 

Público ante a natureza dos interesses em baila. Vale citar, a respeito, 

comentário de Marcelo Truzzi Otero ao art. 732, do Código de Processo 

Civil: 'Diante da maior liberdade conferida aos companheiros para 

disciplinarem os efeitos da união estável, questiona-se, em momento de 

desjudicialização, se os companheiros teriam interesse jurídico na 

submissão do distrato consensual da união estável à homologação judicial. 

O CPC/2015, no dispositivo em causa, deixa absolutamente claro que sim, 

dispondo expressamente que se aplicará, no que couber, à dissolução 

consensual da união estável o mesmo procedimento observado para a 

separação e o divórcio consensuais. A homologação judicial do distrato 

celebrado pelos conviventes pacifica interesses em conflito, confere título 

executivo, transmite um inegável sentimento de segurança que os 

instrumentos particulares não proporcionam, ainda que desfrutem de 

idêntica eficácia jurídica. Isso sem considerar que, ao negar homologação 

judicial para o distrato a que chegaram os conviventes, impõe-lhes 

tratamento distinto àquele conferido aos cônjuges, em clara afronta ao 

comando do art. 226 da CF/1988. Andou bem o legislador, pontificando a 

legalidade do acordo'. (OTERO, Marcelo Truzzi, In: Cruz e Tucci e Outros. 

Código de Processo Civil Anotado. Curitiba, AASP, 2015. p. 1.136). Diante 

da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, reconhecendo a união 

estável havida entre as partes pelo período de janeiro de 2015 a junho de 

2018. Sem custas ou honorários, haja vista a autora ser beneficiária da 

Justiça gratuita, cujo benefício ora defiro. Oportunamente, promova-se a 

expedição do respectivo mandado para averbar a presente sentença junto 

ao Cartório de Registro Civil Competente, consoante determina o 

Provimento n.º 37/2014 do CNJ. A considerar a consensualidade em 

destaque e a preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o 

trânsito em julgado desta decisão se opera de imediato e 

independentemente de renúncia expressa dos interessados e de certidão 

cartorária a respeito. Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os 

presentes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001332-37.2016.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por RAFAEL SILVA RODRIGUES FELICIO, devidamente 

representado pela genitora ADRIANA CONCEIÇAO DA SILVA em face de 

ADEMIR DAGUIA RODRIGUES FELICIO, ambos qualificados nos autos. 

Narra a exordial que a genitora do menor encontra dificuldade em sozinha 

fazer frente às despesas do infante, sendo que a situação financeira do 

requerido é estável, exercendo o oficio de motorista, negando-se todavia 

em prestar qualquer auxilio adequado e suficiente para a criação da prole 

em comum. Pugna pela fixação da verba alimentar no quantum equivalente 

a um salário mínimo ou 1/3 dos vencimentos auferidos pelo requerido, bem 

como metade das despesas do menor com saúde e educação. Por força 

da decisão vertida no ID n. 13288384 restou arbitrada a verba alimentar 

provisória no patamar equivalente a meio salario mínimo, determinando-se 

o oficiamento ao empregador do requerido para o implemento do desconto 

em folha de pagamento, designando-se audiência de conciliação. A 

realização da audiência de conciliação restou prejudicada (ID 2188888, 

8706393 e 11432935), tendo sido o requerido citado por edital. O curador 

especial ofertou contestação por negativa geral (ID 20890398). O autor 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 22875328). Na sequencia, 

apresentou recibos de pagamento da prestação alimentar. A douta 

representante do Ministério Público opinou pela procedência parcial do 

pedido inicial (ID 2698069). Relatei o essencial. Decido. O feito merece 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porque as 

provas documentais acostadas aos autos são suficientes para embasar o 

julgamento. Pois bem, no caso em tela, é inquestionável a necessidade do 

alimentando, que, por óbvio, como qualquer criança, necessita de diversos 

cuidados para manutenção da saúde, itens diversos de consumo 

destinados à higiene pessoal, vestimentas, alimentação, bem como lazer, 

entretenimento, etc. O Juízo segue orientação da jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pesa sobre o 

demandado o ônus de provar sua incapacidade financeira. Nesse sentido: 

‘Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e 

compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. 

Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 23/10/2007, destaque meu). 

Consoante relatado, a narrativa exordial assinala que genitora também não 

ostenta condições de sustentar sozinha o filho. Assim, a obrigação de 

prestar alimentos ao filho menor é inconteste. A questão que remanesce, 

então, centra-se apenas no valor. O valor dos alimentos deve ser fixado 

respeitando o binômio necessidade/possibilidade. Esse quantum, 

entretanto, deverá ficar no patamar de 30 % dos rendimentos auferidos 

pelo requerido, enquanto empregado e de 30 % do salário mínimo, 

mensalmente, em caso de desemprego ou trabalho informal, o que é justo 

levando-se em consideração o trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade. Menos do que isso seria muito ínfimo, e mais do que 

isso comprometeria a sobrevivência do réu, aliado à necessária parcela 

contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser detentora da guarda 

fática do menor, por evidente, a mesma dispende mensalmente valor bem 

superior ao ora fixado para a manutenção do bem estar do filho 

concedendo-lhe moradia adequada, alimentação, lazer, etc. Ora, a 

necessidade do autor é presumida em razão de sua tenra idade (9 anos 

de idade), sendo certo que tem despesas com alimentação, vestuário, 

educação, saúde, lazer e outras próprias da idade. Assim, o percentual é 

o razoável e fica dessa forma decidido. Neste particular, registro que 

invocando o principio da colaboração, efetivei pesquisa perante o sistema 

CAGED, encontrando a informação de que atualmente o requerido mantém 

o vinculo empregatício em aberto junto ao empregador JOSE VITOR DE 

CAMARGO PEREIRA TRANSPORTADORA, consoante extrato anexo. Por 

decorrência, deverá pensionar o requerido ao filho menor no patamar 

equivalente a 30 % dos seus rendimentos líquidos, enquanto empregado e 

de 30 % salário mínimo, em caso de desemprego, por mês, até o dia 10 de 

cada mês, mediante desconto em folha ou pagos diretamente à genitora. 

Registro que o patamar equivalente a 30 % dos rendimentos líquidos 

auferidos pelo requerido deve ser entendido tal como o salário bruto 

menos a contribuição do INSS, imposto de renda e contribuição sindical, 

incluídos o 13º salário, o pagamento de férias indenizadas e o respectivo 

adicional de 1/3 (um terço), não incidindo, porém, sobre verbas de caráter 

eventual, como o FGTS e a respectiva multa, as verbas rescisórias, horas 

extras e demais verbas indenizatórias, a exemplo das verbas recebidas 

de gratificação por ocasião da adesão em plano de demissão voluntária - 

PDV, mediante desconto em folha de pagamento, com valor vencível, em 

qualquer dos casos, todo dia 10 de cada mês, devendo o pagamento ser 

feito na conta bancária de titularidade da genitora da autora informada na 

exordial. Assim, os alimentos, porque devidos, deverão ficar no patamar 

acima estabelecido, como forma de solução mais adequada ao caso em 

testilha e que melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, 

deixando de fixar a obrigação na moldagem in natura por entender estar o 

patamar ora fixado em sintonia ao principio da proporcionalidade. Ante o 

exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO em parte 

PROCEDENTE o pedido manifestado na presente Ação, dando o feito como 

EXTINTO com análise de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

CPC, assinalando que a temática da verba alimentar em comento 

obedecerá ao acima determinado. Antecipo a tutela para determinar seja 

expedido ofício para desconto da pensão ora fixada, consoante dados 

constantes do extrato anexo. Assim, OFICIE-SE ao órgão empregador do 

requerido, conforme dados vertidos no documento em anexo para que 

seja implementado o desconto em folha de pagamento da verba alimentar 

ora fixada, nos ditames acima especificados - devendo o pagamento ser 

feito na conta bancária de titularidade da genitora do autor informada na 

exordial. Ante ao resultado de julgamento, ao Procurador da parte autora, 

fixo os honorários no patamar equivalente a 10 % do valor atribuído à 

causa, devidamente corrigido pelo INPC, notadamente tendo em vista a 

natureza da lide, de menor complexidade. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos 

honorários do procurador da parte autora, no patamar acima descrito. 

Verifico, por fim, que ante a natureza da causa e o oficio profissional do 

requerido, faz ele jus a concessão do benefício da AGJ, que vai agora 

deferida de ofício. Assim, resta suspensa a cobrança das verbas 

sucumbenciais acima dispostas, uma vez que o demandado milita sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Cientifique-se o Ministério 

Público. P. I. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004045-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. S. A. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

AO CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001483-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. C. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001483-03.2016.8.11.0003. Vistos etc., Estando o executado em local 

incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação 

será feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in 
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albis’ o prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, 

por intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como 

curador especial do executado, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo 

ser-lhe aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 

Após, intime-se o exequente para manifestar-se em dez dias. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 13 de outubro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014203-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CARDOSO OAB - MT26831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. A. (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a resposta do EMPREGADOR. No 

mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos patronos 

habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, no prazo 

legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005016-96.2018.8.11.0003 Vistos. ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA, 

qualificada, propôs ação de reconhecimento de união estável post mortem 

em face de Maria Julia Pereira dos Santos, também qualificada, alegando, 

em suma, que viveu maritalmente com o falecido AILTON PEREIRA DOS 

SANTOS, genitor da ré, por cerca de 9 anos, até a data de seu 

falecimento (9-5-2018). Menciona, ainda, que dessa união adveio o 

nascimento de uma filha, ora requerida. Com a inicial, aditada conforme 

pedido de ID n. 15896002, vieram os documentos necessários. Por força 

do despacho inaugural, nomeou-se curador especial em prol dos 

interesses da ré (ID 16201337). A contestação por negativa geral foi 

devidamente apresentada (ID 16671575). O Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido autoral (ID 26070113). É o relatório, em síntese. D E 

C I D O. O julgamento antecipado é admitido na hipótese dos autos, pois 

desnecessária qualquer dilação probatória em audiência (artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). A autora pretende o reconhecimento da 

união estável que teria estabelecido com o genitor da requerida. No caso 

vertente,a teor da robusta prova encartada a exordial tenho que a união 

estável deve ser admitida. Deveras, como bem registrado pela douta 

Promotora de Justiça ''a requerente trouxe aos autos elementos 

contundentes acerca da existência da união estável vivida entre ele e o de 

cujus, tais como declaração de união estável assinada pelo falecido (ID 

13995550), comprovação de associação ao Caiçara Tênis Clube, na qual 

a autora figura como dependente do falecido (ID 13995673), declaração 

de testemunhas (ID 13995626), e, principalmente, a certidão de 

nascimento da requerida, filha do casal (ID 13995575)' (sic - ID 26070113). 

De qualquer forma, teria ocorrido por volta de 9 anos, de forma notória, 

com o objetivo de formar um lar. Ante o exposto, em sintonia ao parecer 

ministerial, julgo PROCEDENTE a presente ação para reconhecer a união 

estável mantida entre ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA com o falecido 

AILTON PEREIRA DOS SANTOS, ocorrida por 9 anos antes da data do 

falecimento (9-5-2018). Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com conhecimento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Arquive-se, 

oportunamente, com as cautelas de praxe. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P.I.C. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002389-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002389-56.2017.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de Cumprimento 

de Sentença ajuizado por G. A. da S. N. (d.n. 06.11.2011), menor 

representada por sua genitora, Sra. Zelia Alves da Silva em face de 

CLAUDINEY DE SOUZA NEVES, ambos bem qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, o juízo efetivou ordem perante o sistema Bacenjud que 

apresentou resultado exitoso, tendo posteriormente sido expedido alvará 

de levantamento de valores em prol da exequente (ID 20944871). 

Derradeiramente, a exequente pugnou pela extinção do feito (ID 

21617978). Parecer ministerial opinando pela extinção do processo (ID 

26924001). É o relatório. Decido. Ante ao teor do pedido retro apresentado 

pela a exequente impõe-se a extinção do feito eis que satisfeita pretensão 

executória em comento. Posto isso, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça, 

restando concedido ao executado a r. benesse. Cientifique-se o Ministério 

Público. ARQUIVE-SE e dê-se a baixa pertinente, oportunamente. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de dezembro 

de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006772-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CHABAN SOARES (REQUERENTE)

SIMONE GOMES DE ABREU (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE CHABAN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR JOSE DUARTE SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006772-09.2019.811.0003 Vistos etc., Trata-se de INVENTÁRIO do 

ESPÓLIO de WALDIR JOSE DUARTE SOARES, manejado por SIMONE 

GOMES DE ABREU e outros, todos devidamente qualificados nos autos. 

Facultada a emenda da exordial para fins de esclarecer o interesse na 

propositura da ação, em virtude da existência de escritura pública de 

inventário recentemente lavrada (ID 21099807), sobreveio pedido 

formulado pela parte requerente pugnando pela desistência do feito (ID 

26045619). Relatei o essencial. Decido. Segundo as novas regras trazidas 

pelo Código de Processo Civil, as condições da ação são o interesse 

processual e a legitimidade de partes e toda vez que do processo não 

constar qualquer uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa 

premissa, a teor das condições da ação que norteiam o processo civil 

brasileiro, ausente está o interesse processual da parte autora, conforme 

noticiado nos autos mediante requerimento de extinção da demanda (ID 

26045619). Por conseguinte, levando em consideração que o interesse 

processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, 

invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil 

pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão do requerente 

perdeu sua utilidade e necessidade o que inviabiliza o Poder Judiciário de 
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lançar comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. 

Diante disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de 

uma das condições da ação (interesse processual), comportando 

indeferimento da petição inicial (art. 317, do CPC). Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, III, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro 485, I, do mesmo codex. Custas 

integralizadas quando da propositura da demanda. Honorários inaplicáveis 

à espécie. Diante da consensualidade em destaque, a publicação desta 

sentença nos autos gerará automaticamente o seu trânsito em julgado, 

estando dispensada a expedição de certidão específica pela serventia. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012920-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER KENJI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

GLAUCIA AKEMI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

MARILENE CURY MUSSI KIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISAHIRO KIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL DE CASTRO CORREA OAB - SP291854 (ADVOGADO(A))

TEREZA CRISTINA COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante da habilitação do Banco Bradesco no sistema PJe, devidamente 

representado pelo advogado Daniel de Castro Corrêa OAB/SP 291.854, 

procedo a intimação complementar para que cumpra a decisão proferida 

no ID. 26101513, a seguir transcrita: "Vistos etc., 1. Sopesando-se que a 

resposta oriunda do Banco Bradesco, inclusa no ID 24509699, 

encontra-se protegida por senha, inviabilizando-se o acesso das mesmas, 

oficie-se a r. instituição financeira solicitando a remessa do quantitativo de 

ações nominativas em nome do falecido Hisahiro Kida (CPF 

023.019.201-78), cujo óbito ocorreu aos 29/09/2018, ou a respectiva 

senha para acesso as informações já prestadas."

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008872-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

ROSINHA DA ROSA OAB - 004.947.691-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014564-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1014564-14.2019.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se que o exequente pretende o cumprimento de sentença atinente 

a partilha de bens do ex-casal, tendo acostado ao feito cópia do agravo 

interposto em sede recursal e certidão de trânsito em julgado, apenas. 

Conquanto, deixou o interessado de apresentar o respectivo título que 

embasa a pretensão, dando conta do acolhimento do pedido de partilha 

dos bens, bem como documentos alusivos aos mesmos, isto é, cópia do 

CRLV do veículo automotor (ou extrato emitido via sítio eletrônico do 

Detran/MT), bem como certidão de matrícula dos imóveis (e contratos 

pertinentes), a fim de averiguar a titularidade atual e possibilidade de 

constrição, na forma vindicada em caráter de urgência, tratando-se de 

documentos indispensáveis a inauguração do pleito. Ainda, deverá 

esclarecer como pretende a repartição do patrimônio ora perseguido, bem 

como qual a finalidade da avaliação judicial vindicada, se para fins de 

alienação, extinção do condomínio existente entre os litigantes ou para 

depósito/transferência do equivalente a meação que toca a parte adversa, 

no intuito de adquirir a integralidade dos bens. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da 

inicial, acostando ao feito cópia de seus documentos pessoais e 

documentos alhures referidos, nos termos dos arts. 319, VI e 320, do 

CPC, acompanhado dos esclarecimentos necessários, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Escoado o prazo, 

independentemente de cumprimento, tornem-me conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003225-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. V. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. S. (REQUERIDO)

 

FAÇO VISTA DOS AUTOS À PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012804-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. M. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012804-30.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Cuida-se de 

pedido de antecipação da tutela objetivando a nomeação da parte 

requerente como curador provisório de seu filho, ora demandada, para 

representá-la na prática dos atos da vida civil, sustentado que o mesmo é 

portador de retardo mental (CID F70, F84), necessitando ser colocado sob 

a curatela, a fim de que à parte autora possa representa-lo nas praticas 

do ato civil. Para a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada pretendida pela parte autora, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Considerando-se os fatos 

alegados, mormente a incapacidade que acomete o interditando, o qual se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 821 de 3112



verifica no laudo médico pericial acostado nos ID 21308257, 25108531 e 

25108534 , informando que a mesma encontra-se incapacitado 

“Permanentemente (quadro irreversível ou expectativa de reversão ou 

recuperação superior a dois (02) anos)”, denota-se a necessidade de 

ampará-lo material e socialmente, razão pela qual nomeio desde logo 

curador provisório, o requerente NELIA MORAES DO VALE, sobretudo 

para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando o 

referido curador provisório nomeado depositário fiel dos valores recebidos 

da Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne a representatividade 

atribuída ao curador relativamente aos atos da vida civil da parte 

requerida, limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado o 

curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de seu curador. Por fim, registro que interdição é um 

instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, retirando dela a 

faculdade de gerir seus bens e sua própria vida, sendo certo que somente 

em casos excepcionais se admite a concessão da tutela de urgência 

consubstanciada na nomeação de um curador provisório, de forma a 

tornar imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão 

de privar alguém da capacidade civil, ainda que parcialmente. 4. 

Elabore-se o estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo no domicílio das 

partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e habilidades do 

demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos deverá recair 

a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem como, se 

possível, averiguando as vontades e preferências do mesmo no que tange 

à pessoa da curadora, em laudo próprio e individualizado no prazo de 15 

(quinze) dias. Aportando o laudo, intime-se a parte para se manifestar, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como colha-se parecer 

ministerial. 5. Designo audiência de entrevista do interditando para o dia 11 

de dezembro de 2019 às 14h00min, a ser realizada neste Juízo. Cite-se a 

parte requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Constatada a impossibilidade de citação da r. parte, ou decorrido o prazo 

sem impugnação, desde já, nomeio curador especial ao interditando, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da mesma, forte no 

quanto disposto no art. 752, §2º, do CPC. Para tanto, abra-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

bem como apresentar requerimentos que entender necessários e 

esclarecer interesse na produção de eventuais provas, intimando-o, 

inclusive, da solenidade aprazada. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

outubro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002274-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BALDUINO DA SILVA (REQUERIDO)

CHERLLAINE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CASSYCLEY VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAYTON VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

Vista do feito a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre as assertivas derradeiramente lançadas (ID 26023583), 

instruindo o feito com a documentação pertinente e, suprindo as 

pendências já apontadas na decisão inaugural (itens ‘a’, ‘c’), bem como a 

certidão negativa de débito estadual, a ser extraída no endereço eletrônico 

já epigrafado no feito e apresentado de maneira errônea. Ademais, 

considerando-se que o bem imóvel objeto do presente inventário 

encontra-se gravado em favor do autor da herança, quando ainda 

ostentava o estado civil de casado, com a Sra. Maria Jose Vieira da Silva 

(ID 19127184), a inventariante deverá providenciar a respectiva 

averbação da dissolução do vínculo conjugal no registro de imóveis 

competente, bem como da partilha do mesmo, consoante deslinde levado a 

efeito nos autos da ação de divórcio respectiva (ID 26024589).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002274-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BALDUINO DA SILVA (REQUERIDO)

CHERLLAINE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CASSYCLEY VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAYTON VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do procurador constituído AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, 

para que instrua o feito com cópia dos documentos pessoais do herdeiro 

Cassyklei, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008128-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON CINTRA CARDOSO (INVENTARIANTE)

LINAJARA DE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

IARA DE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

E. G. D. O. C. (REQUERENTE)

K. H. D. O. G. (REQUERENTE)

C. D. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE CARDOSO (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para no prazo de 30 

(trinta) dias juntar aos autos cópia da certidão negativa de débito estadual, 

bem como certidão de nascimento ou casamento legível da herdeira 

Linajara, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008502-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENIR DA CRUZ SILVA (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, para prestar as 

primeiras declarações em 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010191-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTONIO DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 822 de 3112



MANOEL ANTONIO DE SOUZA (DE CUJUS)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o inventariante para que instrua o feito com a comprovação de 

inexistência de débitos fiscais na esfera federal de titularidade do de cujus 

(pessoa física), no prazo de 15 (quinze) dias, a qual não se substitui por 

aquela inclusa no ID 25032022, referente a propriedade rural inventariada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Prima facie, homologo para os devidos fins a desistência na 

oitiva da testemunha JUSTINO OLIVEIRA FILHO e TAIRINY FERREIRA 

MILHOMEM arrolada pela parte autora. II. Ademais, considerando a 

inquirição das testemunhas oportunamente arroladas pela parte requerida 

nesta solenidade, declaro encerrado a produção de prova testemunhal. III. 

Outrossim, acerca da arguição de nulidade ventilada no ID 22746422, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte autora traga aos 

autos a integralidade dos dados do subscritor da declaração acostada no 

ID 21100321, Sr. José Maria da Silva ou o numero do CPF a fim de que o 

juízo efetive buscas perante os sistemas disponíveis e venha a analisar 

sobre a possibilidade oitiva do mesmo. Outrossim, indefiro o pedido de 

expedição de ofícios conforme outrora pleiteado pela parte autora, vez 

que inexistem nos autos comprovação da negativa dos respectivos 

órgãos em fornecer os documentos pretendidos. Ademais, pontuo que 

inexistem prova da negativa dos órgãos pretendidos em providenciar os 

documentos pretendidos, o que por si só inviabiliza os expedientes 

pretendidos. Mesmo que assim não se entendesse, não se trata de 

matéria afeta à reserva de jurisdição de maneira que qualquer pessoa 

pode pleitear a órgãos públicos, no gozo do direito constitucional de 

petição, não se justificando a transferência desse encargo ao judiciário. 

Após, tornem os autos conclusos para deliberação. IV. No mais, consigno 

que as partes acordaram nesta solenidade a entrega do referido da 

motocicleta objeto do pleito liminar, dando por resolvida referida pendência. 

Acaso o ato não se ultime caberá ao autor comunicar o juízo a fim de que 

seja expedido o necessário a efetivar a busca e apreensão do bem, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade penal e lançamento de restrição 

de circulação perante o Sistema RENAJUD. V. Outrossim, tendo em vista o 

noticiado descumprimento do comando judicial inicialmente exarado pelo 

Juízo, com a ocorrência de multa noticiada no ID n. 26871617, expeça-se 

oficio ao DETRAN/MT, a fim de que seja excluída a pontuação em desfavor 

do autor referente à aludida multa incidente na motocicleta BIZ 125 – Placa 

QBU3861 de propriedade do Sr. JOSE FEITOR DOS SANTOS (Carteira de 

habilitação sob ID 17976158), vez que à época da incidência da derradeira 

multa o r. bem encontrava-se indevidamente na posse da autora. VI. Sem 

prejuízo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que venha aos autos 

cópia da certidão de nascimento/casamento das partes, eis que 

documento indispensável ao deslinde da controvérsia. Após, renove-se a 

conclusão. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008668-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº. 

1008668-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. A par da notícia do pagamento do 

débito alimentar perseguido nestes autos, referente aos meses de 

agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem prejuízo, 

intime-se a exequente ara requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção em razão da quitação. Apenas para 

não passar em branco, registro que não é cabível cumular os honorários 

com o que é devido a título de alimentos, para que sejam, em conjunto, 

cobrados sob o rito da prisão. Doravante, o rito da prisão é limitado à 

execução de prestação alimentícia em sentido estrito, não havendo 

previsão legal autorizando cobrança executiva de honorários sob pena de 

prisão (Agravo de Instrumento, Nº 70081119570, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 

30/05/2019). Além disso, não é cabível a multa prevista no art. 523, §1 º 

do CPC, uma vez que tal encargo não integra a obrigação alimentar 

quando o pagamento é exigido sob pena de prisão. Partindo de tal 

premissa, será facultado ao devedor o pagamento voluntário dos 

honorários ora arbitrados e, caso haja resistência no adimplemento nestes 

autos, poderá a patrona buscar via própria para receber o seu crédito, 

notadamente com o fim de evitar-se tumulto processual em detrimento aos 

superiores interesses da criança. Notifique-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006472-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINGLID SOUZA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

ADENEELE GARCIA CARNEIRO OAB - MT21103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE REDDI DA SILVA (REQUERIDO)

JAKSOEL RODRIGUES DE DEUS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

NOMEAÇÃO da herdeira SINGLID SOUZA DE DEUS, como inventariante, 

facultando-a a firmar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. BEM 

COMO INTIMAÇÃO da novel inventariante para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresentar as primeiras declarações, bem como os seguintes 

documentos: a) certidões negativas de débito municipal, estadual e federal 

em nome do falecido; b) certidão negativa de testamento, nos moldes do 

art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC; c) 

documentos dos bens a serem inventariados, com a propriedade 

devidamente registrada em favor do autor da herança; d) cópia dos 

documentos pessoais do extinto; e) cópia dos documentos pessoais de 

todos os herdeiros, certidão de nascimento/casamento dos mesmos e 

instrumento de representação processual, em sendo o caso ou declinação 

dos respectivos endereços; g) Guia de Informação e Apuração de ITCMD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010380-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. P. (REQUERENTE)

L. A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INTIMAÇÃO das partes para em 15 (quinze) dias, apresentar: a) certidões 

negativas dos distribuidores forenses, da Justiça Comum, Federal e 

Trabalhista; b) certidões negativas de débito municipal, estadual e federal 

expedidas em nome das partes; c) assim como certidão negativa de 

protesto de títulos, comprovando a inexistência de dívidas particulares ou 

comuns, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014876-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. B. (REQUERENTE)

FABIULA PEREIRA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR PEREIRA BENITES (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora acerca da nomeação de 

DAYANE SATELIS TAQUES BENITES, como inventariante, facultando-a a 

firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em 20 (vinte) dias, dispensando-se a lavratura do respectivo 

termo. Sem prejuízo, deverá a inventariante apresentar, no mesmo prazo, 

os seguintes documentos: a) certidões negativas de débito estadual e 

municipal (pessoa física) em nome do extinto; b) instrumento de 

representação processual outorgado pela representante do espólio, haja 

vista ser a cônjuge supérstite herdeira dos bens particulares, 

concorrendo em igualdade de condições com o único descendente do de 

cujus, ex vi do art. 1.829, I, do CC; c) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ; d) Guia de Informação e 

Apuração de ITCMD, devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a comprovação do 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013332-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. S. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1013332-98.2018.8.11.0003. Vistos etc., Visando evitar futura 

arguição de nulidade processual e, considerando-se o eventual conflito de 

interesses da representante legal da requerida G. G. de. S. S. com sua 

prole, nomeio curador especial à menor G. G. de. S. S. o Escritório Modelo 

da UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir Badra Dib) para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

mesma, forte no quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

bem como apresentar requerimentos que entender necessários. Após, 

abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público e, em seguida, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de dezembro de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005349-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. O. N. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1005349-82.2017.8.11.0003 Vistos etc., RENOVE-SE vista 

ao curador especial anteriormente nomeado. Após, manifeste-se a 

exequente, oportunidade em que deverá manejar pedido apto ao 

prosseguimento do feito. Ato contínuo, colha-se parecer ministerial. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 24 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005494-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA VIANA OAB - MT26007/O (ADVOGADO(A))

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. N. (REU)

A. J. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005494-70.2019.8.11.0003 Vistos etc., Em sintonia ao parecer 

ministerial e considerando-se o aparente conflito de interesses da 

representante da requerida e a requerida, nomeio curador especial à 

menor A. J. S. A, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de 

seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

mesma, forte no quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

bem como apresentar requerimentos que entender necessários à 

apuração da verdade real. Após, abra-se vista a parte autora e ao 

Ministério Público e, em seguida, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 21 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004284-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. S. N. (REU)

A. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004284-81.2019.8.11.0003. Vistos etc., Visando evitar futura 

arguição de nulidade processual e, considerando-se o eventual conflito de 

interesses da representante legal da autora com sua prole, nomeio 

curador especial à menor Adrielli Nunes da Silva, o Escritório Modelo da 

UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir Badra Dib) para, por intermédio de 

seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

mesma, forte no quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

bem como apresentar requerimentos que entender necessários. Após, 

abra-se vista a parte autora e ao Ministério Público e, em seguida, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de dezembro de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007293-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. F. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. F. (REU)

R. F. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007293-51.2019.8.11.0003 Vistos etc., Visando evitar 

futura arguição de nulidade processual e, considerando-se o eventual 

conflito de interesses da representante legal do requerido Carlos E. F. 

Ferreira com sua prole, nomeio curador especial ao menor CARLOS E. F. 

FERREIRA, o Escritório Modelo da UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir 

Badra Dib) para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial da mesma, forte no quanto disposto no art. 

72, I, do CPC. Dê-se vista dos autos ao curador ora nomeado pelo prazo 

de 15 dias para manifestar-se, bem como apresentar requerimentos que 

entender necessários. Após, abra-se vista à parte autora e ao Ministério 

Público e, em seguida, renove-se a conclusão. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de Dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005518-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005518.2019.8.11.0003 VISTOS. 1. Diante da do teor da certidão de 

ID 23901011, decreto a revelia do requerido. Todavia, tal efeito não induz 

necessariamente ao acolhimento integral do pleito contido na inicial. 2. 

Especifique a parte autora, de forma fundamentada, as provas que 

pretende efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova 

oral, deverá declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. 3. Caso postule pelo julgamento 

antecipado da lide o mantenha-se inerte, tornem os autos ao Parquet para 

parecer final. Intime-se. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008542-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. N. (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA PEREIRA (INVENTARIANTE)

L. R. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON RODRIGUES NERES (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO da inventariante para que apresente as primeiras declarações 

no prazo de 15 (quinze) dias, acompanhadas da certidão negativa de 

débito municipal e estadual em nome do de cujus, bem como Guia de 

Informação e Apuração de ITCMD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a comprovação do 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo. Ainda, a 

representante legal do espólio deverá retificar o valor atribuído à causa 

quando da avaliação administrativa, em consonância aquele apurado pela 

Sefaz/MT, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998), efetivando-se o 

recolhimento das custas devidas, anotando-se o indeferimento da 

gratuidade judiciária registrada no ID 24273652.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016302-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HERNANE BARROS DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NOE BARROS DE CARVALHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016302-37.2019.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor pretende, na qualidade de irmão, a transmissão 

dos bens deixados por Robson Noe Barros de Carvalho, o qual era 

casado com Luciene Gonçalves Jovino de Carvalho, sob o regime da 

comunhão parcial de bens (ID 27295914). Não obstante, a legislação 

sucessória apregoa que, a sucessão será deferida aos ascendentes em 

concorrência com o cônjuge supérstite, na hipótese de inexistir 

descendentes do autor da herança (art. 1.829, I e II, do CC). In casu, 

inexistem informações quanto a existência de descendentes deixados 

pelo falecido, constando-se, apenas que os ascendentes seriam seus 

legítimos sucessores, estes também falecidos. Pois bem. Inexistindo a 

transmissão dos bens dos genitores do de cujus, Wilson Noe de Carvalho 

e Zilda Magalhaes através do procedimento próprio de inventário e, 

almejando o autor (irmão do falecido e filho comum dos r. ascendentes) 

ser beneficiado com o quinhão que caberia aos mesmos, deve incluí-los 

na inventariança (art. 672, do CPC), na hipótese evidente de inexistirem 

descendentes de Robson. Outrossim, acaso inserida a situação vertente 

no quanto disposto no art. 1.829, II, do CC e 672, III, do CPC, sopesando-se 

as informações constantes dos autos, necessário que o requerente 

decline os dados da companheira/cônjuge supérstite do ascendente 

Wilson Noe de Carvalho (ID 27293166), bem como dos filhos indicados no 

respectivo assento de óbito, esclarecendo a filiação de cada um. 

Registre-se, por oportuno, que a cônjuge/companheira do falecido Robson 

deve concorrer em igualdade de condições com os demais sucessores, 

porquanto o imóvel inventariado trata-se de patrimônio particular do 

mesmo. Partindo desta premissa, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, esclarecendo os 

apontamentos suprarreferidos e adotando-se as providências 

necessárias, a par de retificar o pleito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Ainda, atenta a preferência legal 

estabelecida pelo art. 617 do CPC, previamente a nomeação de 

inventariante, faculto a sua posse e administração do acervo patrimonial a 

ser inventariado ou, alternativamente, a apresentação de instrumento de 

representatividade processual da cônjuge/companheira supérstite do 

falecido, sob pena de não acolhimento da indicação. Sem prejuízo, anoto a 

pendência de apresentação dos seguintes documentos: a) instrumento de 

procuração da parte autora; b) certidão negativa de débito estadual, 

municipal e federal em nome do falecido (pessoa física); c) certidão de 

nascimento/casamento do pretenso inventariante; d) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ (art. 

618, V, do CPC). Decorrido o prazo assinalado, tornem-me conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016516-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. T. (REU)

L. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016516-28.2019.8.11.0003 Vistos etc., Faculto a parte autora, 

promover a emenda à inicial, a fim de que traga aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias cópia legível: a) dos seus documentos pessoais (RG e CPF); 
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b) título judicial que embasa a presente ação revisional; e ainda de sua 

CTPS e demais documentos carreados a exordial, sob pena de extinção. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009557-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LIMA MEDEIROS (EXEQUENTE)

ZILDA MEDEIROS MARCAL (EXEQUENTE)

CELIA DE LIMA MEDEIROS (EXEQUENTE)

ISRAEL ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA MEDEIROS ALVES (EXEQUENTE)

AMILTON MARCAL (EXEQUENTE)

AMARILDO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

SANTINA MEDEIROS (EXEQUENTE)

SINEIDE APARECIDA ARAGAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JOSE DO POVO CARTORIO REGISTRO CIVIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009557-41.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, faculto a parte autora 

Aparecida de Lima Medeiros a regularização de sua representatividade 

processual, mediante a outorga de poderes por instrumento público ou a 

observância da orientação do CNJ no sentido de ser possível a outorga de 

procuração por analfabeto com assinatura a rogo, desde que 

acompanhada da rubrica de duas testemunhas (por aplicação analógica 

ao ar. 595, do Código Civil), no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, ante 

a natureza da demanda, intime-se a parte requerente para que, no mesmo 

lapso, venha a apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento de 

Celia de Lima Medeiros, bem como dos documentos pessoais do de cujus 

Benedito Medeiros, além de certidão atualizada de matrícula dos aludidos 

bens imóveis, sob RGI nº. 119715 e 119717, eis que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da 

exordial (art. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). Ainda, diante da 

expressa previsão das cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade 

e inalienabilidade nas escrituras públicas de doação inseridas nos IDs 

23196125 e 23196126, objeto do pleito, esclareça a parte interessada a 

razão pela qual pugna o cancelamento dos gravames, na medida em que a 

restrição, no lugar de cumprir sua função de garantia de patrimônio, 

representar lesão aos seus legítimos interesses. Destarte, faculto a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam 

sanados os questionamentos supra e instruído o feito com a 

documentação indispensável, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Escoado o prazo, independente de 

manifestação, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 17 

de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015082-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MONCAO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE FERNUBIA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1015082-04.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” proposto por VINÍCIUS MONÇÃO DA COSTA em face de JANE 

FERNÚBIA SILVA LIMA, objetivando receber a quantia de 22.941,68 (vinte 

e dois mil novecentos e quarenta um reais e sessenta oito centavos), a 

qual aduz equivaler a 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos à 

meação dos bens adquiridos na constância do casamento, consoante 

termos do título executivo judicial desta Unidade Especializada. Pois bem, 

no que tange ao quantum debeatur, verifico que a sentença acolheu a 

partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores 

adimplidos durante a união (01/10/2009 até 24/09/2016) relativamente ao 

imóvel objeto da matrícula nº. 80.989 do RGI local e nos moldes do 

demonstrativo financeiro que instruiu o processo de conhecimento, assim 

como a meação dos bens adquiridos na constância da união, 

comprovados nos ID’s 4327667 – Pág. 5, 14/15, 4327676 – Págs. 1, 8, 14, 

16/17, 22/23, 4327680 – Págs. 9 e 17, 11 e 18, 4327688 – Págs. 1 e 12, os 

quais totalizam o montante de R$ 10.182,11 (dez mil cento e oitenta e dois 

reais e onze centavos). Não obstante, a petição inicial veio instruída, tão 

somente, com cópia da sentença e respectivo transito em julgado, com 

tabela de cálculo sem individualização do montante, conforme deliberado 

no julgado. Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao 

exequente para apresentar: a) instrumento de procuração e documentos 

de identificação pessoal; b) documentos pertinentes citados na sentença 

para fins de corroborar a pretensão executória; c) memória discriminada 

do montante devido, sob pena de indeferimento da exordial (CPC, art. 321 

c.c 523 c.c 485, I e IV). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 20 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015892-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (REQUERENTE)

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1015892-76.2019.8.11.0003. Vistos etc., Malgrado a petição derradeira, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias aos requerentes para retificar o 

valor do causa, eis que deverá corresponder a soma das doze parcelas 

de alimentos e ao proveito econômico em relação ao pedido de partilha de 

bens. Sem prejuízo, a vista do interesse de incapaz, colha-se parecer 

ministerial. Após, conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de 

dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014649-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

R. L. D. N. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014649-97.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que a parte 

autora não deu integral cumprimento ao quanto determinado no ID 

26263786, em derradeira tentativa intime-se a parte autora, via causídico, 

para que no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, venha aos autos 

cópia do CRV do automóvel HB20 – Placa QBD2352, comprovando a 

propriedade do mesmo em favor dos interessados, sob pena de restar 

inviabilizada a chancela judicial da partilha dos bens amealhados pelo 

extinto casal. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016649-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016649-70.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. III. De início, da análise das circunstâncias e os 

fatos narrados na inicial, nota-se que a requerente Rosa F. C. postula pela 

guarda das crianças Victor H. G. (d.n. 08/01/2011) Kaio H. G. (d.n. 

14/06/2012) e Rafaela Y. G. (d.n. 23/04/2014). Na oportunidade, assevera 

que é bisavó materna dos menores e, em decorrência do óbito de Bianca 

Gonçalves em 28/11/2019, genitora das crianças, vem prestando os 

auxílios necessários à educação e desenvolvimento dos petizes, 

mormente, pois, o genitor Mauro Sérgio Gonçalves faleceu em 24/12/2017. 

Pois bem, diante do cenário apresentado, necessário ponderar as 

diferenças legais entre os institutos da guarda e da tutela. Para tanto, a 

guarda é instituto jurídico que visa a regularização do contexto fático no 

qual a criança ou o adolescente está inserido, seja em relação a um dos 

genitores na modalidade unilateral ou compartilhada, seja quando a criança 

não está sob os cuidados dos seus pais biológicos, caso em que não há a 

destituição/suspensão do poder familiar dos pais sobre os filhos, 

havendo, tão somente, a regularização da real situação da criança, 

permitindo a quem efetivamente cuida do petiz, maior autonomia nas 

tomadas de decisões relativas aos seus interesses, podendo em ambos 

os casos a situação ser alterada a qualquer momento. Por outro lado, a 

tutela é outorgada quando não mais existe o poder familiar, seja pelo 

falecimento de ambos os pais, ou porque os genitores foram destituídos 

ou suspensos do poder familiar, conforme previsão do art. 1.728 do 

Código Civil. Nesse sentido, leciona Orlando Gomes que “a assistência e 

representação de menores que não estejam sob a autoridade dos pais, a 

lei organiza a tutela, pela qual alguém é investido nos poderes necessários 

à proteção que a família não lhe pode dispensar, seja porque perdeu os 

pais, seja porque não os conhece, seja porque foram destituídos do poder 

familiar” (in, Direito Civil. 24ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 1.999, v. 6, p. 

370). O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, estabelece em 

seu artigo 36 que a tutela será deferida nos termos da lei civil (Código Civil 

e Código de Processo Civil), à pessoa de até 18 anos incompletos e que 

seu deferimento pressupõe a prévia decretação da perda poder familiar. 

Diante dessas ponderações, entendo que o caso em tela preenche os 

requisitos legais do instituto da Tutela, razão pela qual, invocando os 

princípios da Economia e Celeridade processual e, em homenagem ao 

princípio da proteção integral, mormente os interesses em baila recebo o 

feito como Tutela, nos termos do art. 36 do ECA c.c art. 1.728 do CC. 

Promovam-se as retificações necessárias no sistema (classe judicial e 

assunto). Não obstante, com o objetivo de evitar futuras arguições de 

nulidade, intime-se a demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial para fins de regularizar a fundamentação jurídica e 

pedidos de mérito, consoante ponderações alhures vertidas, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), 

sobretudo considerando-se que a petição inicial deve vir retratada não só 

a causa de pedir, mas também o pedido, haja vista o Princípio de 

Congruência, segundo qual o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos 

limites do que foi postulado pela parte autora (artigos 141 e 492 do Código 

de Processo Civil), sob pena de incorrer em inescusável sentença citra, 

extra ou ultra petita, passível de nulidade. IV. Doravante, em juízo de 

cognição sumária e tendo em vista os fatos expostos na peça de ingresso 

notadamente a situação fática noticiada INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA 

dos bisnetos em favor da requerente Rosa F. C. Nesse ponto, salienta-se 

que inexiste nos autos qualquer comprovação do parentesco alegado, 

tampouco elementos que evidencie que a autora vem exercendo os 

deveres de guarda inerentes ao instituto. Além disso, assinala-se que 

quando da falta de tutor nomeado pelos pais, segundo previsão do artigo 

1.731 do CC, a tutela cabe aos parentes consanguíneos do menor, sendo 

primeiro os ascendentes, de grau mais próximo ao mais remoto, os 

colaterais até o terceiro grau, também do grau mais próximo ao mais 

remoto, e, por fim, os de mesmo grau, dos mais velhos aos mais novos e, 

em todos os casos, o juiz decidirá, tendo em vista o princípio do melhor 

interesse da criança e o princípio da proteção integral. Desta forma, a 

vista da situação ora apresentada torna-se imprudente conceder a tutela 

de três crianças à requerente, contudo, consigno que acaso 

sobrevenham maiores informações acerca do contexto familiar no qual 

estão inseridos, em atenção ao princípio da prevalência dos interesses e 

da doutrina da proteção integral, o tema poderá ser reapreciado por este 

Juízo. V. Sem prejuízo, elabore-se o estudo social e psicológico visando 

aferir a higidez da convivência familiar na residência das partes, sem 

prévio aviso, aferindo as condições para exercício do encargo, em laudo 

circunstanciado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a 

entrega o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do referido setor 

da presente determinação. Com a juntada do laudo nos autos, vistas as 

partes e ao Ministério Público, para, querendo, se manifestarem em 05 

(cinco) dias. VI. Por fim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à autora 

para apresentar cópia da certidão de nascimento das crianças, assim 

como comprovar nos autos o exercício dos deveres da guarda e o 

parentesco alegado (por meio de certidão de nascimento dos envolvidos – 

requerente – filha – neta e bisneta – declarações de testemunhas, 

fotografias), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Por derradeiro, registro que qualquer pessoa pode requerer certidão 

perante o cartório competente, sem justificar o pedido, uma vez que a 

consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17). Intimem-se. Notifique-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007292-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSA MACEDO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o autor para declinar quais são os causídicos habilitados no 

procedimento sucessório atinente a cada um dos herdeiros ou, em caso 

negativo, o logradouro completo para fins de citação.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1016660-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016660-02.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Alimentos Provisórios proposta por K. K. B. d S. representado por sua 

genitora Sra. DANIELLA BORGES DA SILVA em face de ELIAS SANTOS 

DA SILVA, todos bem qualificados nos autos. In casu, observo que o 

exequente pretende ver adimplidos os alimentos provisórios fixados nos 

autos do processo nº 1006557-33.2019.811.0003, que teve regular tramita 

perante esta Especializada, consoante cálculo apresentado na exordial. 

Destarte, pondero que na ação de execução de alimentos, é 

imprescindível que a cobrança esteja amparada em título executivo líquido, 

certo e exigível. Pois bem, constato que os alimentos provisórios foram 

fixados em percentual a ser incidido sobre os vencimentos do demandado. 

Entretanto, inexistem nos autos cópia dos r. rendimentos do demandado 

alusivos ao período em que busca o adimplemento do débito alimentar, 
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quais sejam: setembro, outubro e novembro de 2019. Desse modo, faculto 

à parte exequente a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

para acostar os aludidos comprovante de rendimento do executado, hábil 

a demonstrar o valor do débito alimentar, eis que se trata de documento 

indispensável à propositura da demanda (art. 320, CPC) ou 

alternativamente, promover a liquidação de sentença, sob pena de 

indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016033-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016033-95.2019.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte autora para 

esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, qual o interesse processual 

(necessidade-utilidade-adequação) no processamento do presente, haja 

vista a notícia de que a integralidade do saldo disponível em favor do 

falecido fora levantado por outrem, não consistindo a via eleita como meio 

hábil ao recobro pretendido. A propósito, ressai que o levantamento do 

saldo indicado no ID 27030999 ocorreu por determinação judicial (código 

de saque noticiado), aparentando inexistir qualquer valor sobejante. 

Outrossim, necessário ainda que a requerente informe a que título, isto é, 

por qual via procedeu ao saque dos valores constantes do extrato incluso 

no ID 27031001, já que tal somente poderia ocorrer por intermédio de 

alvará judicial. Na oportunidade, a interessada deverá instruir o feito com 

cópia da respectiva certidão de nascimento/casamento do de cujus, 

conforme o caso, tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 320 e 321, 

parágrafo único, do CPC). Atendidas as determinações supra, renove-se 

a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016321-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. N. (REQUERENTE)

L. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016321-43.2019.8.11.0003 Vistos etc., Em análise dos autos, verifica-se 

que as partes pactuaram o compartilhamento da guarda da menor Maria E. 

R. da S. (d.n. 28/03/2007), todavia, ajustando a alternância de lares, 

subsumindo-se, precisamente, no revezamento semanal da criança entre 

os lares materno e paterno. Destarte, diante da contraindicação da 

modalidade de guarda eleita pelos genitores, rechaçada majoritariamente 

pela doutrina e jurisprudência, por sobrepor, em grande parte dos casos, 

os interesses dos pais em detrimento do menor, deixo de homologar, por 

ora, o acordo na forma ajustada. Nesse sentido, a lição de Dimas Messias 

de Carvalho: "Neste arranjo de guarda (alternada), todavia, não existe 

compartilhamento, pois a diferença da guarda unilateral comum é apenas a 

alternância. Trata-se, na realidade, de uma espécie de guarda unilateral 

exercida por períodos alternados entre os pais, sem cooperação, 

reservando ao outro apenas o direito de visitas e fiscalização." (Direito 

das famílias, 6ª Edição, São Paulo: Saraiva Educação, 2018). Salienta-se 

que o instituto da guarda compartilhada não induz a duplicidade de 

residência, mas busca pluralizar os deveres de vigilância, assistência, 

educação e representação por ambos os genitores de forma geral, 

definindo-se precipuamente um domicílio base para a moradia da criança. 

Outrossim, o objetivo da guarda compartilhada não é apenas estender o 

período de tempo que o filho fica com os genitores, a questão é muito mais 

profunda e responsável. O aludido compartilhamento possibilita a 

presença de ambos os pais na tomada de decisões acerca do futuro dos 

filhos, respeitando-se os princípios consagrados na Constituição Federal, 

em especial, o da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção 

estatal à família. Assim, além de incidir sobre o processo decisório em 

relação à criança (escolha da escola, do esporte, da atividade extra, etc.), 

sobre a responsabilidade civil por eventual dano causado pelo menor (art. 

932, I, CC) e, principalmente, sobre o convívio diuturno, enfim, ambos os 

pais mantêm uma autoridade equivalente sobre o filho, decidindo situações 

e orientando o filho sobre questões educacionais, morais, 

comportamentais e religiosas, além de outras condizentes com a formação 

e desenvolvimento sadio da criança. Logo, o compartilhamento da guarda 

refere-se à responsabilidade e a autoridade parental e não ao domicílio. À 

vista do quadro fático sub examine, antevendo a prejudicialidade do 

quanto ajustado em relação a guarda da petiz e, visando a formação de 

acordo que melhor atenda aos seus interesses, faculto a parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a par de viabilizar nova 

convenção acerca da custódia física da criança e o direito de convivência 

com o genitor não guardião, em sendo o caso, bem o quantum alimentar, 

querendo, sob pena de desacolhimento, neste ponto. Outrossim, os 

acordantes deverão instruir o feito com os respectivos instrumentos de 

representação processual, eis que indispensável a chancela pretendida 

(art. 104, do CPC), sob pena de extinção (art. 321, parágrafo único, do 

CPC), esclarecendo, ainda, qual o termo inicial da união estável vivenciada 

antecedentemente ao matrimônio. No mais, intime-se a parte requerente 

para que efetive o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, no 

mesmo lapso, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 456, §1º da 

CNGC/MT) ou alternativamente apresente requerimento apto a conferir a 

isenção da r. benesse. Independentemente de cumprimento, colha-se 

parecer ministerial e renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004228-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: CRISTYAN FERREIRA LOPES (d.n. 06/06/2012), LUIZ 

FERREIRA LOPES (d.n. 27/01/2010) e MATHEUS FERREIRA LOPES (d.n. 

04/08/2007), crianças, representadas por sua genitora, DAYANE 

FERREIRA DE SOUZA. PARTE REQUERIDA: MARCONE RIBEIRO LOPES. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1004228-82.2018.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DAYANE FERREIRA DE 

SOUZA, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) 

dias, dar o regular andamento no processo, sob pena de extinção. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Considerando que a intimação pessoal da 

parte exequente restou inexitosa, a fim de evitar futura arguição de 

nulidade, proceda-se a intimação editalícia da mesma, para que proceda 

ao regular prosseguimento do feito, bem como cumpra integralmente o 

quanto determinado no decisum registrado no ID 21327852, item “1”, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 

(vinte) dias. (...). Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 17 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DE MORAES OAB - SP294478 (ADVOGADO(A))

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016184-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. T. (REQUERIDO)

 

Faculto à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda 

à inicial para trazer aos autos cópia dos documentos pessoais e certidão 

de nascimento/casamento da requerida, eis que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, nos termos dos artigos 320 e 

321, parágrafo único, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003860-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. D. S. R. (AUTOR(A))

E. F. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

ELIENE FRANCISCA DA ROCHA OAB - 030.020.451-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003860-39.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, com fundamento 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II. Doravante, verifico que o 

processo está em ordem não havendo questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a) quem dos genitores reúne 

melhores condições ao exercício da guarda; b) melhor modalidade de 

guarda a ser exercida no caso; c) verificação do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade em relação ao alimentos em 

favor do filho. Desta forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas: 

1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; Com relação 

ao depoimento pessoal, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e 

gestor) da prova, devendo apreciá-la livremente, bem como incumbindo a 

ele deferir as provas que entender pertinentes, determinar a produção 

daquelas que reputar cabíveis e indeferir as que porventura julgar 

desnecessárias, como inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da 

causa, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento 

das partes, pois, tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi 

por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Ressalto que o dia a dia 

forense tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e 

ineficaz a busca da verdade real. Por oportuno, previamente à designação 

de data para colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se manifestação 

acerca do interesse da produção deste meio de prova e respectiva 

apresentação do rol de testemunhas para fins de melhor adequação da 

pauta deste Juízo, devendo as partes, em todo caso, observar a limitação 

estabelecida pelo art. 357, §6º do CPC. Tendo em vista que parte 

requerida é assistida por advogado dativo, intime-se pessoalmente por 

carta precatória. Por fim, ressalvo que eventual manifestação não obstará 

o julgamento antecipado do mérito, em sendo reconhecida as hipóteses do 

art. 355 e 356, II do CPC. 2) DOCUMENTAL consistente na juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma 

do artigo 435, do CPC; 2.1) Na oportunidade, a fim de subsidiar o juízo na 

análise do quantum alimentar em sede meritória, sobretudo em atenção 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, efetuei pesquisa 

junto ao sistema CAGED, obtendo informações de que a autora não 

ostenta vínculo formal em aberto, conforme extrato anexo. 2.1) Elabore-se 

o estudo psicológico e social no domicílio da parte requerida, sem prévio 

aviso, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e 

sociais, em laudo circunstanciado no prazo de 20 (trinta) dias. Aportando 

o laudo, intimem-se as partes para, querendo, se manifestem acerca do r. 

relatório, do extrato noticiado no item 2.1), e de eventuais outro s 

documentos apresentados nos termos do item 2), no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Em seguida, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 2019. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001833-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. N. L. (REQUERENTE)

N. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. C. D. D. F. (TESTEMUNHA)

C. D. S. L. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. R. (REQUERIDO)

C. T. R. (REQUERIDO)

L. T. R. (REQUERIDO)

J. D. M. M. (TESTEMUNHA)

G. T. R. (REQUERIDO)

C. A. R. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001833-20.2018.8.11.0003 Vistos 1. Verifico a inexistência de 

nulidades a declarar ou outras irregularidades para sanar, razão pela qual 

declaro saneado o processo. Atribuo à parte autora o ônus da prova do 

fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da alegada união 

estável vivenciada com o falecido Leonides Teodoro (CPC, 373, I). Não há 

questões de direito controvertidas, posto não haver divergência entre as 

partes quanto a interpretação ou conteúdo de norma jurídica. Determino a 

produção de prova documental (CPC, 435) e testemunhal. Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão. Ressalto que o dia a dia forense 

tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz 

a busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenha como 

inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. Para a produção da prova oral deferida, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 

15h30min, devendo a secretaria adotar as providências necessárias à 
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sua efetiva realização. Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação da 

autora bem como das testemunhas arroladas no ID n. 20449744, 

facultando-se à Defensoria e aos requeridos apresentarem rol 

complementar no prazo de 15 dias. Expeça-se carta precatória tendo por 

finalidade a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida (ID 

20251122). Dê-se ciência à Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010268-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010268-17.2017.811.0003 Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos proposta por MARIANE CIBAIBO CASTELHANO, representada 

pela genitora Fernanda Cibaibo, em face de MAYKON CASTELHANO 

SOUSA, todos bem qualificados nos autos. Por força da decisão vertida 

no ID n. 17824632, dentre outras deliberações, foi efetivada pesquisa 

perante o sistema RENAJUD, consoante extrato anexo, lançando-se a 

restrição para circulação de motocicleta de titularidade do executado. 

Determinou-se também que se oficiasse à Caixa Econômica Federal com 

vistas ao bloqueio de verbas atinentes ao FGTS/PIS porventura existentes 

em prol do devedor. Adiante a referida instituição financeira comunicou ter 

efetivado o bloqueio dos valores (R$ 2.013,02) consoante extrato de ID n. 

19112790. A Defensoria deixou de manifestar-se conforme aviso gerado 

pelo sistema PJE. O executado pugnou pela extinção do processo (ID 

24757815). O Ministério Público opinou pela disponibilidade de valores em 

prol da parte exequente (ID 26615811). É o relatório. Decido. Consoante se 

denota, a constrição de valores perante a C. E. F. foi efetivada em sintonia 

ao último calculo de debito alimentar apresentado pela exequente (ID 

17049120), tendo ela deixado de lançar manifestação posterior. Assim, à 

luz do referido bloqueio efetivado, sem que o executado o hostilizasse, 

tenho que o presente feito comporta imediata extinção. Pois bem, tendo em 

vista a quitação perpetrada , DECLARO EXTINTA, a presente execução, 

em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. 

Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. Defiro em prol do executado r. benesse. Autorizo o 

levantamento de valores (ID 19112790), em prol da exequente, conforme 

dados constantes da exordial. Oficie-se à C. E. F. ou expeça-se alvará de 

levantamento de valores. No mais, ante ao resultado de julgamento, efetivo 

baixa da restrição veicular lançada (documento anexo). Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P.I. Rondonópolis-MT, 22 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002367-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

 

A teor da impugnação vertida no ID n. 24979442 e documentos e ela 

atrelados, manifeste-se a exequente no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003973-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003973-61.2017.8.11.0003 Vistos. JOSE GERALDO DOS SANTOS 

SILVA, qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente ação de 

divórcio em face de MARIA NUBIA DA SILVA LINS, alegando, em síntese, 

que se casou com a requerida em 26 de março de 2014, sob o regime de 

comunhão parcial de bens. Contudo, a vida em comum tornou-se 

insuportável e requer a decretação do divórcio. Aduziu que tiveram dois 

filhos, cujos direitos já restaram disciplinados via acordo realizado 

anteriormente perante o CEJUSC local. Registra a inexistência de bens a 

serem partilhados. A requerida compareceu aos autos a e apresentou 

contestação manifestando concordância com o pedido de divórcio. 

Apresentou pedido reconvencional para que seja arbitrada verba alimentar 

em seu favor porquanto está desempregada e com dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho (ID 20853132). Sobreveio réplica (ID 

24549582). É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comportamo julgamento 

imediato, por não haver necessidade de produção de prova em audiência. 

A impossibilidade de reconciliação reside no fato de ambas as partes 

concordarem com o divórcio. Assim, diante de tal quadro e presente o 

conflito, há a confirmação evidente do desenlace pela falência da relação. 

Diante deste contexto, o decreto do divórcio judicial do casal é medida que 

se impõe. A requerida, contudo, não faz jus a alimentos. Homem e mulher 

são hoje, por força de disposição constitucional, titulares de direitos 

iguais. Em virtude disso, não se pode mais afirmar que, ao contrair 

casamento, o varão assume a obrigação de sustentar sua mulher, como 

se fazia outrora. A concessão de alimentos à mulher na dissolução de 

sociedade conjugal depende também do exame do binômio 

necessidade-possibilidade e das condições da vida conjugal havida. 

Segundo o art. 1.702, do Código Civil, “na separação judicial litigiosa, 

sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á 

o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios 

estabelecidos no art. 1.694”. Destarte, só pode reclamar alimentos quem 

comprovar que não consegue se sustentar por meio de seu próprio 

esforço, seja em virtude da inaptidão para o trabalho, em decorrência da 

idade avançada ou da saúde debilitada, seja, ainda, por não possuir bens 

capazes de lhe garantir uma renda suficiente. Vale dizer, a necessidade 

significa a impossibilidade absoluta de assegurar, com meios próprios, a 

sua subsistência. Como bem lembra Sílvio de Salvo Venosa, “o casamento 

e a união estável, por si só, não implicam dever de alimentar. Em qualquer 

situação, devem ser provados a necessidade e os demais requisitos 

dessa obrigação. Não há que entender os alimentos como uma singela 

indenização ao cônjuge inocente” (Direito Civil: Direito de Família, 3ª ed., 

Ed. Atlas, p. 390). Por outro lado, para se apurar a indigência do 

alimentário, levam-se em conta “suas condições sociais, sua idade, sua 

saúde e outros fatores espácio-temporais que influem na própria medida” 

(Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º vol., 18ª ed., 

Saraiva, p. 470). No caso dos autos, alega a requerida não ter profissão 

momentânea. No entanto, não se verifica, na hipótese, o preenchimento 

dos requisitos do direito à pensão alimentícia, considerando-se, sobretudo, 

de que se trata de pessoa jovem (ID 11573725), contando com apenas 27 

anos de idade, capaz, a princípio (à míngua de qualquer prova em sentido 

contrário), de exercer atividade remunerada e de se sustentar por seus 

próprios meios. Assim, rejeito o pedido de fixação de verba alimentar 

vindicado pela requerida via reconvenção. Posto isso e pelo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o 

pedido manifestado em sede reconvenção, decretando divórcio de JOSE 

GERALDO DOS SANTOS SILVA e MARIA NUBIA DA SILVA LINS, adrede 
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qualificados. Por força do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo, prudentemente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

sobretudo tendo em vista o tempo de tramitação processual e a natureza 

da causa. Resta suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais acima 

dispostas, uma vez que a requerida milita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita, restando nesta oportunidade deferido em seu favor o r. 

beneplácito legal, a teor do pleito formulado em sede de contestação. 

Expeça-se o competente mandado de averbação, com as cautelas de 

praxe. Após, cumpridas as formalidades legais e preclusa a via recursal, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 22 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003973-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003973-61.2017.8.11.0003 Vistos. JOSE GERALDO DOS SANTOS 

SILVA, qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente ação de 

divórcio em face de MARIA NUBIA DA SILVA LINS, alegando, em síntese, 

que se casou com a requerida em 26 de março de 2014, sob o regime de 

comunhão parcial de bens. Contudo, a vida em comum tornou-se 

insuportável e requer a decretação do divórcio. Aduziu que tiveram dois 

filhos, cujos direitos já restaram disciplinados via acordo realizado 

anteriormente perante o CEJUSC local. Registra a inexistência de bens a 

serem partilhados. A requerida compareceu aos autos a e apresentou 

contestação manifestando concordância com o pedido de divórcio. 

Apresentou pedido reconvencional para que seja arbitrada verba alimentar 

em seu favor porquanto está desempregada e com dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho (ID 20853132). Sobreveio réplica (ID 

24549582). É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comportamo julgamento 

imediato, por não haver necessidade de produção de prova em audiência. 

A impossibilidade de reconciliação reside no fato de ambas as partes 

concordarem com o divórcio. Assim, diante de tal quadro e presente o 

conflito, há a confirmação evidente do desenlace pela falência da relação. 

Diante deste contexto, o decreto do divórcio judicial do casal é medida que 

se impõe. A requerida, contudo, não faz jus a alimentos. Homem e mulher 

são hoje, por força de disposição constitucional, titulares de direitos 

iguais. Em virtude disso, não se pode mais afirmar que, ao contrair 

casamento, o varão assume a obrigação de sustentar sua mulher, como 

se fazia outrora. A concessão de alimentos à mulher na dissolução de 

sociedade conjugal depende também do exame do binômio 

necessidade-possibilidade e das condições da vida conjugal havida. 

Segundo o art. 1.702, do Código Civil, “na separação judicial litigiosa, 

sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á 

o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios 

estabelecidos no art. 1.694”. Destarte, só pode reclamar alimentos quem 

comprovar que não consegue se sustentar por meio de seu próprio 

esforço, seja em virtude da inaptidão para o trabalho, em decorrência da 

idade avançada ou da saúde debilitada, seja, ainda, por não possuir bens 

capazes de lhe garantir uma renda suficiente. Vale dizer, a necessidade 

significa a impossibilidade absoluta de assegurar, com meios próprios, a 

sua subsistência. Como bem lembra Sílvio de Salvo Venosa, “o casamento 

e a união estável, por si só, não implicam dever de alimentar. Em qualquer 

situação, devem ser provados a necessidade e os demais requisitos 

dessa obrigação. Não há que entender os alimentos como uma singela 

indenização ao cônjuge inocente” (Direito Civil: Direito de Família, 3ª ed., 

Ed. Atlas, p. 390). Por outro lado, para se apurar a indigência do 

alimentário, levam-se em conta “suas condições sociais, sua idade, sua 

saúde e outros fatores espácio-temporais que influem na própria medida” 

(Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º vol., 18ª ed., 

Saraiva, p. 470). No caso dos autos, alega a requerida não ter profissão 

momentânea. No entanto, não se verifica, na hipótese, o preenchimento 

dos requisitos do direito à pensão alimentícia, considerando-se, sobretudo, 

de que se trata de pessoa jovem (ID 11573725), contando com apenas 27 

anos de idade, capaz, a princípio (à míngua de qualquer prova em sentido 

contrário), de exercer atividade remunerada e de se sustentar por seus 

próprios meios. Assim, rejeito o pedido de fixação de verba alimentar 

vindicado pela requerida via reconvenção. Posto isso e pelo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o 

pedido manifestado em sede reconvenção, decretando divórcio de JOSE 

GERALDO DOS SANTOS SILVA e MARIA NUBIA DA SILVA LINS, adrede 

qualificados. Por força do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo, prudentemente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

sobretudo tendo em vista o tempo de tramitação processual e a natureza 

da causa. Resta suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais acima 

dispostas, uma vez que a requerida milita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita, restando nesta oportunidade deferido em seu favor o r. 

beneplácito legal, a teor do pleito formulado em sede de contestação. 

Expeça-se o competente mandado de averbação, com as cautelas de 

praxe. Após, cumpridas as formalidades legais e preclusa a via recursal, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 22 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012804-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. M. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR(A))

C. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001104-28.2017.811.0003 Vistos etc., 1. Recebo o pedido registrado no 

ID 25502990, e CONVERTO o presente em cumprimento de sentença. 

EFETUEM-SE as anotações necessárias. 2. Doravante, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito reivindicado, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC. Não 

efetuado o pagamento do débito no prazo supra, promova-se a 

atualização do quantum debeatur, incluindo-se a multa de 10% (dez por 

cento), e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ato 

contínuo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da 
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executado suficientes à garantia do débito. Realizada a constrição, 

intime-se o demandado, para que, querendo, ofereça impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias. No mais, resultando negativa a diligência retro, 

intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, em 05 (cinco) 

dias. 3. Sem prejuízo, a teor do quanto pugnado pelo executado no ID 

25196923, providencie-se a serventia as diligencias necessárias, a fim de 

sanar eventuais irregularidades que venham impossibilitando a r. parte de 

efetivar o recolhimento das custas processuais, conforme sentença 

encartada no ID 13496671. Às providências. Rondonópolis-MT, 21 de 

outubro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR(A))

C. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001104-28.2017.811.0003 Vistos etc., 1. Recebo o pedido registrado no 

ID 25502990, e CONVERTO o presente em cumprimento de sentença. 

EFETUEM-SE as anotações necessárias. 2. Doravante, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito reivindicado, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC. Não 

efetuado o pagamento do débito no prazo supra, promova-se a 

atualização do quantum debeatur, incluindo-se a multa de 10% (dez por 

cento), e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ato 

contínuo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da 

executado suficientes à garantia do débito. Realizada a constrição, 

intime-se o demandado, para que, querendo, ofereça impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias. No mais, resultando negativa a diligência retro, 

intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito, em 05 (cinco) 

dias. 3. Sem prejuízo, a teor do quanto pugnado pelo executado no ID 

25196923, providencie-se a serventia as diligencias necessárias, a fim de 

sanar eventuais irregularidades que venham impossibilitando a r. parte de 

efetivar o recolhimento das custas processuais, conforme sentença 

encartada no ID 13496671. Às providências. Rondonópolis-MT, 21 de 

outubro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: SETOR 01 ////// 

JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT PROCESSO n. 

1000097-64.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 214,34 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

MICHELY CRISTINA SOARES GASPAR Endereço: RUA N, s/n, Lote 10, 

Quadra 08, JARDIM LIBERDADE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-764 

POLO PASSIVO: Nome: LUCIANO FELIX DA SILVA Endereço: RUA 

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 1867, VILA BIRIGUI, (KAHAUTO 

AUTO CENTER) RONDONÓPOLIS - MT - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA REALIZADA, (CÓPIA ANEXA), 

PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE 

APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004941-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. C. (REQUERIDO)

S. F. D. C. (REQUERIDO)

M. S. C. (REQUERIDO)

M. S. C. (REQUERIDO)

G. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu procurador JOAO 

RICARDO FILIPAK para instruir o feito com cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, bem como do de cujus, conforme o caso, além 
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de certidão de óbito deste, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que se trata 

de documento indispensável ao prosseguimento da demanda (art. 320, 

CPC), sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004941-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. C. (REQUERIDO)

S. F. D. C. (REQUERIDO)

M. S. C. (REQUERIDO)

M. S. C. (REQUERIDO)

G. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000420-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. M. D. C. (REQUERENTE)

L. M. D. C. (REQUERENTE)

D. M. D. C. (REQUERENTE)

C. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000420-98.2020.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL” proposta por Clarice M. da C. S., 

na qualidade de curadora Domaci M. da C., objetivando a venda do imóvel 

registrado na matrícula 33.952 do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis 

deste município. De início, observa-se que a interessada pugnou seja a 

presente ação de jurisdição voluntária processada por dependência ao 

processo de interdição sob nº 1000164-29.2018.8.11.0003 e inventário de 

nº. 0011830-20.2013.8.11.0003, ambos findos respectivamente em 

28/05/2019 e 23/01/2015 por sentença terminativa desta unidade 

Especializada, afastando-se, pois, a vis attractiva. Logo, malgrado a 

requerente tenha feito a distribuição por dependência, com o 

endereçamento da exordial ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, não se verifica regra de conexão ou prevenção que 

atribua acessoriedade da presente demanda que recomende o julgamento 

neste Juízo, sujeitando-se às regras normais de distribuição dentre as 

varas especializadas. A propósito: “A conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235, STJ). Além disso, 

ausentes às hipóteses previstas no art. 55 e seus parágrafos assim como 

do art. 286, do CPC. Feitas tais considerações, em observância ao 

princípio do juiz natural, determino a remessa dos autos à livre distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000520-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS das partes para que, especifiquem de 

forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no 

prazo de 15 dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005313-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. A. F. (HERDEIRO)

VANDA FERNANDES DA SILVA (HERDEIRO)

JEOVANE TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

LAURINDO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SILVANA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA IRANI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IZABEL FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

NELCI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIOLINDA DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

NELITO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

I. A. F. (HERDEIRO)

NEIDE SILVA MOREIRA (HERDEIRO)

IVAILTON TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

 

Intimação do advogado da parte inventariante para apresentar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, as retificações necessárias junto ao plano final de 

partilha, em sendo o caso, abrindo-se nova vista ao Parquet. Por oportuno, 

deverá o inventariante apresentar aos autos a CCIR expedida pelo INCRA, 

devidamente atualizada e autenticada, relativamente ao imóvel rural 

pertencente ao acervo hereditário, no aludido prazo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014169-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014169-22.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Interdição proposta por NEIDE ARRUDA ALVES em face de ANTÔNIO 

ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Recebida a exordial, concedeu-se a 

assistência judiciária gratuita, assim como nomeou a parte requerente 

como curadora provisória do interdito (ID 26040897). Sobreveio certidão 

positiva lavrada pelo Sr. Meirinho, conforme se afere no ID 26332175. 

Adiante, aportou-se aos petição da parte requerente informando que a 

parte requerida veio a óbito, pugnando pela extinção do feito (ID 

27817676). Por fim, acostou aos autos relatório do estudo psicossocial 

realizado pela equipe técnica do Juízo (ID 27879474). É o relatório do 

necessário. Decido. Tendo em vista a morte da parte requerida, impõe-se 

a sua extinção sem resolução do mérito, mormente a natureza 

personalíssima e intransmissível da demanda. Nesse sentido: ‘Interdição. 

Companheira. Recurso. Morte do Interditando. Extinção da Ação. Em tese, 
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a companheira, embora afastada, tem interesse em recorrer em demanda 

onde foi aceita como interveniente. Todavia, a morte do interditando, 

extingue a demanda, já que se cuida de ação personalíssima, onde 

apenas de controverte a capacidade da pessoa. Apelação desprovida.’ 

(TJRS – 7ª Câmara Cível – Rel. Des. Jose Carlos Teixeira Giorgis, J. 

10/04/02). 'Morto o interditando, extingue-se a ação de interdição (RP 

6/316)’ (in Código de Processo Civil e legislação extravagante, Nelson 

Nery Junior, 9ª edição, RT, p. 443). Posto isso, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento nos artigos 485, inciso IX, do Código de Processo 

Civil. Sem custas, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Sem 

honorários. Oportunamente, arquivem-se com as baixas de estilo. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 20 janeiro 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013546-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. A. (AUTOR(A))

S. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013546-55.2019.8.11.0003 Vistos etc., A teor da informação registrada 

no ID 27666338, dando conta da remessa dos autos em sede recursal 

para a Central de Conciliação e Mediação e, visando racionalizar os atos 

processuais, sobretudo diante da redesignação levada a termo pela Sra. 

Conciliadora Judicial, hei por bem encaminhar as partes à realização da r. 

solenidade agendada para o dia 05/03/2020 às 13h30min junto ao Núcleo 

de Conciliação/Mediação deste Juízo, via CEJUSC local. Comunique-se o 

Sr. Gestor Judiciário daquela unidade para as providências de praxe. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004924-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004924-21.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de execução de 

alimentos proposta por D. R. S. M. e M. A. S. M., ambos devidamente 

representados pela genitora em face de R. C. S. M., todos bem 

qualificados. Por força da decisão vertida no ID n. 22759763, restou 

reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo em relação ao então exequente D. 

R. S. M., determinando-se o prosseguimento da execução quanto ao 

crédito ostentado por M. A.S. M. Adiante, a parte exequente pugnou pela 

extinção do processo (ID 27364581). É o relatório do necessário. DECIDO. 

Recebo o pedido retro como pleito de desistência, especialmente quanto 

ao credor M. A. S. M., registrando-se que quanto a D. R. S. M. a ausência 

de pressuposto para o desenvolvimento e constituição do processo já foi 

objeto de precedente deliberação, consoante antes relatado. Pois bem, A 

faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da exequente. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 45, VIII do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios indevidos, face a 

gratuidade da Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Ciência ao Ministério Público. P. I. Rondonópolis-MT, 20 de 

Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000966-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000966-95.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Cumprimento de 

Sentença movida por THAINÁ DOS SANTOS SILVA e N. T. L. dos S. 

representados por sua genitora Sra. Paula Graciela dos Santos, em 

desfavor de GILMAR LOURENÇO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. O feito foi devidamente recebido, oportunidade em 

que concedeu-se os benefícios de assistência judiciária gratuita a parte 

autora (ID 1502239), oportunidade em que o curador especial 

precedentemente nomeado pelo Juízo apresentou justificativa por negativa 

geral (ID 10772146). Por força do decisum registrado no ID 13980690, 

foram realizados buscas via sistema BacenJud e Renajud a fim de 

localizar bens passiveis de penhora, entretanto, não houve êxito nas 

diligências. Ato contínuo oficiou-se à Caixa Econômica Federal, obtendo 

resultado idêntico ao anterior (ID 17581752). Entre um ato e outro foi 

determinado a intimação da parte exequente para dar regular andamento 

ao feito, sob pena de extinção (ID 26429337), tendo aportado aos autos 

certidão positiva do Sr. Meirinho (ID 26637682). Por derradeiro a 

Defensoria Pública pugnou pela extinção da presente do feito sem 

resolução do mérito (ID 26722773). É o relatório do necessário. DECIDO. 

Prima facie, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto. Destarte, nas circunstâncias atuais dos autos é inviável 

o seu prosseguimento sem qualquer interesse da parte exequente, 

conquanto nota-se que apesar de ter sido devidamente provocada a dar 

regular andamento ao feito, não cumpriu com o seu dever de colaboração, 

o que por certo impossibilita o prosseguimento da lide, consoante disposto 

pela Defensoria Pública na petição registrada no ID 26722773. Ademais, 

importante salientar que o feito encontra-se paralisado por meses, sem 

que tenha sido tomado qualquer providência apta a retomada da marcha 

processual. Desta feita, resta caracterizada a desídia da parte exequente, 

não havendo outra alternativa se não a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ora, há que se ponderar também, que o processo não pode ficar 

indefinidamente paralisado, mormente considerando-se as circunstâncias 

acima referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da 

causa, o que por sua vez inviabiliza o Juízo promover a movimentação da 

marcha processual. Ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário 

impulso oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo 

constitucional ou legal. É defeso manter processos em arquivos 

cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de uma 

providência que não vem ou nunca virá. Pelo simples argumento de que 

não há previsão legal disciplinando o que se fazer, porém, o feito não 

pode ficar suspenso “sine die” (ação de conhecimento, cautelares, fase 

executiva ou ação de execução “formalmente em andamento” X ação de 

conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de execução 

“materialmente parada”). O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento 

da máquina estatal, em prol dos interesses público e privado, não se pode 

tirar da vista o postulado da eficiência, com ou sem as ramificações 
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debatidas, ou categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se 

destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante 

econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes 

constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a 

eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção 

efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo 

aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. A ordem 

constitucional demanda que o ordenamento infraconstitucional finque suas 

raízes na máxima efetividade do texto constitucional, aplicando-se cariz 

teleológico e sistemático sobre a norma interpretada. O desejo da Lei, aqui 

considerada em sua acepção genérica, independente das fontes de direito 

- lei escrita, costumes, princípios gerais não positivados, valores, doutrina, 

jurisprudência e dogmática, precisa ser verdadeiramente descortinado e 

concretizado para prevalecer a Justiça, no aspecto individual e coletivo. 

Empiricamente, a Lei é interpretada diante de um caso da vida, cabendo ao 

hermeneuta conduzi-la do abstrato para o concreto por métodos 

hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso completo. 8º ed., Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, penetrando-se 

mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da interpretação, movida 

em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo das normas jurídicas, 

mirando sua aplicação por variados métodos; a interpretação propriamente 

dita, por seu turno, realiza o sentido e o alcance das normas jurídicas; por 

fim, a aplicação da lei trabalha com a subsunção das situações fáticas 

aos preceitos legais, dando azo à concretização daquilo até então 

previsto num plano ideal traçado pelo legislador. Os princípios de direito, 

com sobrelevada generalidade e abstração, marcante índole valorativa e 

sem ditar uma ação ou omissão, distinguem-se das disposições legais, as 

quais, positivas ou negativas, são formalmente obrigatórias e específicas. 

Aqueles desanuviam e dão efetividade a estas, adequando-as ao caso 

concreto quando há diferentes argumentações e preferências de sentido 

e alcance (vide HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. 

Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na 

hipótese de o intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da 

vida analisado ao texto legislativo, os princípios também podem completar 

sua atividade dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do 

Estado, região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em 

preceitos políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de 

princípios não escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e 

compatibilização deles à realidade e ao próprio ordenamento constitucional 

e sub-constitucional a que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas 

essências, na mesma velocidade com que valores sociais e jurídicos se 

perdem e aparecem injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de 

graduação entre eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de 

incompatibilidade lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente 

ampla e aberta e pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um 

confronto próprio, procura-se a harmonização ou concordância prática, 

força normativa, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito 

integrador, justeza ou conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. 

Direito constitucional esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). 

De qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e 

a razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 

concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. Ainda, ressalte-se que o Poder Judiciário 

passa, sem piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços 

de conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e 

despesas processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, 

de fato ou na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha 

processual, gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, 

reflexamente, aos jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, 

enfraquecimento do princípio da autoridade, quebra do custo-benefício 

etc.), sendo que no caso vertente, ante a postura adotada pela parte 

interessada, ressai impositiva a extinção do presente feito. Sobre o tema 

Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das partes diante dos 

deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz 

presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. Equivale ao 

desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do 

direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, quando ambas 

as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo 

paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove atos ou 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias” 

(Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 310). Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Notifique-se 

o Parquet. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000906-25.2016.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por A. R. N. (representada pela 

genitora) em face de R. C. N., todos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a intimação pessoal da parte exequente (ID 24932606) a 

diligência restou inexitosa, tendo sido certificado pelo Sr. Oficial de Justiça 

que a parte interessada teria mudado de endereço (ID 25231990). Adiante, 

a Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo (ID 27954987). É o 

relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, vislumbra-se que a parte 

exequente está em local incerto e não sabido, obstruindo o 

prosseguimento da execução. Neste particular, registre-se que a própria 

Defensoria Pública aduziu a dificuldade de contato com a parte assistida 

(ID 27954987). Pois bem, tentada a intimação pessoal da exequente, a 

mesma não foi encontrada, tendo em vista não mais residir no local. 

Entrementes, ad argumentandum tantum, é dever das partes comunicar 

qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). In casu, 

a parte Exequente se mudou e não há comunicação qualquer no feito. 

Desta feita, caracterizada a desídia da parte credora, alternativa outra não 

há se não a extinção do presente sem resolução do mérito. Neste 

particular, insta destacar que a presente extinção não afasta o direito 

material, que poderá ser perseguido, oportunamente, com a renovação da 

instância, pois faz coisa julgada formal somente, ficando ressalvado o 

crédito, que poderá ser perseguido, tempestiva e oportunamente, quando 

se detiver absoluta ciência da localização do devedor ou de seus bens e 

definir-se o rito e forma mais eficaz para a prática dos atos processuais 

satisfativos. Como ação propriamente dita, fase executiva ou ação 

executiva processam-se em benefício do polo ativo ou exequente, que 

pode delas desistir, a solução é razoável e preservar interesses, 

conquanto, para alguns com limitações temporais. Por isso, não se está a 

negar jurisdição, sendo certo, ademais, que se permite levar a cabo 

eventual transação extrajudicial, inclusive com possibilidade de sua 

homologação em Juízo. Em outras palavras, a rigor, continuará existindo a 

pretensão ou o título executivo; não é esta sentença que fulminará com 

tudo e todos. Não cabe se queixar com a necessidade de gastos futuros 

para reiniciar a perseguição da “pretensão” ou “satisfação”, porquanto 

não se podendo esquecer que na esmagadora maioria dos casos se está 

sob os beneplácitos da Justiça Gratuita. Destarte, a inércia da parte 

exequente em continuar com a execução, notadamente a falta de 

comunicação de alteração de endereço, impõe reconhecer que o feito 

carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É 

defeso manter processos em arquivos cartorários, numa eterna 

suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem ou 

nunca virá. O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento 

da máquina estatal, em prol dos interesses público e privado, não se pode 

tirar da vista o postulado da eficiência, com ou sem as ramificações 

debatidas, ou categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se 
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destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante 

econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes 

constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a 

eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção 

efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo 

aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. Com efeito, não 

guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao jurisdicionado 

(princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o deve proceder na 

exata medida da necessidade e interesse daquele que provoca a atuação 

estatal. No caso em mesa, o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado a visível falta de interesse 

processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover a 

movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta aplicabilidade 

ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente desinteresse 

da r. parte credora em comparecer aos autos - eis que sequer se dignou 

em atualizar o seu endereço, bem como a atual sistemática adotada pelos 

tribunais no sentido de se evitar a eternização dos procedimentos 

judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem 

honorários haja vista insubsistir contenciosidade. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 20 de Janeiro de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004415-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA OAB - AC2959 

(ADVOGADO(A))

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. (REQUERIDO)

K. P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1004415-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. I. Tendo em vista a 

natureza da causa, designo Sessão de tentativa de Mediação para a data 

de 21 de fevereiro de 2020 às 14h00min, a realizar-se perante o CEJUSC 

desta comarca. Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de instar as 

partes a alcançar um denominador comum na sensível relação familiar em 

comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito instalado e 

alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos. Destarte, intimem-se 

as partes, via seus patronos, a fim de que compareçam à audiência ora 

aprazada. II. Por oportuno, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

encontrando a informação de que o requerido NÃO ostenta vínculo 

empregatício em aberto na atualidade, consoante extrato anexo. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004415-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA OAB - AC2959 

(ADVOGADO(A))

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. (REQUERIDO)

K. P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1004415-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. I. Tendo em vista a 

natureza da causa, designo Sessão de tentativa de Mediação para a data 

de 21 de fevereiro de 2020 às 14h00min, a realizar-se perante o CEJUSC 

desta comarca. Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de instar as 

partes a alcançar um denominador comum na sensível relação familiar em 

comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito instalado e 

alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos. Destarte, intimem-se 

as partes, via seus patronos, a fim de que compareçam à audiência ora 

aprazada. II. Por oportuno, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

encontrando a informação de que o requerido NÃO ostenta vínculo 

empregatício em aberto na atualidade, consoante extrato anexo. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000365-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (REQUERENTE)

S. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REQUERIDO)

K. S. M. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000365-55.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Entendo prudente a 

tentativa de composição entre os envolvidos, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, assim, designo audiência de mediação para o dia 13 de março 

de 2020 às 14h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca. 

Intimem-se todos para comparecerem a solenidade aprazada. 3. Acaso 

inexitosa a r. audiência, abra-se vista à Defensoria Pública para 

manifestar o interesse na produção de prova testemunhal, declinando o 

número de testemunhas a serem inquiridas para a devida adequação da 

pauta do juízo. Ciência à Defensoria Pública. Intimem-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de dezembro de 2019. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419806 Nr: 2088-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TESTA SOBRINHO, ZIZENE PIRES TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA - OAB:25.012/0, 

CARLA ADRIANA - OAB:25012/0, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903-A/MT, José 

Humberto Pires - OAB:24927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Intimação do(a) advogado(a) JOSÉ HUMBERTO PIRES, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 14/11/2019.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774788 Nr: 4191-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLMS, LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE ROSSIVELTTE ALVES 

- OAB:20188, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O, 

KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 15.031/0

 VISTOS.

A teor do novel documento trazido a baila pelo requerido (fls.143145), 

intime-se a parte Autorapara manifestação, no prazo de cinco dias.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 385379 Nr: 13456-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, AISDS, AMSS, JMDS, GJDAS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com as observações supra, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

para determinar a expedição de alvará, com prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, autorizando MARIA DAS GRAÇAS SOARES, bem qualificada nos 

autos, a transferir para si ou a quem indicar, a propriedade da motocicleta 

Honda/CG 125 Titan, cor vermelha, placa JZA-1486, Renavam 719832306, 

melhor descrito e caracterizado no CRLV de fl. 62, resguardando-se, em 

todo caso, o pagamento do quinhão das herdeiras Ana Inez, Ana Marcia e 

Gina Jessica, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do quantum 

equivalente ao mencionado patrimônio.Outrossim, a teor dos numerários 

constantes dos autos (fl. 106), expeça-se alvará, com validade de 180 

(cento e oitenta) dias, para fins de levantamento da aludida quantia em 

favor da herdeira GINA JESSICA DE ASSIS SOARES, nos termos do 

decisum de fls. 90/91, deixando de atender a solicitação de fl. 203 ante a 

alteração do pano de fundo ora apresentado. Fica o órgão público 

competente autorizado a deixar de dar cumprimento ao alvará judicial caso 

seja verificada eventual restrição administrativa (bloqueio judicial do 

veiculo via RenaJud) ou restrição financeira (alienação fiduciária / 

arrendamento mercantil, etc.). Ademais, faça constar do alvará que a 

autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do veículo do 

pagamento de multas ou impostos porventura pendentes no ato da 

transmissão.Sem custas, eis que defiro as partes os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. 

Honorários inaplicáveis à espécie.Por fim, abra-se vista dos autos à 

Fazenda Pública Estadual, conforme inteligência do art. 722, do 

CPC.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias 

e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790296 Nr: 10350-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMBM, IM, CJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, REINADO JOSETTI DE OLIVEIRA - 

OAB:11145/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272, REINALDO 

JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:11145/MT

 (...)Compulsando os autos, ressai que os acordantes deixaram de 

atender a contento a determinação judicial tendente a suprir as lacunas da 

novel avença, apresentando documentos esparsos, sem externar, 

efetivamente, a origem das áreas/metragens descritas na manifestação de 

vontade, denotando-se estar desvencilhada dos registros imobiliários 

competentes.Destarte, tratando-se de acordo escuso, desarrimado dos 

esclarecimentos necessários e, ainda, subsistindo a propriedade 

condominial sobre determinados imóveis em prol de terceiros que não 

compõe a relação processual, hei por bem desacolher a homologação 

pretendida. Sem embargo, as partes poderão requerer em via própria a 

aludida disposição patrimonial, superadas as minúcias outrora ventiladas, 

querendo.A propósito, impõe-se a premente necessidade de racionalizar a 

máquina judiciária diante das ferramentas processuais existentes, sob o 

risco de colapso e ameaça à segurança jurídica.Posto isso, restando 

esvaziada a prestação jurisdicional no feito em testilha e, indemonstrados 

os pressupostos aptos a concessão da chancela homologatória, tornem 

os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, mantendo-se in totum o 

deslinde levado a efeito às fls. 2.792/2.793.Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912694 Nr: 8827-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGMDS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo. Prazo para andamento do 

processo: 05 (CINCO) DIAS. Nome do intimando:APOLIANA LOPES DE 

SOUZA, CPF: 057.315.471.65, RG: 2651471-0, FILIAÇÃO: ROSA HELENA 

LOPES MELO E ADEMILTON DE SOUZA RIBEIRO, DATA DE NASCIMENTO: 

15/05/1997, BRASILEIRO (a), NATURAL DE RONDONÓPOLIS-MT, 

SOLTEIRO (a), ENDEREÇO: RUA ROSALINO ANTONIO SILVA, N°622, 

BAIRRO: CIDADE ALTA, CIDADE: RONDONÓPOLIS-MT, CEP: 787600000. 

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740982 Nr: 2656-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVP, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo. Prazo para andamento do 

processo: 05(CINCO) DIAS. Nome do intimando:JOSIANE VENTURA DA 

SILVA CPF: 01955897182, RG: 1634742-0, FILIAÇÃO: EURIDES VENTURA 

DA SILVA E JESUS RIBEIRO DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 
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28/07/1985, NATURAL DE RONDONOPOLIS-MT,SOLTEIRO (a), 

COSTUREIRA, ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 1245, BAIRRO: 

SÃO FRANCISCO, CIDADE: RONDONÓPOLIS-MT, CEP: 78700000

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452491 Nr: 7670-20.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIAMY ZWICK - OAB:OAB/MT 

16386- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Por efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil.Por oportuno, considerando-se o 

pedido vertido ao final do ajuste, oficie-se ao Detran para a efetivação da 

baixa da restrição levada a efeito (fl. 504/505), do veículo DISNAUTICA 

TRAN BARC - Reboque, 2003/2003, Placa JZT6659. Deixo de efetivar a 

baixa perante o sistema RENAJUD eis que a inclusão da restrição foi 

efetivada via oficio. Outrossim, oficie-se ao RGI local para efetuar o 

cancelamento da restrição de alienação averbada às margens da 

matrícula nº. 20.484.Sem custas, eis que militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita.Diante da consensualidade em destaque, a publicação desta 

sentença nos autos gerará automaticamente o seu trânsito em julgado 

(dispensando a serventia de expedir certidão especifica).Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. I. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de 

dezembro de 2019.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 839236 Nr: 8395-33.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPL, JBS, GASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS, RMS, SS, RS, LC, LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÂMELA CRISTINY SOUZA 

DINIZ - OAB:23602, RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.384

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido manifestado na presente 

ação para reconhecer e dissolver a união estável havida entre Dalva 

Pereira Lima e o falecido Wanderlei Moreira Soares, pelo interregno de 

1994 até 22/11/2012, resguardando eventuais direitos de terceiros.Por 

consequência, dou o feito como EXTINTO com análise de seu mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Face ao resultado do julgamento e a 

sucumbência, condeno os demandados ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios (pro rata) que fixo, prudentemente, 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo considerando a natureza da 

demanda e o trabalho realizado (CPC, art. 85, §8º).Fica suspensa a 

exigibilidade, eis que a litigam amparadas pelo benefício da gratuidade da 

justiça.Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e anotações 

pertinente.P. I. C.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.Cláudia 

Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 11617-73.1997.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE DE SOUZA, LUIS DE SOUZA SILVA, CLAUDIA 

CARLA SOUZA SILVA, RAPHAELA PROENÇA LEAL, ESPÓLIO ALMY 

LEAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, SUELI 

ALVES DA SILVA, JOSÉ ALESSANDRO ALVES DA SILVA, APARECIDA 

MARIA DA SILVA SANDRINI, NELCI ALVES DA SILVA, CÉLIA REGINA DA 

SILVA RIBEIRO, SILVIA SILVA MARTINS, APARECIDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY CHILAMPE - 

OAB:3533, Wanderley Chilante - OAB:3533/A

 Intimação do(a) advogado(a) EUNICE DE SOUZA, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 03/10/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768614 Nr: 1538-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA BARBOSA, DIVA PRATES 

BARBOSA, ROSALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA 

SILVA, GERSON FERREIRA BABROSA, LUZIMAR SOUZA BARBOSA, 

PEDRO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, GASPARINA FERREIRA DA SILVA, 

VALDELIRIO MANOEL PEREIRA, APARECIDO FERREIRA BARBOSA, 

MARIA DAS DORES BARBOSA, ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 

JORCELINO FERREIRA BARBOSA, SUELY FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 08/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707996 Nr: 2824-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PERES DA SILVA, 

KAROLINE ROCHELE LACERDA LOPES, CARLOS EDUARDO LACERDA 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 
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OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 25/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723604 Nr: 4599-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 11/11/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 415830 Nr: 11468-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS POLEZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DULCE POLEZEL HERRERA, 

MARCELO ACCETTE POLIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas ex lege. Honorários inaplicáveis à espécie.Após o trânsito 

em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha relativamente 

aos imóveis indicados às fls. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 e 95, conforme 

proporções suprarreferidas.Outrossim, considerando-se a apuração de 

saldo disponível à fl. 143, expeça-se alvará com validade de 180 (cento e 

oitenta) dias, autorizando os herdeiros a efetuarem o levantamento de 

metade dos numerários existentes junto ao Banco do Brasil, pertencentes 

a Antonio Herrera e Dulce Polezel Herrera, conforme deliberação contida 

na sentença exarada no feito sucessório sob Código 401719 e decisum 

de fls. 140/142. Ante a notícia de saldo remanescente disponível junto a 

Cooperativa de Crédito Sicredi em nome do falecido Antonio Herrera, 

falecido em 19 de março de 2007, demonstrados no processo sucessório 

findo (fls. 170/172 daqueles autos) e, em razão do direito de meação da 

autora da herança oriundo do regime de bens praticado no enlace (fl. 40), 

expeça-se alvará de levantamento do saldo existente (à razão de 50%), 

em prol dos legítimos herdeiros.Ainda, expeça-se alvará, com prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, autorizando João Carlos Polezel, bem 

qualificado nos autos, a transferir para si ou a quem indicar, a propriedade 

do veículo Ford/Del Rey Belina, placa JZJ-2140, cor cinza, Renavam 

126492905, melhor descrito e caracterizado no CRLV de fl. 97, 

resguardando-se, em todo caso, o pagamento do quinhão dos demais 

sucessores.Dispenso a prestação de contas.(...). Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719520 Nr: 568-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNI ALBERTO SPIERING, CELSO DIEGO BECKER 

GOMES DOS SANTOS, POLYANA ELIS BECKER ZORTÉA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIMONE APARECIDA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, LUCIANO JOSUE CORREA - OAB:OAB/SC12839, 

MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 17.804-A, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) MELISSA AREND DAS NEVES, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 26/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Intimação do(a) advogado(a) RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 13/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450919 Nr: 6099-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 Vistos etc.,

Intime-se a exequente, via Dje, para promover os requerimentos 

pertinentes ao regular prosseguimento do processo, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 

485 IV e VI).

Escoado o prazo, independente de manifestação, tornem-me conclusos.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435050 Nr: 3716-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONCE, SAULO AUGUSTO C. DA R. B. 

BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA 

ANGELI, JEAN ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos etc.,

Reportando-me ao pedido derradeiro, reputo suficientemente exaurido o 

prazo nele vindicado, razão pela qual, retomo a marcha processual e 

determino o prosseguimento do feito.

Destarte, intime-se a exequente, via Dje, para no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias promover os requerimentos pertinentes ao regular 

prosseguimento do processo, não sendo suficiente para esse fim novel 

requerimento de suspensão ou ordem de bloqueio de valores, sob pena de 

extinção do processo (CPC, art. 485 IV e VI).

Escoado o prazo, independente de manifestação, tornem-me conclusos.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802079 Nr: 15210-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo. Prazo para andamento do 

processo: 30 (TRINTA) DIAS. Nome do intimando: SIMONE MARIA DE 

MORAES, CPF: 580.486.341-04, RG: 11008440, brasileiro(a), casado(a), 

do lar, Rondonópolis/MT. Providência a ser adotada pela parte: DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274351 Nr: 5911-07.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 Vistos etc.,

A par da inércia da parte exequente que embora intimada, via DJE por seu 

advogado, quedou-se inerte aos comandos deste Juízo (fls. 302 e 324), 

mormente com o objetivo de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se 

a exequente pessoalmente no endereço constante do mandado de fl. 254 

acostado aos autos em apenso (Código 347036), qual seja: Rua Manuel 

Araújo Piau, nº, 85, próximo ao Posto do Cardoso, Vila Poroxo, nesta 

cidade, para no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular andamento 

do processo e, sobretudo, acostar aos autos a matrícula atualizada do 

bem imóvel, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Escoado o prazo, independente de manifestação, conclusos.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de dezembro de 2019.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 347036 Nr: 2459-13.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDC, HPDC, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, GILMAR DE SOUZA BRUNO - OAB:4353/MT

 Vistos etc.,

Reportando-me ao pedido derradeiro, consigo que o sistema INFOJUD é, 

sabidamente, ferramenta on line criada pelo Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ com o objetivo de interligar o Poder Judiciário e órgãos como o 

DENATRAN, a Receita Federal e o Banco Central, possibilitando consultas, 

além do envio, em tempo real, de ordens eletrônicas de restrição e de 

retirada de restrição sobre bens.

 A medida tem por escopo dar efetividade ao processo de execução.

 Pois bem, considerando que a adoção de outras medidas coercitivas 

previstas expressamente no código de ritos restaram insuficientes para 

coibir a inadimplência da executada, prudente o acolhimento do pedido de 

fls. 300/303.

Sem prejuízo, consigno que o presente feito tramita sob segredo de 

justiça, assim, eventuais interesses que poderiam ser colocados em pauta 

pela quebra de sigilo fiscal permanecem guarnecidos.

Destarte, efetivo a r. consulta pelo sistema INFOJUD com o fim de obter a 

última declarações de imposto de renda da executada Maria do Carmo 

Brito – CPF 739.206.301-49, período que entendo suficiente para 

dimensionar o patrimônio passível de ser alcançado eficazmente pela 

presente execução, notadamente a eventual existência de possíveis 

créditos e aplicações financeiras.

 Por oportuno, a teor do resultado negativo consoante extrato anexo, 

intimem-se os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que de direito ao regular andamento do processo, sob pena de extinção.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de dezembro de 2019.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451571 Nr: 6750-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FENELON ALVES VARJÃO, 

ESPÓLIO DE EDUVIGES ALVES VARJÃO, MARIO LUIZ VARJAO CABRAL, 

GILDETE VARJÃODE GODOI, SIMONE VARJÃO CABRAL, BEATRIZ 

VARJÃO DE SOUZA CUNHA, MARIA HELENA VARJÃO CABRAL, MIGUEL 

HELENA VARJÃO CABRAL, FENELON ALVES VARJÃO JUNIOR, 

GIOVANA ALVES VARJÃO, GIVONILDES ALVES VARJÃO, MARIA 

ABADIA VARJÃO AZAMBUJA, REGINA ZAVA VARJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas ex lege. Sem honorários, haja vista insubsistir 

contenciosidade.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se carta de adjudicação atinente ao imóvel sob RGI nº. 93.068 à 

Idelmo Carlos Crespilho (fls. 316).No que tange ao bem de raiz registrado 

sob nº. 93.067, ante a ausência de atendimento do quanto deliberado à fl. 

315, condiciono a expedição da competente carta de adjudicação em prol 

de Sabino de Godoy Freitas à lavratura do respectivo termo de cessão 

nos autos, na forma já deliberada.Aportando aos autos o quanto 

necessário, fica desde já autorizada a confecção e emissão dos 

expedientes de praxe.Outrossim, a teor dos numerários constantes dos 

autos (fl. 265), expeça-se alvará, com validade de 180 (cento e oitenta) 

dias, para fins de levantamento da aludida quantia em favor do herdeiro 

Samuel Cabral de Sousa Cunha, por seu representante legal (fl. 191), nos 

termos do decisum de fls. 259/260, a qual deverá ser revertida em prol do 

mesmo. Dispenso a prestação de contas.Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 353814 Nr: 15440-74.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVM, KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:21.478/GO, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, NADIR 

VILELA GAUDIOSO - OAB:2969/MS

 Vistos etc.,

 As herdeiras Janaina Aguilar Vilela Mendes e Katiuscia Aguilar pretendem 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento.

 Com efeito, em análise dos fólios processuais, vislumbra-se a alteração 

do pano de fundo anteriormente vertido nos autos (fl. 102), porquanto o 

patrimônio anunciado no procedimento sucessório sob Código 1620 não 

fora partilhado entre as legítimas herdeiras, constando-se diversas 

pendências irresolutas no curso do trâmite processual, culminando na 

extinção sem resolução de mérito.

Destarte, ao que se denota, os bens pertencentes ao de cujus não se 

mostram como fonte atual e imediata de renda às herdeiras, sendo 

aconselhável, portanto, a revisão do posicionamento anterior alusivo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciárias em prol das postulantes.

Na confluência destes argumentos, defiro a gratuidade da justiça em favor 

das sucessoras Janaina Aguilar Vilela Mendes e Katiuscia Aguilar, com 

espeque no art. 99, §3º, do CPC.

Anote-se o necessário.

No mais, mantenho in totum as deliberações constantes do r. encarte (fls. 

109/112 e 147).

Por oportuno, traslade-se cópia do presente decisum aos autos 

eletrônicos executivos sob numeração única 1008777-04.2019.8.11.0003.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 355813 Nr: 10799-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR, MAR, JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652, 

PAULINO SILVA NETO - OAB:/MT 7927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS 

SANTOS - OAB:MT/4.749, SINTIA POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Vistos etc.,

Diante da discordância anunciada às fls. 244/246 e, da dissonância da 

disposição patrimonial à normativa vigente, abra-se vista dos autos a 

inventariante para conferir integral cumprimento ao decisum de fl. 238, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção (art. 622, I, do CPC).

Em caso de inércia, a partilha ocorrerá na forma legal, em observância ao 

quanto disposto no art. 1.829, I, do CC, consoante proporções aludidas à 

fl. 238.

Aportando aos autos o plano de partilha, intimem-se os sucessores 

Marcos e Jane para, querendo, se manifestem no prazo legal.

Apenas para não passar em branco, registro que o pedido de prestação 

de contas derradeiramente vertido poderá ser aviado pela parte 

interessada através de ação adequada, qual seja, a de exigir contas, 

observando o rito disposto no art. 550 e seguintes do CPC.

No que tange a reserva de quinhão em prol da herdeira Jane, vislumbra-se 

que seu direito sucessório já se encontra amparado em sentença 

transitada em julgado (ID 729442), portanto em caráter definitivo, já 

estando resguardada a respectiva participação na herança.

 Escoado o prazo, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 402614 Nr: 16155-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC.Via de consequência, preclusa a via 

recursal renove-se a conclusão para lançamento de ordem de 

desbloqueio judicial dos veículos cuja restrição foi gravada 

eletronicamente via Renajud (fl. 124).No mais, efetivem-se as demais 

baixas referentes às anotações lançadas perante os órgãos de restrição 

ao credito. Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida.Com o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis-MT, 23 de dezembro de 2019.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 276579 Nr: 702-23.2001.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARENO ROSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES JOSE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que defiro as partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuira, eis que diminuto o acervo inventariado. Honorários 

inaplicáveis à espécie.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha em favor dos herdeiros, consoante vindicado 

às fls. 101/106, observando-se a necessidade de inclusão do herdeiro 

Arcenio, nas proporções já indicadas.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após a expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se 

vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416427 Nr: 12099-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDDA, NNF, OBDS, EODMA, CDDA, MADAS, EDDA, 

EODMA, MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1.Ante a tramitação do feito sob o rito de arrolamento sumário, 

na forma do art. 659, §2º e 662, do CPC, os autos serão oportunamente 

franqueados ao Fisco Estadual, dispensando-se, nesta ocasião, a r. 

intervenção e a apuração de questões tributárias.2. DEFIRO ao espólio os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil.3. Inclua-se o causídico indicado à fl. 80 no 

registro do Sistema Apolo e exclua-se a pessoa de Narciso Nery Filho da 

capa dos autos (fls. 79 e 84).4. Outrossim, intime-se o inventariante para, 

no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, acostar aos autos os seguintes 

documentos: a) CCIR expedida pelo INCRA, devidamente atualizada e 

autenticada; b) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ; c) cópia dos documentos pessoais do 

falecido, bem como certidão de nascimento/casamento do mesmo; d) 

certidões negativas de débito municipal (desta localidade e das atinentes 

aos bens de raiz), estadual e federal em nome do de cujus, sob pena de 

extinção do feito (art. 485, IV, do CPC).No mesmo lapso, o representante 

do espólio deverá trazer ao feito o correspondente plano final de partilha, 

contemplando a quota-parte atribuída a cada herdeiro em relação aos 

bens.5. Neste espeque, no que tange ao sucessor Tadeu Aparecido de 

Arruda, verifica-se que o autor da herança Jaime Teixeira de Arruda veio 

a óbito aos 01/05/1990, sobrevindo o passamento daquele, em 

31/08/2005.Posto isso, intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, regularize a representação processual do herdeiro pós-morto, 

Tadeu Aparecido de Arruda, assinalando-se que tal deve ocorrer 

mediante a juntada aos autos do despacho que nomeou o representante 

do espólio ou cópia reprográfica do competente Termo de Compromisso, 

acompanhado do instrumento de procuração pertinente, sendo que em 

caso de inércia o feito prosseguirá na forma do art. 346, do CPC, 

recebendo o sucessor falecido a sua cota por direito próprio.Escoado o 

prazo, tornem-me conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815204 Nr: 1281-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, HNAS, CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Ab initio, HOMOLOGO o laudo de avaliação acostado à fl. 52, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de 

oposição dos herdeiros e do ente ministerial.

2. Retifique-se o valor da causa, consoante noticiado à fl. 135.

Oportunamente, DEFIRO ao espólio os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Ante a presença de incapaz no feito, colha-se parecer ministerial 

acerca do plano final de partilha.

4. Após, abra-se vista dos autos ao Fisco Estadual, nos termos do art. 

638, do CPC.

5. Na sequência, tornem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 776098 Nr: 4646-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEICE SANTOS DA COSTA, DARCIO SANTOS DA 

COSTA, AGMSC, MMSC, FABYA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCE SANTOS DA COSTA, 

DARIO PEREIRA DA COSTA, DAURICE SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Por oportuno, condiciono a expedição do formal de partilha à 

juntada da certidão negativa de débito federal em nome da falecida.Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha, 

consoante vindicado às fls. 137/139.Sem prejuízo, verifica-se erro material 

constante da GIA-ITCD (fl. 91), relativamente ao nome do de cujus e 

cônjuge supérstite. Desta forma, acaso encontre óbice no registro, ante 
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as divergências de informações, deverão promover a retificação junto ao 

órgão competente na via administrativa. Outrossim, expeça-se Alvará 

Judicial, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando ao cônjuge 

supérstite Dario Pereira Costa e a transferir a si ou a quem indicar a 

propriedade do veículo automotor descrito e caracterizado no CLRV 

acostado à fl.47. Fica o órgão público competente autorizado a deixar de 

dar cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Além disso, 

faça constar do alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o 

proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura 

pendentes no ato da transmissão. Dispenso a prestação de contas. Sem 

custas eis que as partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie.Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Notifique-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819663 Nr: 2787-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CAMPANIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que militantes sob o pálio 

da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 824425 Nr: 4388-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELE CRISTINA VILABOA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVONILSON OLIVEIRA SOUZA, 

MARIA DOS REMÉDIOS OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando a requerente KELE CRISTINA VILABOA DOS 

SANTOS e os sucessores RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e MARIA DOS 

REMÉDIOS OLIVEIRA, a proceder, junto à Caixa Econômica Federal, ao 

levantamento do FGTS e PIS/PASEP, na idêntica proporção de 1/3 (um 

terço) para cada, desde que disponível para saque e efetivamente de 

titularidade do falecido Ivonilson Oliveira Souza (CPF: 038.542.703-43). 

Preclusa a via recursal, expeça-se alvará com validade de 180 (cento e 

oitenta) dias Dispensa-se a prestação de contas.Sem custas, eis que 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária. Honorários inaplicáveis à 

espécie. Por fim, considerando as informações constantes da certidão de 

fl.63, intimem-se os ascendentes pessoalmente (fls. 47/50) acerca da 

presente decisão.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019.Cláudia 

Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 279608 Nr: 3255-43.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA 

CLARICINDA DOS SANTOS, ZULINEIDE DA SILVA RIBEIRO SANTOS E CIA 

LTDA, NORIVAL BATISTA DOS SANTOS, NELSON BATISTA DOS 

SANTOS, NILTON BATISTA DOS SANTOS, MARINA DE SOUZA SANTOS, 

NELCIDIO BATISTA DOS SANTOS, VALCLIDES BELO LINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DOS SANTOS ( ESPOLIO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FONSECA 

SILVA - OAB:5.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que defiro as partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie.Ante a ausência de 

atendimento do quanto deliberado à fl. 83, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que, com o trânsito em julgado e após a juntada das certidões 

negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do falecido (ou 

certidão positiva com efeitos negativos), expeça-se formal de partilha, 

atribuindo-se a cônjuge supérstite a meação do imóvel pertencente ao 

acervo e a divisão igualitária do remanescente aos legítimos 

herdeiros.Ainda, sopesando-se a inviabilidade de múltiplos domínios 

perante o órgão de trânsito competente, hei por bem determinar a 

expedição de alvará, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando 

Maria Aparecida de Oliveira Santos, bem qualificada nos autos, a 

transferir para si ou a quem indicar, a propriedade do veículo Ford Pampa 

GL, placa JYS-8268, cor branca, Renavam 126813043, melhor descrito e 

caracterizado no CRLV de fl. 35, resguardando-se, em todo caso, o 

pagamento do quinhão dos demais herdeiros, na proporção de 10% (dez 

por cento) para cada, atinente ao quantum equivalente ao mencionado 

patrimônio.Outrossim, a teor dos numerários constantes dos autos (fls. 

36/37), expeça-se alvará, com mesmo vigor, para fins de levantamento da 

aludida quantia em favor da referida cônjuge supérstite, incumbindo-se a 

mesma a distribuição dos quinhões aos sucessores, na forma alhures 

ventilada.Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar 

cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790010 Nr: 10226-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA COSTA, MARLY DE OLIVEIRA SILVA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEXANDRE PEREIRA DA 

COSTA, ESPÓLIO DE JULIETA PADUA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
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incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que ao 

processo que defiro nesta oportunidade os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis a espécie. Por fim, autorizo a 

substituição dos documentos originais por cópias, em 05 (cinco) 

dias.Preclusa a via recursal, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703599 Nr: 11576-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572-

-A

 Destarte, (..)Logo, à titulo de esclarecimento, cabia ao juízo unicamente 

homologar a manifestação de vontade das partes e a obrigação de 

pagar/fazer do demandado assumida naquela oportunidade, mormente, 

pois, a decisão judicial não tem o condão de modificar ou alterar direitos 

reais sobre imóveis/móveis perante terceiro não integrante à demanda, 

notadamente conforme previsão do art. 843, 844 e 1.227 do Código 

Civil.Destarte, revela-se ilusório penhorar supostos direitos contratuais 

que, em verdade, trata-se de dívidas oriundas do contrato de empréstimo, 

(...)193/195.II. Por fim, designo sessão de tentativa de mediação para a 

data de 26 de março de 2020 às 13h00min, a ser presidida pela mediadora 

do Juízo, Sra. Érica Rondon, no Núcleo de Conciliação da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Com efeito, reputo prudente a 

investida, a fim de instar as partes a alcançar um denominador comum que 

melhor atenda aos seus interesses, pois além de fomentar a pacificação 

social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, impondo-se, 

em todo caso, sejam respeitadas as regras legais e contratuais 

entabuladas em relação a bem de terceiros que sequer participam do 

processo.III. Por fim, não havendo ajustes, abra-se vista à exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito ao regular 

andamento do processo, atentando-se a ordem de preferência legal 

disposta no art. 835 do CPC e, acaso sobrevenha pedido de penhora de 

imóveis, deverá vir acompanhada da respectiva certidão de matrícula, que, 

à propósito, poderá ser requerida por qualquer pessoa perante o cartório, 

sem justificar o motivo, uma vez que a consulta é pública.Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 773825 Nr: 3866-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CARRIJO, CLODOMIRO CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIANA DIAS CARRIJO, 

CARLINDO CARRIJO, ANDRE LUIS DE AVILA ASSUNÇÃO, MARCIA 

FLAUZINA ARAÚJO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR 

DE MENDONÇA - OAB:7895/O, LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:24943/O, Silval Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:OAB/MT6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR 

DE MENDONÇA - OAB:7895/O, CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, CRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA - 

OAB:7895 - MT, FRANCISCO EUDES G DE LIMA - OAB:/MT 5773

 Vistos etc.,1. Diante das argumentações expendidas à fl. 407, efetivei 

consulta perante o sítio eletrônico do TJMT, extraindo a informação de que 

o ajuste encartado às fls. 408/409 já fora objeto de homologação pelo juízo 

executivo. 3. Outrossim, reitere-se a intimação da inventariante, na forma 

do item ‘6’ de fl. 392-verso, para fins de apresentação do plano final de 

partilha, em consonância ao atual pano de fundo delineado no itinerário 

processual, devendo esclarecer acerca da existência de eventual saldo 

pendente de levantamento ou plantel, visando corroborar o pedido de fls. 

367/368, consoante questionamento de fl. 403, sob pena de remoção (art. 

622, I, do CPC).Ainda, no que tange ao pedido de alvará judicial anunciado 

às fls. 384/385 e 393, a apreciação será realizada oportunamente, quando 

do deslinde do feito.Aportando ao feito o quanto necessário, intimem-se os 

demais herdeiros para, querendo, se manifestem no prazo legal.Apenas 

para não passar em branco, registro que o pedido de prestação de contas 

derradeiramente vertido poderá ser aviado pela parte interessada através 

de ação adequada, qual seja, a de exigir contas, observando o rito 

disposto no art. 550 e seguintes do CPC.4. Sem prejuízo, retifique-se a 

habilitação do causídico do herdeiro Clodomiro Carrijo, consoante 

instrumento de fls. 396/397.5. Por fim, renove-se a Escrivania a expedição 

de extrato via Siscon DJ dos valores vinculados ao feito (fls. 313/315).6. 

Adotadas as providências a que alude o item ‘3’ do presente decisum, 

tornem-me conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 1620 Nr: 1300-89.1992.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA RANNY SORIA VILELA, JANAINA AGUILAR 

VILELA MENDES, KATIUSCIA AGUILAR, MARGARIDA SORIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VARNINHO AFONSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, NADIR VILELA GAUDIOSO - OAB:2969/MS, RUBSON 

PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 As herdeiras Janaina Aguilar Vilela Mendes e Katiuscia Aguilar pretendem 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento.

 Com efeito, em análise dos fólios processuais, vislumbra-se que o 

patrimônio não fora partilhado diante das diversas pendências irresolutas 

no curso do trâmite processual, culminando na extinção sem resolução de 

mérito.

Destarte, ao que se denota, os bens pertencentes ao de cujus não se 

mostram como fonte imediata de renda aos herdeiros, sendo 

aconselhável, portanto, a revisão do posicionamento anterior alusivo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciárias em prol das postulantes.

Na confluência destes argumentos, defiro a gratuidade da justiça em favor 

das sucessoras Janaina Aguilar Vilela Mendes e Katiuscia Aguilar, com 

espeque no art. 99, §3º, do CPC.

Anote-se o necessário.

No mais, mantenho in totum as deliberações constantes do r. encarte (fls. 

614/618).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825412 Nr: 4764-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDP, ID
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ISADORA DIAS PEREIRA, representada por sua genitora, Sra. Iraci Dias, 

ajuizou a presente ação de alimentos em face de SANDOVAL SILVA 

PEREIRA, todos bem qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o pai nunca lhe prestou auxílio financeiro, bem 

como que a renda de sua genitora é insuficiente para prover seu sustento. 

Postulou a fixação de alimentos provisórios e a procedência do pedido, em 

especial com a condenação do Suplicado a pagar-lhe pensão alimentícia 

mensal no importe de 100% (cem por cento) do salário mínimo ou 1/3 dos 

seus vencimentos, bem como as despesas com saúde e educação .

 A peça de ingresso foi instruída com os documentos de fls. 08/12.

Pelo despacho de fl. 13 e verso foram os alimentos provisionais arbitrados 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como designada 

audiência de conciliação que restou prejudicada ante a não localização do 

requerido (fls. 42 e 73).

Através do decisum de fl. 92 foi determinada a citação por edital do 

requerido, bem como a nomeação de curador especial. No mais, 

efetivou-se pesquisa perante o sistema CAGED, extraindo-se a 

informação de que o requerido não estaria vinculado a trabalho formal.

 Às fls. 101/102 foi apresentada contestação por negativa geral.

 A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 103).

O Ministério Público opinou pela fixação da verba alimentar no patamar 

equivalente a 30 % do salário mínimo nacional (fls. 104/107).

Relatei o essencial. Decido.

 O processo está em ordem, inexistindo vício que possa inquiná-lo de 

nulidade, assim como estão presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Não existem preliminares, razão pela qual passo 

desde logo ao exame do mérito.

 O dever do requerido de prestar alimentos ao autor decorre das normas 

dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e, principalmente, do artigo 229 

da Constituição da República, uma vez comprovada a filiação (fl. 11), não 

sendo por ele contestada tal responsabilidade.

 Ademais, a menor possui 11 anos de idade, fato suficiente para revelar 

sua necessidade em receber auxílio financeiro, na forma de alimentos, o 

que lhe proporcionará um desenvolvimento saudável e a devida formação 

sócioeducacional de que as pré-adolescentes na sua idade necessitam.

Por outro lado, é dever dos pais manter os filhos menores, conforme 

disposição do art. 229, 1ª parte, da Constituição Federal de 1988.

Por esta razão, os alimentos são devidos. Cumpre, então, fixar o 

respectivo quantum.

Essa fixação deve se orientar pelo binômio necessidade-possibilidade, 

assim, atendendo aos interesses da menor, sem, entretanto, prejudicar a 

exequibilidade.

Pois bem, diante da assertiva constante da exordial de que ele seria 

‘taxista’, hei por bem manter em 30% (trinta por cento) do salário mínimo os 

alimentos em favor do requerente, quantia que certamente atende ao 

trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e que não foi 

questionada por qualquer das partes, inexistindo qualquer adminículo de 

prova apto a embasar a fixação em montante superior.

Assim, os alimentos, porque devidos, deverão ficar no patamar acima 

estabelecido, como forma de solução mais adequada ao caso em testilha e 

que melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando 

de fixar a obrigação na moldagem in natura por entender estar o patamar 

ora fixado em prol da filha está em sintonia ao princípio da 

proporcionalidade, sobretudo tendo em vista o teor do r. extrato extraído 

do sistema CAGED.

 Por oportuno:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO 

NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Em Ação de Alimentos, a revelia, por si, não afasta o ônus da parte autora 

de demonstrar que o alimentante reúne condições de arcar com o 

pagamento de pensão alimentícia no patamar vindicado na inicial. 2. Na 

fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do 

alimentante e as necessidades da alimentanda. 3. O fato de o alimentante 

se encontrar desempregado deve ser levado em consideração para fins 

de fixação do valor da pensão alimentícia. 4. Deve ser mantido o valor dos 

alimentos, quando fixados em consonância com as necessidades da 

alimentanda e a capacidade financeira do alimentante. 5. Recurso de 

Apelação conhecido e não provido.' (TJDFT - 8ª Turma Cível, Apelação 

Civel n. 20150710128180, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, J. 30/5/2019).

 Por fim, não se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício 

pode, a qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que 

haja alteração significativa na situação da alimentante ou do alimentado, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário.

 Ante o exposto, em sintonia ao parecer ministerial, julgo em parte 

procedente o pedido e condeno o réu a pagar à autora pensão alimentícia 

no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser 

depositada até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta indicada na exordial.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor complexidade, 

suspendendo a condenação por litigar sob o pálio da assistência judiciária, 

que de ofício lhe concedo, haja vista a noticiada profissão de 'taxista' por 

ele exercida e por ser pessoa presumidamente de poucas posses.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa e as 

anotações devidas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se.

Rondonópolis, 23 de dezembro de 2019.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 739160 Nr: 1433-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DE SOUZA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BERNADINO PERIERA DO CARMO, 

PAULA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA, ADEMAIR RODRIGUES 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VILELA - OAB:7045B, 

ADRIANNA VILELA DE MORAES - OAB:MT/7045-B, GUILHERME 

HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE 

PESTANA - OAB:13758/MT, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:OAB/MT 16.678, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie.Ante a ausência de 

atendimento integral do quanto deliberado à fl. 133, determino ao Sr. 

Gestor Judiciário que, com o trânsito em julgado e após a juntada da 

certidão negativa de débito estadual em nome do falecido (ou certidão 

positiva com efeitos negativos), se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha, conforme proporções elucidadas às fls. 134/135.Sem prejuízo, 

fica instituído em favor da cônjuge sobrevivente o direito real de habitação, 

nos termos do que dispõe o art. 1.831, do Código Civil. Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873559 Nr: 7860-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:22967/O, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos.

 Intime-se a exequente para manifestar-se sobre o teor da certidão de fl. 

235, informando o endereço atualizado do devedor, no prazo de quinze 

dias, sob pena de extinção.

A pretensa conversão de rito processual já foi efetivada a teor da decisão 

lançada às fls. 2223/224.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405663 Nr: 1378-24.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, para devolução dos autos nº 

1378-24.2008.811.0003, Protocolo 405663, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426944 Nr: 9077-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DIVINA SOARES, NIVAILSE IVANIL DE SOUZA, 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, DDSML, YKARO MILITAO FERREIRA 

DOS SANTOS, AMANDA MOREIRA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE EDEZIO MARTINS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280-B, ISIA 

MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O, KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, REBECA AZEVEDO COUCEIRO CASTRO - 

OAB:92086, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 Vistos etc.,I. De início, consigno que é de trivial sabença a impossibilidade 

de registro no CRLV de veículos em favor de todos os sucessores, 

porquanto admissível a unicidade de proprietário junto ao órgão 

competente.Além disso, acaso o bem móvel esteja na posse e uso 

exclusive de um só herdeiro, em relação as dívidas atribuídas ao bem 

móvel, haverá de ser observado o quanto disposto no art. 1.403, II e 

1.413, ambos do CC.(...)[Destarte, intime-se a requerente Luci Divina 

Soares para indicar qual dos sucessores figurará no registro e 

licenciamento do r. bem perante o órgão estadual, promovendo integral 

atendimento ao comando exarado no item II do decisum de fl. 252v, no que 

diz respeito à apresentação do esboço dos respectivos quinhões de cada 

herdeiro a constar do Alvará Judicial, assim como em relação as dívidas 

oriundas de eventual uso exclusivo do bem, consoante ponderações 

alhures. II. Em seguida, intimem-se os herdeiros, por seus patronos 

devidamente constituídos via DJE para, querendo, se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertidos que a inércia será reputada como anuência 

tácita. Na oportunidade, deverá a herdeira-filha Amanda instruir o 

processo com cópia dos seus documentos de identificação pessoal.III. Por 

fim, apenas para não passar em branco, em relação à petição de fl. 

254/255 atente-se o Sr. patrono subscritor aos interesses do assistido 

Douglas, consoante instrumento de fl. 216.Em seguida, tornem-me 

c o n c l u s o s  p a r a  s e n t e n ç a . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  À s 

providências.Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436674 Nr: 5342-54.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA, 

RITA DE KASSIA SILVA WEBER - OAB:2379/O, ULISSES ALVES 

MACEDO NETO - OAB:13708/MT

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de interesse no prosseguimento do feito aliada a ausência dos 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, face 

a gratuidade da justiça que ora defiro às exequentes.Preclusa a via 

recursal, promova-se a liberação integral dos valores bloqueados em 

favor doe executado, consoante fls. 240, 253/255, e 281, e em seguida, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719809 Nr: 849-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSR, AMGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14.924-MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III e IV do CPC.Via de consequência, depois da 

preclusão recursal, procederei ao desbloqueio judicial do veículo cuja 

restrição foi gravada eletronicamente via Renajud (fl. 195). Igualmente, 

oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, para que efetuem a retirada 

do nome do demandado dos seus respectivos bancos de dados (fls. 

229/230).Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 
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precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723463 Nr: 4456-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, JOSE CARLOS DA SILVA - OAB:21.197-MT

 VISTOS.

Ante a maioridade superveniente da exequente (fl. 15), intime-a para que 

regularize a representação processual, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção.

 Assim, postergo o exame do pedido retro até que se regularize referida 

representação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 442519 Nr: 11187-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 Vistos etc.

Entendo prudente a tentativa de conciliação entre os envolvidos, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, assim, designo audiência de conciliação 

para o dia 31 de janeiro de 2020, às 15 horas, a realizar-se perante o 

CEJUSC desta comarca.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819673 Nr: 2791-91.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDB, EDBC, JGBO, CDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogados da UNIJURIS - 

UNIC - OAB:, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos etc.,(....) alegados devem ser comprovados (art. 373, I, do 

CPC).Deixo de fixar pontos controvertidos diante das peculiaridades do 

caso concreto. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas 

pelas partes: 1) ORAL, consistente na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser 

observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 

2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do 

CPC.Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão. Ressalto que 

o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade probatória 

contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais a mais, a 

teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, 

cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por derradeiro, para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de instrução para o 

dia 11 de março de 2020 às 16h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial 

adotar as providências necessárias à sua efetiva realização.5. Sem 

prejuízo, OFICIE-SE à Receita Federal, consoante deliberado às fls. 26 

(item ‘IV’) e 53 (item ‘02’), instruindo o respectivo expediente com o nome 

materno e a data de nascimento de Elaine de Barros Caseiro, em 

consonância ao assento civil de fl. 17.Intimem-se.Cientifique-se o Parquet 

e o curador nomeado à fl. 87.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743262 Nr: 3968-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 Vistos etc.,1. Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado às 

fls. 107/108, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em 

vista a ausência de oposição da executada e a expressa anuência do 

exequente (fls.110 e 113).2. Outrossim, abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para regularização da representação processual do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante anunciado à fl. 117.3. 

Ainda, a teor do pedido aviado à fl. 118, determino a alienação do imóvel 

comum amealhado na partilha pela via judicial, nos termos dos arts. 730 e 

883, do CPC e desde já nomeio o Dr. Silvio Luiz Silva Moura Leite, Leiloeiro 

Público Oficial, (....).Em sendo o caso, deverá a parte exequente indicar o 

endereço das pessoas indicadas no art. 889 do CPC para fins de 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias.Com as informações a serem 

prestadas pelas partes, expeça-se o edital de alienação judicial na forma 

do art. 886 do CPC, devendo referido edital ser publicado por duas vezes 

no órgão oficial da Justiça, bem como afixado no local de costume, haja 

vista ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita, devendo a última 

publicação correr pelo menos 05 (cinco) dias antes da data do 

leilão.Deverão ser cientificadas a parte executada e as demais pessoas 

previstas no art. 889, do Código de Pro¬cesso Civil, cabendo à exequente 

requerer e providenciar o necessário, consoante delineado 

acima.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 329682 Nr: 1300-69.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 
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MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIASSELVI - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por L. dos S. S. e G. S. S., 

devidamente representados pela genitora em desfavor de P. S. S., bem 

qualificados nos autos.

Após um ato e outro, a parte exequente pugnou pela extinção do 

processo (fls. 237/239).

É o relatório do necessário. DECIDO.

A faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da exequente.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 45, VIII do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios indevidos, face a gratuidade da Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

 Ciência ao Ministério Público. P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715650 Nr: 10949-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Vistos etc.,

Previamente ao exame do pedido de fls. 203/211, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente nos autos cálculo 

atualizado do débito alimentar, decotando-se os valores percebidos no 

decorrer do processo (fl. 174), sob pena de extinção.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria ao integral cumprimentom da 

decisão exarada às fls. 194/195, a fim de que seja expedido alvará em 

favor da parte exequente, para o levantamento dos valores 

precedentemente bloqueado (fl. 177).

 Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 342632 Nr: 10651-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPMDC, SPMDCF, JFDC, RFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT/3981, 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

1. Prima facie, considerando o quanto noticiado pela Defensoria Pública no 

verso da fl. 398, tenho por ineficaz a r. renúncia, eis que imprescindível a 

demonstração pelas causídicas da comunicação do ato ao mandante, o 

que não ocorreu. Assim, continuara a Dra. FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT e MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SACHETTIS representando o 

executado Expedito em juízo, até que efetivamente demonstre nos autos a 

necessária notificação do mesmo.

2. Ademais, a par do pedido vertido à fl. 398 anverso, verifico que consta 

dos autos as informações outrora vindicadas (fls. 04 e 75), dou pro 

prejudicado o pedido de expedição de ofício à Receita Federal.

 Intime-se a parte exequente acerca da presente, oportunidade em que 

deverá proceder pedido apto ao regular processamento do feito, 

cumprindo integralmente o quanto determina à fl. 395, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703749 Nr: 11726-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES CORREA, SILVIA CENTURIAO DE 

AQUINO CORREA, KÁTIA CILENE ALVES CORREA, EDNA FARIAS DA 

SILVA, THALES JOSE FARIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BRASIL NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA - 

OAB:91289/SP, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956, DIANARU DA 

SILVA PAIXÃO MANGUEIRA - OAB:10.105MT, GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 12.701B, JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18451, LARISSA MENDES FRANCO - OAB:21907/E, SILVIO 

HENRIQUE CORREA - OAB:9979-B/MT, WAGNER CAMACHO 

CAVALCANTE JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Em tempo, procedo a juntada do extrato emitido via Sistema RENAJUD, a 

que alude o item ‘3’ do decisum retro.

2. Outrossim, indefiro o oficiamento pretendido à Comarca de Bonito/MS 

aviado às fls. 291/293, porquanto as informações podem (e devem) ser 

obtidas diretamente pela parte interessada, sem necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário, já tão atarefado e sobrecarregado no 

exercício de suas funções típicas, cabendo a este Juízo requisitar 

documentos e informações com cláusula de reserva de jurisdição, o que, 

por evidente, não é o caso dos autos.

Não é demasiado ressaltar que compete à parte promover as diligências 

no sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios necessários para a 

efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional.

3. Ainda, diante da ausência de cumprimento da recente deliberação, 

abra-se vista dos autos a inventariante para atender a integralidade das 

disposições contidas às fls. 288/289, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remoção (art. 622, I e II, do CPC).

Autorizo, desde já, a utilização dos valores objeto do alvará judicial ao 

custeio das despesas inerentes a certidão negativa de débito do Estado 

de Mato Grosso do Sul, conforme perquirido às fls. 291/293.

Na sequência, intimem-se os herdeiros Valdivino, Katia e Thalles, na forma 

já delineada.

 4. Sem prejuízo, atenda-se aos comandos vertidos nos itens ‘2’, ‘4’ e ‘6’ de 

fls. 288/289.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759603 Nr: 13145-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo. Prazo para andamento do 

processo:30 ( TRINTA) DIAS.Nome do intimando:SIMONE MARIA DE 

MORAES,CPF: 58048634104, RG: 11008440, brasileira, casada, do lar, 

Endereço: Rua Matilde de Andrade N° 236, Bairro: Vila Aurora, Cidade: 

Rondonópolis-MT, CEP: 78700000.Providência a ser adotada pela 

parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806841 Nr: 16962-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCFA, EVCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

16962-87.2015.811.0003, Protocolo 806841, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713868 Nr: 9008-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO DIVINO DE MOURA, INÊS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17.580, 

SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO MOURA, para 

devolução dos autos nº 9008-92.2012.811.0003, Protocolo 713868, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009133-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: MARIA EDUARDA SILVA IUNGLAUS (d. n. 08/05/2012), 

menor, representada por sua genitora, MARGARIDA DA ILVA OLIVEIRA. 

PARTE REQUERIDA EDUARDO IUNGLAUS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1009133-67.2017.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA EDUARDO IUNGLAUS, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 4.233,50 (Quatro mil, 

duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), sob pena de lhe 

serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Código de Processo Civil). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local 

incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006169-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. J. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: KAUÃ SANTOS RODRIGUES (d.n. 31/08/2006), menor, 

representado por sua genitora, ROSICLEIDE DE JESUS SANTOS. PARTE 

REQUERIDA CARLOS HENRIQUE RODRIGUES. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1006169-33.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, brasileiro, 

demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, 

dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 6.112,60 (seis mil e cento e 

doze reais e sessenta centavos), sob pena de lhe serem penhorados 

bens suficientes para a garantia da execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. 

art. 830, do Código de Processo Civil). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o 

acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006412-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. V. (REQUERIDO)

M. D. S. V. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ARIENIR RODRIGUES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, RG nº 18884415 SSP/MT, CPF nº 021.504.131.32. Parte 

Requerida: MARCILENE DE SOUZA VIEIRA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1012217-42.2018.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA MARCILENE DE SOUZA VIEIRA, brasileira, convivente, 

de afazeres domésticos, portadora do RG nº 4.685.160-7-SSP/SC e CPF 

nº 034.841.889-28, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora 

acima. O requerente e a requerido viveram um união estável durante 04 

(quatro) anos, advindo desse relacionamento a filha ARIKELI VIEIRA DE 

FREITAS (d.n. 09/01/2017). Com o fim do relacionamento, o pai assumiu a 

guarda de fato da criança, sendo responsável por todo cuidado referente 

à menor. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja declarada a guarda da menor em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., A par do quanto noticiado no ID 24492104 

e, estando a requerida em local incerto e não sabido, defiro a citação da 

mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 
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correndo da data da publicação única. (...) (Cumpra-se). Às providências. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006412-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. V. (REQUERIDO)

M. D. S. V. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ARIENIR RODRIGUES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, RG nº 18884415 SSP/MT, CPF nº 021.504.131.32. Parte 

Requerida: MARCILENE DE SOUZA VIEIRA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1006412-74.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA MARCILENE DE SOUZA VIEIRA, brasileira, convivente, 

de afazeres domésticos, portadora do RG nº 4.685.160-7-SSP/SC e CPF 

nº 034.841.889-28, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora 

acima. O requerente e a requerido viveram um união estável durante 04 

(quatro) anos, advindo desse relacionamento a filha ARIKELI VIEIRA DE 

FREITAS (d.n. 09/01/2017). Com o fim do relacionamento, o pai assumiu a 

guarda de fato da criança, sendo responsável por todo cuidado referente 

à menor. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja declarada a guarda da menor em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., A par do quanto noticiado no ID 24492104 

e, estando a requerida em local incerto e não sabido, defiro a citação da 

mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) (Cumpra-se). Às providências. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007272-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. A. (EXEQUENTE)

R. R. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: LUKA KAWÉ DIAS AMORIM (d. n. 25/01/2002), menor, 

representado por sua genitora, ROSIDEIDE ROSA DE AMORIM. PARTE 

REQUERIDA PAULO MAGNO DIAS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1007272-75.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PAULO MAGNO DIAS, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

alimentar no valor de R$ 1.285,14 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais 

e quatorze centavos)), sob pena de ser decretada sua prisão civil e 

protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e 

§7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007306-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: TIELIPH VITORIA DA SILVA (d. n. 03/09/2015), menor, 

representada por sua genitora, SUENIA FRANCISCA DA SILVA. PARTE 

REQUERIDA RONY FLAVIO DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1007306-84.2018.8.11.0003- PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA RONY FLAVIO DA SILVA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 615,73 (seiscentos e quinze 

reais e setenta e três centavos), sob pena de ser decretada sua prisão 

civil e protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, 

§3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local 

incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009600-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA, brasileiro, convivente, 

desempregado, portador do RG nº 1937895-5 SSP/MT, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º 740.540.741-20. Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS - PROCESSO: 1009600-75.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: 

CITAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar 

do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, promovida pelas partes autora. O 

Requerente é filho de DILSON DIAS DE ALMEIDA e MARIA DAS DORES 

ANDRADE, nascido em data de 20/12/1985, na cidade de Ituaçu/BA. 

Ocorre que, na Certidão de Nascimento houve erro de digitação, 

constando o nome de seu genitor como EDILSON DIAS DE ALMEIDA. O 

Requerente requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja retificada a sua certidão de nascimento constando o nome de genitor 

como: DILSON e não EDILSON. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 

Tratando-se de retificação de registro civil, citem-se os eventuais 

interessados, via edital, com o prazo de 20 (vinte) dias (art. 109 da Lei 

6.015/73). (...). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WUESLEY FERREIRA FELIX NETO OAB - TO8322 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (RÉU)

 

Parte Autora: FERNANDO AMORIM ARAUJO, brasileiro, união estável, 

professor, portador do RG nº 1.020.949 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 

410.790.781-34. Parte Requerida: MARIANE DA SILVA ARAUJO. PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS – PROCESSO Nº 1000096-79.2018.8.11.0003 - PJE - 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MARIANE DA SILVA 

ARAUJO, brasileira, maior, solteira, garçonete, nascida aos 10/05/1989, 

demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, 

dos termos da presente ação, para querendo, responder a ação no prazo 
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de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que o requerente seja 

exonerado de sua obrigação de prestar alimentos ao requerido. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Estando a requerida em lugar incerto e 

não sabido promova-se a sua citação via edital. Fixo o prazo de 20 dias 

para o edital, correndo da data da primeira publicação. Por se tratar de 

parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no 

órgão oficial (artigo 232,§ 2º, do CPC). Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, fica nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS, Dr. 

Samir Badra Dib, conforme o art. 72, II, do CPC para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

executada, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem 

como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. (...). 

Intimem-se. Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 

de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009201-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. X. (RÉU)

L. R. X. (RÉU)

E. D. S. X. (RÉU)

J. C. R. (RÉU)

L. R. X. (RÉU)

M. J. X. (RÉU)

 

Parte Autora: NEURACY CASTRO, brasileira, manicure, portadora do RG 

nº 416264 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 205.008.741-15. Parte 

Requerida: MARCIO JORGE XAVIER, LUCISTEL RODRIGUES XAVIER, 

JUNIO CÉSAR RODRIGES, LUCIENE RODRIGUES XAVIER, ELZA DA SILVA 

XAVIER e LUCIMEIRE RODRIGUES XAVIER. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – 

PROCESSO Nº 1009201-17.2017.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA MARCIO JORGE XAVIER, LUCISTEL RODRIGUES 

XAVIER e ELZA DA SILVA XAVIER, brasileiros, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para querendo, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, promovida pela parte 

autora acima. As partes conviveram juntas por aproximadamente 17 

(dezessete) anos. Não possuem filhos menores em comum. Não há 

dívidas a partilhar. Foi adquirido um imóvel na constância da União Estável. 

A parte autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que seja reconhecida e dissolvida a união estável entre a requerente e o 

falecido ANTONIO DA COSTA XAVIER. Despacho/Decisão: Vistos, etc. 

(...) Resultando negativa a diligência de citação dos demais requeridos, 

defiro o pedido manejado derradeiramente determinando-se a citação 

editalícia dos demandados MARCIO JORGE XAVIER, LUCISTEL 

RODRIGUES XAVIER e ELZA PEREIRA DA SILVA, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC). . (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1014650-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MOISES NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA MIRANDA OAB - MT18384/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: SILVIO MOISES NEGRI, brasileiro, casado, professor, 

portador do RG 57367482-SESP-PR, inscrito no CPF/MF 014.345.919-80. 

Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO: 

1004650-82.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS 

E EVENTUAIS INTERESSADOS, para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao 

término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL, promovida pela parte autora. O Requerente sempre teve interesse 

em saber sobre sua origem italiana, a fim de requerer a dupla cidadania. 

Por muitos anos pesquisou, e as informações iniciais confirmavam que 

seus antecedentes vieram da Itália. Após diversas pesquisas, ele 

conseguiu ter acesso aos documentos dos antepassados na Itália e no 

Brasil. Ocorre que o Requerente observou sucessivos erros cartorários 

que o impedem de obter a cidadania italiana. O Requerente requer ao final, 

seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam retificados os 

documentos apresentados na inicial. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 

Tratando-se de retificação de registro civil, citem-se os eventuais 

interessados, via edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 109 da Lei 

6.015/73). (...). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 7 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013310-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDLSON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY DO CARMO BENTO RAMALHO OAB - 318.051.321-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT PROCESSO n. 1013310-06.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco, Retificação 

de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: EDLSON SOUZA DA SILVA 

Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 18, JARDIM EUROPA, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78735-805 Nome: EMY DO CARMO BENTO RAMALHO 

Endereço: TRAVESSA ANTONIO MANTOVANI, 45, VILA MARINÓPOLIS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-858 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: O Requerente nasceu no dia 05/05/1978, filho 

de Evandro Bento da Silva e Lourdes de Souza Maia Silva, registrado no 

Cartório do 2ª Ofício, em Rondonópolis-MT, conforme certidão de 

nascimento em anexo. Cumpre esclarecer, que o Autor não possui 

capacidade para os atos da vida civil, sendo representado por sua 

curadora, conforme Termo de Curatela Definitivo anexado. Ocorre que, na 

Certidão de Nascimento houve um erro de digitação, seu nome ficou 

escrito como EDLSON SOUZA DA SILVA. Ato este, que poderá trazer 

prejuízos futuros para o mesmo. Destarte, faz-se mister intentar a 

presente ação para retificar a Certidão de Nascimento do Requerente, 

passando a constar EDELSON SOUZA DA SILVA. Ressalta-se, que o 

Autor não possui nenhuma Ação e/ou Execução Cível e Criminal no Estado 

de Mato Grosso, conforme as certidões negativas anexadas. 

DECISÃO/DESPACHO: 01. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 02. 

Tratando-se de retificação de registro civil, citem-se os eventuais 

interessados, via edital, com o prazo de 20 dias. 03. Após, abra-se no 

vista ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 
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Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA REGINA BUENO DE 

CAMARGO DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008190-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: DANIEL FELIPE ALVES FERREIRA (d. n. 19/08/2013); MARIA 

EDUARDA ALVES FERREIRA (d. n. 29/03/2016) e DIOGO ALVES 

FERREIRA (d. n. 08/06/2011), menores, representados por sua genitora, 

PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, brasileira, inscrita no CPF/MF 

031.782.191-10. PARTE REQUERIDA DIEGO ALVES PEREIRA. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS - PROCESSO: 1008190-16.2018.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DIOGO ALVES PEREIRA, 

brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 

incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 984,44 

(novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sob 

pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida, nos termos do art. 523, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o 

acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de 

janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010380-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. P. (REQUERENTE)

L. A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: LAURA APARECIDA PIMENTEL DE SOUZA e JOSÉ SISCATE 

PAES. Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO: 

1010380-15.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS 

E EVENTUAIS INTERESSADOS, para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao 

término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL, promovida pelas partes acima. As partes convivem juntas há 

aproximadamente 03 (três) anos. Possuem 01 filho menor em comum. A 

parte autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja reconhecida a união estável entre os requerentes. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)Tratando-se de pretensa modificação 

de regime de bens, citem-se os eventuais interessados, via edital. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias. (...). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 15 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003641-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. O. S. (REU)

 

Parte Autora: Parte Autora: NIKOLY MIRANDA SOUSA (d. n. 27/05/2005), 

menor, representada por sua genitora, ANDREIA MIRANDA DA SILVA. 

PARTE REQUERIDA OSMAEL OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF sob o n°. 000.524.921-09. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1003641-60.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA OSMAEL OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam 

fixados os alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., Estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, cite-se via edital. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de janeiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016584-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA FUDIZACHI RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA FUDIZACHI RONDON (REQUERIDO)

JEFERSON FUDIZACHI RONDON (REQUERIDO)

COSME FUDIZACHI RONDON (REQUERIDO)

EMIKO FUDIZACHI RONDON (DE CUJUS)

DAMIÃO FUDIZACHI RONDON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1016584-75.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: 
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Nome: CLAUDIA REGINA FUDIZACHI RONDON Endereço: RUA OITO, 51, 

CASA 7, PARQUE RESIDENCIAL NOVA ERA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78715-652 POLO PASSIVO: Nome: EMIKO FUDIZACHI RONDON Endereço: 

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1316, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-030 Nome: COSME FUDIZACHI RONDON Endereço: RUA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 1316, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 

Nome: DAMIÃO FUDIZACHI RONDON Endereço: RUA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 1316, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 

Nome: JEFERSON FUDIZACHI RONDON Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

MÉDICI, 3225, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-000 Nome: 

VANUSA FUDIZACHI RONDON Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 

1316, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: A parte autora propos a presente ação 

inventario requerendo a nomeação de inventariante e após a nomeação, 

seja aberto o prazo de 20 (vinte) dias, para que a inventariante preste as 

primeiras declarações o deferido os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC; a intimação do Representante 

do Ministério Público, para acompanhamento do feito, tendo em vista haver 

herdeiro incapaz. DECISÃO: Vistos etc., 1. a concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária Prima facie, Gratuita será apreciada depois da 

apresentação do rol de bens a serem inventariados. 2. Nomeio 

inventariante a requerente CLAUDIA REGINA FUDIZACHI RONDON, 

facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as 

primeiras declarações em 20 (vinte) dias, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. 3. Sem prejuízo, deverá a inventariante acostar, em igual 

prazo, os seguintes documentos: a) certidões negativas de débito federal, 

estadual e municipal em nome da extinta; b) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ; c) Guia 

de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a 

comprovação do pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; d) documentos comprobatórios da propriedade dos bens 

inventariados, devidamente registrados em favor da de cujus, sob pena de 

inviabilizar a transmissão; e) cópia dos documentos pessoais da autora da 

herança e certidão de nascimento/casamento da mesma; f) cópia do 

assento civil de nascimento/casamento da ora representante do espólio. 4. 

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros não 

representados, nos endereços declinados na exordial, mediante carta com 

aviso de recebimento, nos moldes do art. 626, §1º, do CPC, ‘vedada a 

citação por oficial de justiça – porque comprometeria a duração razoável 

do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 15/05/2018 – Informativo nº. 626). No que tange a 

incapaz Vanusa, cite-se na pessoa do curador indicado, via mandado 

(arts. 247, II e 626, §1º, do CPC). Ainda, expeça-se o edital a que alude o 

art. 626, §1º, do CPC c/c art. 259, III, do mesmo Codex. 5. Ultimada a 

integração processual e, havendo interesse de incapaz no feito, colha-se 

parecer ministerial. 6. Em seguida, ouça-se a Fazenda Pública para fins do 

disposto no art. 626, do CPC. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Serão 

publicados editais: - em qualquer ação em que seja necessária, por 

determinação legal, a provocação, para participação no processo, de 

interessados incertos ou desconhecidos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA REGINA BUENO DE CAMARGO 

DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital Intimação

Processo 13467-40.2012.811.0003 – CÓDIGO 718017. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de ELIDIO ANTONIO DE SOUZA. Finalidade: FAZ SABER a 

todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 

perante este Juízo se processam os autos de nº 13467-40.2012.811.0003 

(Código 718017) e nele foi DECLARADA AUSÊNCIA de ELIDIO ANTONIO 

DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, RG 172.236 – SSP/MT e CPF 

229.960.011-68, estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido 

nomeada CURADORA de seus bens a Sra. PAULA MARIA DE SOUZA, 

brasileira, divorciada, aposentada, CPF nº 274.696.461-91 e RG nº 

204127- SSP/MT, filha de José Alves Martins e Geralda Maria de Jesus, 

residente na Av. Abigail Deveza Costa, 525, Vila Iracy, Rondonópolis/MT. 

Despacho/Decisão: FLS. 123/124 E VERSO. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Hélio Avelino dos Santos, digitei, 11 de 

outubro de 2018.Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045543-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DEL RIO SANTOS OAB - MG90984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, no estado em que se encontra. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060840-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNI DE ANDRADE ARRUDA OAB - PR03941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para apresentar nestes autos a guia 

de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça, nos termos do despacho de id. 27619164. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059702-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADE YASMIN DUARTE MACIEL ROMEIRO OAB - MS21473 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059702-84.2019.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

carta precatória visando a realização de perícia médica a fim de instruir os 

autos principais, em a parte interessada é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Para perícia, nomeio o Dr. Manoel de Jesus Freitas Júnior, médico 

oftalmologista cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso[1], com endereço profissional na Rua Pelotas, n° 

09, Centro Médico CPA, CPA I, nesta capital, telefone (65) 9.9216-6374, 

e-mail: manoelfreitasjr@gmail.com. Intime-se o perito para em 05 dias dizer 

se aceita o encargo, devendo o expert apontar o grau de complexidade da 

matéria, o lugar e tempo exigidos para realização da perícia e eventuais 

periculariedades regionais, para que este juízo possa fixar os honorários 

nos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 232/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Com a manifestação, imediatamente conclusos. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito [1]http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/form.jsp?

sys=BPI&ac t i on=open fo rm&fo rmID=21&a l i g n = 0 & m o d e = - 1 & g o t o =

-1&filter=&scrolling=no

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041809-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO WAGNER NOCERA OAB - SP202815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. A. V. (TERCEIRO INTERESSADO)

S. P. T. D. J. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 26005740. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061278-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA BAPTISTA OAB - SP263503 (ADVOGADO(A))

BERNARDO AUGUSTO BASSI OAB - SP299377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

JORGE LUIZ SGANZERLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061278-15.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061166-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI LIMA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061166-46.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a proximidade da audiência a ser realizada no juízo 

deprecante. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060916-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA OAB - AC3637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR CORDEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060916-13.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060930-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA OAB - AC3637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060930-94.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061163-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILIA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLYANNE DE VASCONCELOS MARQUES MAGALHAES OAB - 

SP322364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061163-91.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061180-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CAROLINA DE DEUS (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061180-30.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061193-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PAULA NUNES ORTIZ OAB - PR89876 (ADVOGADO(A))

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI OAB - PR43486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ELIAS HUGO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIO JUSTO BORGES OAB - 037.804.739-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061193-29.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061233-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUACELES CARVALHO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDINALVO LIMA LUZ OAB - TO1250 (ADVOGADO(A))

ALONSIO DE SOUZA PINHEIRO OAB - TO80 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVÊNCIO DURANS (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DURANS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDUARDO DURANS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061233-11.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061290-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALETO MENEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061290-29.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061297-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061297-21.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034924-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUANAES BONINI OAB - SP241618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 26123786. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061327-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA EPP - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO VAZ GONTIJO JUNIOR OAB - MG159615 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.S VICENTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061327-56.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061936-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE ARRUDA LEITE OAB - SP418506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061936-39.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, a petição 

inicial, a decisão proferida pelo juízo deprecante e a senha de acesso ao 

processo. Apresentados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da 

presente como mandado e, após, devolva-se à Comarca de origem 

mediante a adoção das providências pertinentes. Os valores e dados 

alusivos a quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser 

c o n s u l t a d o s  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). Decorridos 30 

dias sem o cumprimento das determinações supra, devolva-se à origem no 

estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

observadas as formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 7 de 

janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000481-39.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA OAB - PR13037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MAIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

SERRARIA CORAL - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000481-39.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000500-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARTINS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA TERRA BORGES OAB - MG160892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALNORTE TRANSPORTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000500-45.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000415-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO LACERDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000415-59.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021748-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILDERLANE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO GILCIVAN PINHEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO JUCELINO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA RIZEUDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA GILCILENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS SANCHES OAB - SP239304 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINS SANCHES OAB - SP225166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIN TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA OAB - PR56763 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 7 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000575-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDEIRO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE CASSIA NOGUEIRA E BISPO OAB - MG144128 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RENAULT DE MENDONCA OAB - MG155639 

(ADVOGADO(A))

KLEBER JORGE DE ARAUJO OAB - MG164625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERNANDO SANTOS DE ARRUDA (REQUERIDO)

MANOEL LAURO OURIVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000575-84.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato 

deprecado, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1054517-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIEL GUILHERME DA SILVA (REQUERIDO)

OBERDAN DIAS MENDONÇA (REQUERIDO)

ELTON BRASILINO SANTANA (REQUERIDO)

Moises Cavalcante Gomes (REQUERIDO)

MIGUEL NORBERTO DE MELO (REQUERIDO)

ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

MAICON MORAES DE AGUIAR (REQUERIDO)

ADIMAR PROPSERO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes, 

através do DJE, acerca da audiência designada nestes autos para a data 

de 28/01/2020, às 14h00min, nos termos do despacho de id. 27071823. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059508-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VARGAS CARDOSO OAB - RJ174486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE AZEVEDO (REQUERIDO)

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 8 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061233-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUACELES CARVALHO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDINALVO LIMA LUZ OAB - TO1250 (ADVOGADO(A))

ALONSIO DE SOUZA PINHEIRO OAB - TO80 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVÊNCIO DURANS (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DURANS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDUARDO DURANS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 8 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000515-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. O. S. (REQUERENTE)

M. N. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLYCE RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 010.019.461-38 

(REPRESENTANTE)

FABIULLA NADIA GUIMARAES OAB - GO36261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento das custas judiciais e da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

393 da CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Destaco que 

a guia correspondente a diligência do oficial de justiça poderá ser emitida 

por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 8 

de janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060688-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO BOCCHI JUNIOR OAB - SP90916 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL DANILO RODRIGUES DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA PEDRAZZOLI GALLEGO OAB - SP304933 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 
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interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

cópias atualizadas das matrículas dos imóveis e a decisão do juízo 

deprecante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

presente carta precatória, independentemente de cumprimento.Destaco 

que a respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 8 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000689-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PETERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERI DE JESUS PINTO OAB - PR70385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000689-23.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 8 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000716-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000716-06.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000726-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DUTRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO NAZARIO CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO DIVINO DUTRA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000726-50.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058005-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058005-28.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 27577261, a parte requerida esclarece que a testemunha a 

ser ouvida atualmente reside na comarca de João Pessoa/PB, cujo fato já 

informou ao juízo deprecante, de modo que requer o cancelamento da 

audiência designada para o dia 30/01/2020, às 16h30m, e a devolução da 

missiva à origem. Diante das informações e requerimentos formulados pela 

própria autora do pleito objeto desta precatória, declaro prejudicada a 

oitiva da testemunha e ordeno que a Secretaria promova a devolução da 

presente à comarca de origem, no estado em que se encontra, mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000736-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINE DA CONCEICAO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINE DA CONCEICAO CARMO OAB - SP391637 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELMONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000736-94.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 8 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000733-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FABRICIO ANCIUTTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMERSON JOSE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000733-42.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 8 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061180-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CAROLINA DE DEUS (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023431-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Loiana Suene Gomes Guimarães (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037918-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. M. A. (REQUERENTE)

D. F. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO TINTI RODRIGUES DE FARIAS OAB - MS14083-A 

(ADVOGADO(A))

EDSON JOSE DA SILVA OAB - MS14147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

 

Processo eletrônico n. 1037918-51.8.11.0041 Intime-se a parte autora 

para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da petição de id. 26492085. 

Com a manifestação, imediatamente conclusos. Às providências. Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060116-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO JOAO NEORICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB - RO4117 

(ADVOGADO(A))

TIAGO FAGUNDES BRITO OAB - RO4239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO EULLER SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059485-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGNAZ EVENTOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA OAB - RJ85399 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VASCONCELOS ROQUE OAB - RJ130538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. 2000 INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA TIMOTHEO GUIMARAES DE ALMEIDA OAB - 

205.937.241-00 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 
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janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059479-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA SEGATTO BITELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FREITAS DUCATI OAB - RS83138 (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE JESUS SILVEIRA OAB - RS109942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judicias e efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento.Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059268-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOBRE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNER GOULART DE OLIVEIRA OAB - SP0266217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059194-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CABRAL GIACOMET OAB - GO39193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça e 

apresentar cópia da petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da presente carta precatória, independentemente de 

cumprimento.Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por meio 

do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060930-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA OAB - AC3637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060679-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA NETO OAB - PR88330 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA BRITO ROSTAND OAB - 081.165.289-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. C. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar o recolhimento das custas judiciais e efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028719-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COTALI CAMINHÕES e ÔNIBUS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SONCHIM OAB - SP196462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DOLACIO STAHL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1028719-05.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

25820412. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000988-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ABREU CARMO SANTOS OAB - RJ171540 (ADVOGADO(A))

ALZEMIR DA SILVA RODRIGUES OAB - 495.284.837-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000988-97.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado, 

servindo cópia da presente como mandado e, após, devolva-se à 

Comarca de origem mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e dados alusivos a quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho 

poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). Decorridos 30 

dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem no 

estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

observadas as formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027402-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DAS BALANCAS COM. DE BALANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027402-69.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

22956255. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000737-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UMUARAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY FOIANI DE BRITTOS OAB - PR83049 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODESTO MONTEIRO LEITE JUNIOR (REQUERIDO)

SILVIA MONICA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000737-79.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025399-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA APARECIDA FIGARO BERTIN OAB - SP189314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Impulsionando a presente 

carta precatória, intimo a parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de id. 21563864 em 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. 

Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028719-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COTALI CAMINHÕES e ÔNIBUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SONCHIM OAB - SP196462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DOLACIO STAHL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora 

para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 25820412. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista 

Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000938-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. M. D. M. M. (REQUERENTE)

E. M. D. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO CINTRA DE ALMEIDA OAB - MG57300 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FOSCARINI DE ALMEIDA OAB - MG60235 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento de diligência do oficial de 

justiça. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001008-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR OLIVEIRA DE BARROS SPAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GODINHO PASA OAB - PR36555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES DEL ' HOMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UESLEI RODRIGO RIBEIRO OAB - 020.963.881-80 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001008-88.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001015-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

ABADIO JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEAO DO CARMO OAB - MS3571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE PREZA DA COSTA (REQUERIDO)

ANGELO BLANCO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001015-80.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038116-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 23904524, em cumprimento 

ao despacho de id. 27489116. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001142-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR MARQUES ALVES OAB - DF58728 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001142-18.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001155-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DE MOURA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RODRIGUES OAB - SP276165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CRISTINA DOS SANTOS SCHEIFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001155-17.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001166-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY BORGES CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001166-46.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001174-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AURELIANO DA SILVA (REQUERIDO)

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001174-23.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057363-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO WAGNER NOCERA OAB - SP202815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 27448032. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055329-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO (TESTEMUNHA)

DANIELA NASCIMENTO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR JOSE BATISTA PINHEIRO OAB - SP77475 (ADVOGADO(A))

NAJLA HELENA ABRAO BATISTA PINHEIRO OAB - SP317201 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ULSON ZAPPA LODI OAB - SP150264 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055329-10.2019.811.0041 Vistos. Vê-se da 

certidão de id. 27693588 que não foi possível a intimação da testemunha 

arrolada nestes autos, pois o endereço indicado seria da genitora do 

intimando. Por outro lado, verifica-se que o objeto da presente carta 

precatória atrai a aplicação da regra disposta no caput do art. 455 do CPC, 

segundo a qual, caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, §1º). 

Nestes termos, e nessa parte retificando a decisão anterior, intime-se o 

patrono da parte autora para que providencie a intimação da testemunha 

por ele arrolada, para comparecimento à audiência designada para o dia 

30/01/2020, às 14h00. Consigne-se, ainda, que a parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

inquirição da testemunha (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A testemunha que for 

intimada e deixar de comparecer à sessão designada sem motivo 

justificado será conduzida coercitivamente e responderá pelas despesas 

do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CHAPECOZINHO-SICOOB VALCREDI SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BALDISSERA OAB - SC30293 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CLEYTON HABECH OAB - SC28252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAMA CIBELE SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001369-08.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001375-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA (REQUERENTE)

Delza Maria Fernandes Zambonini Siqueira (REQUERENTE)

BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR FERNANDES ZAMBONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001375-15.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001381-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001381-22.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046250-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARTAO DIAMANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLAND DOS SANTOS OMENA OAB - PR84778 (ADVOGADO(A))

AMAURI SILVA TORRES OAB - PR19895 (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAROLINA SCHLOGEL DE FREITAS OAB - PR63584 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMEC ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias apresentar 

comprovante de pagamento das custas judiciais da presente, em 

atendimento ao despacho de id. 24971982, nos termos do art. 1.214 da 

CNGC/MT. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030554-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA QUINTEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25451352, nos 

termos do art. 1.214 da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044308-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELY CUENETE SILVA DE MELO OAB - SP351871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25100924, nos 

termos do art. 1.214 da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049178-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRANCISCO DE ALMEIDA OAB - SP202600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27111609, nos 

termos do art. 1.214 da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001499-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SILVEIRA (REQUERENTE)

LINDA DE FIGUEIREDO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001499-95.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato 

deprecado, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001554-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO OAB - RO3300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE PADUA SILVA BAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001554-46.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001521-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSTIROLLA (REQUERIDO)

ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA (REQUERIDO)

VIVIENE BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001521-56.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001531-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR OAB - PR33055 (ADVOGADO(A))

FELIPE MARQUARDT SANTOS OAB - PR96201 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL CUIABA CEDUC LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001531-03.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001565-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DE MARCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001565-75.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001491-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO SANTIN OAB - PR54095 (ADVOGADO(A))

ADEMAR ANTONIO SANTIN OAB - PR09933 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ORTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001491-21.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042215-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. C. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO TSUYOSHI ENOMURA OAB - PR50080 (ADVOGADO(A))

ELIANE CHANA GOMES OAB - 977.947.911-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27984170, em 

observância aos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001595-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO LOIOLA DE CARVALHO OAB - MT26850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001595-13.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ANTONIO PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SAVINI BERNARDES PIRES DE ALMEIDA RESENDE OAB - 

GO17196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Eustáquio Pereira (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001601-20.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001604-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MAX VII (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SANTOS FERREIRA OAB - SP253443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001604-72.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001653-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001653-16.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057607-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNEI SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V N DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27982044, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001700-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUJUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA OAB - 002.829.462-92 

(PROCURADOR)

RENAN CARLOS RAMBO OAB - 970.168.882-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA MÁQUINAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001700-87.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001715-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS MIKE QUILES OAB - SP293552 (ADVOGADO(A))

JAMILLE BASILE NASSIN BARRIOS OAB - SP305813 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA CRISTINA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001715-56.2020.811.0041 Vistos. Por se tratar de 

carta precatória restaurada, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 16 

de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002902-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA RIEDIGER (LITISCONSORTE)

VILMAR RIEDIGER (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002902-32.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, no endereço constante na certidão de id. 

21988980, servindo cópia da presente como mandado, e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001723-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001723-33.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047477-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTRUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA POLIDORO OAB - SP218084 (ADVOGADO(A))

ANDRE VILAS BOAS VIEIRA OAB - SP403873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10604, de 22/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25239815, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050323-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GLEICY EVANGELISTA GOUVEIA OAB - 021.665.091-77 

(REPRESENTANTE)

OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA OAB - GO49632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27088444, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026101-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR VIDA - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA OAB - PR18084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VITOR HENRIQUE DE MIRANDA CORRENTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28122445, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061936-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE ARRUDA LEITE OAB - SP418506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como apresentar a petição 

inicial, a decisão proferida pelo juízo deprecante e a senha de acesso ao 

processo, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1059711-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE DA CUNHA OAB - MS7809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO INACIO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA PEREIRA DOS SANTOS BANDEIRA OAB - MS5730 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28123147, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048356-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEI CALDERON OAB - SP114904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CABRAL FRANCISCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que, embora devidamente intimada, 

a parte autora somente promoveu o recolhimento das custas de 

distribuição da presente. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a 

parte interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do 

despacho de id. 25459868. Destaco que a respectiva guia poderá ser 

emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048842-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA FONTES OAB - GO35984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANDER FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que, embora devidamente intimada, 

a parte autora não comprovou o recolhimento das custas judiciais, pois 

somente juntou comprovante de pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada 

para efetuar o pagamento das custas de distribuição da presente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução desta carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002065-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ZAVARIZ BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002065-44.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato 

deprecado, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002093-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO TEODORO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE OLIVEIRA BRAIT OAB - GO11492 (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO HOFF BRAIT OAB - GO21887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NERES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002093-12.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001378-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARLOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PATRICIA APARECIDA JUSTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001378-67.2020.811.0041 Vistos. De acordo com 

a Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019, publicada em 03/04/2019, esta unidade 

jurisdicional é competente para processar as cartas precatórias cíveis da 

Comarca de Cuiabá, exceto as extraídas de processos de competência 

das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM e do Meio Ambiente. Como 

esta precatória advém de Embargos à Execução referente a Ação de 
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Execução de multa ambiental, deverá tramitar na Vara Especializada do 

Meio Ambiente, conforme a exceção acima mencionada. Pelo exposto, 

declino da competência em razão da matéria, devendo a Secretaria 

promover a redistribuição mediante a adoção das providências 

necessárias. Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020 Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039940-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA OAB - RJ220761 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA OAB - RJ177509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039940-82.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 24824978, expeça-se novo mandado citatório, 

a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das regras 

contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC, cabendo à parte autora 

comprovar o recolhimento da diligência em 05 (cinco) dias. Registre-se 

que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual 

prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a parte no seu 

domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. Sendo 

positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034079-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034079-18.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 26247247, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028319-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C S DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1028319-88.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 25645805, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046681-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

FERNANDO DO VALE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046681-41.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 28066048, intime-se o patrono da parte 

interessada para em 05 (cinco) dias apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, dando-se ciência da 

presente ao juízo deprecante. Apresentado tal documento, CUMPRA-SE, 

servindo cópia da presente como mandado e, após, devolva-se à 

Comarca de origem mediante a adoção das providências pertinentes. 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005515-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

VISTO. Intime-se o autor para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se o 

benefício aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (espécie 

92) foi implantado. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001939-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO DRº ANDRE DA COSTA RIBEIRO - POLO PASSIVO , PARA 

QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO 

Nº 577950-2/2019 EM FAVOR DA PARTE MOVEIS ROMERA LTDA, 

CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS.
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Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008457-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008457-51.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: SHOPPING COMERCIO DE 

FERRO E ACO EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTO Certifique-se se o recurso de apelação já foi julgado. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 21 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRUNELLI ZANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 26520313 e os 

documentos que a acompanham. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005469-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre a informação de Id. 26615403. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012577-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIPE HORTA JUNIOR (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012577-74.2018.8.11.0003. AUTOR(A): EDNA CRISTINA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, STA CASA 

DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, JOSE FELIPE 

HORTA JUNIOR VISTO Intime-se a empresa nomeada para realizar a 

perícia do conteúdo do despacho saneador. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 

4 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000436-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011300-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o autor para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre a petição de Id. 26324871. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000412-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HENRIQUE BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE JUNTEI O LAUDO MEDICO 

PERICIAL, ELABORADO PELO DR. DIOGENES GARRIO CARVALHO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)
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ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006466-74.2018.8.11.0003 VISTO. O executado JOÃO 

PAULO DA MATA NAKUMO alegou a impenhorabilidade do valor 

bloqueado no banco SANTANDER, uma vez que é proveniente de salário. 

Disse, ainda, que a ordem de penhora foi prematura, pois a citação por 

edital foi irregular, na medida em que não preencheu todos os requisitos 

para essa modalidade de citação. Assim, requereu a liberação do valor 

bloqueado, no montante de R$ 7.342,15 (sete mil, trezentos e quarenta e 

dois reais e quinze centavos). Intimado, o Estado de Mato Grosso alegou 

que o executado não fez prova efetiva da natureza salarial do valor 

penhorado, pois o extrato acostado é parcial e se refere apenas a um 

pequeno período registrado. Asseverou que os valores somente podem 

ser considerados como verbas alimentares, protegidos pelo art. 833, IV do 

CPC, enquanto estiverem destinados ao sustento do devedor e sua família, 

sendo que, de acordo com o STJ, na hipótese de qualquer quantia salarial 

se mostrar, ao final do período, superior ao custo necessário ao sustento 

do titular e de seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e 

passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, 

penhorável. É o relatório. Decido. DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. No 

caso dos autos, verifica-se que a citação dos executados por edital é 

válida, uma vez que as tentativas de citação por carta (id. 17729289, 

17566225, 15780457, 15780178) e por mandado (ID. 19793316 e 

19792720) restaram infrutíferas. A Lei de Execuções Fiscais prevê: “Art. 

8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - 

a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de 

citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do 

devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.” Assim, frustrada a tentativa de citação por 

oficial de justiça e carta, está justificada a citação editalícia, nos moldes do 

artigo 8º, III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer 

outro meio para a sua localização. DO BLOQUEIO DE VALORES. 

Analisando os autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 

7.342,15 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) 

em conta no Banco Santander e R$ 867,83(oitocentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e três centavos) em conta da Caixa Econômica Federal. O 

executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO alegou que a quantia de R$ 

7.342,15 é oriunda do seu salário recebido da empresa PANES SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 00956466/0001-65. De fato, os 

holerites e extrato bancário anexados nos ids. 26865964 e 26865968 

comprovam que a mencionada quantia refere-se ao salário do executado. 

Com efeito, o bloqueio judicial, no valor de R$ 7.342,15 ocorreu em 

07/11/2019 (id. 25909623) e de acordo com o extrato bancário do id. 

26865968, a conta do BANCO SANTANDER, entre setembro a 

novembro/2019 recebeu somente depósitos referentes a crédito de 

salário, inclusive, no dia 07/11/2019, no valor de R$ 5.413,04. Assim, ficou 

demonstrado que o bloqueio judicial do valor de R$ 7.342,15 (sete mil, 

trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) recaiu sobre o 

salário do executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO. Ocorre que os 

vencimentos, salários e remunerações são impenhoráveis, conforme 

dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “ Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o; Assim, impõe-se a liberação da quantia de R$ 7.342,15 

(sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos). Com 

essas considerações, com base no artigo 833, inciso IV do Código de 

Processo Civil, torno sem efeito a penhora on line realizada sob a 

importância de R$ 7.342,15 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e 

quinze centavos), devendo o valor ser restituído para o executado JOÃO 

PAULO DA MATA NAKUMO, assim como os acréscimos supostamente 

havido com a correção. De outro norte, converto em penhora a 

indisponibilidade do valor de R$ 867,83 (oitocentos e sessenta e sete reais 

e oitenta e três centavos), encontrado na conta do executado junto a 

Caixa Econômica Federal e transferido para a conta única, considerando 

que não apresentada manifestação em relação a tal quantia, nos termos 

do artigo 854, § 5º do Código de Processo Civil, devendo o valor ser 

vinculado a estes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

EXECUTADA, JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO, O ADVº DUILIO PIATO 

JUNIOR, OAB 3719, PARA INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS 

COMPLETOS E CPF , PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012423-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS (EXECUTADO)

EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS (EXECUTADO)

EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012423-22.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME, 

EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE 

BARCELOS, ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS VISTO. ELIAMAR 

GOMES FIGUEIRA BARCELOS interpôs exceção de pré-executividade na 

ação de execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição do crédito 

tributário. Intimado, a credora impugnou o pedido. É o relatório. Decido. A 

prescrição da pretensão executiva encontra-se disciplinada pelo artigo 

174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, 

de 9 de fevereiro de 2005: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor”. Distribuída a petição inicial em 

15/06/2015, posteriormente ao início da vigência da Lei Complementar nº 

118, de 9 de fevereiro de 2005, o que se deu no dia 9 de junho de 2005, 

deve ser aplicada a redação atual do inciso I do artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, de modo que o despacho de citação do devedor 
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interrompe o prazo prescricional. “Nos termos da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do 

CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em 

que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em 

data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 

9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 10/10/2012). No caso em debate, observo que 

ocorreu a prescrição dos créditos tributários constituídos nos anos de 

2009 e 2010. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Denota-se que a 

execução fiscal foi ajuizada em junho/2015, após o transcurso do prazo 

prescricional. Logo, decorridos mais de cinco anos entre a constituição 

definitiva dos créditos e a distribuição da execução fiscal, impõe-se 

reconhecer a prescrição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. Em sendo decorrido 

mais de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a 

causa interruptiva na execução fiscal, prescrito se encontra o crédito 

tributário. Inteligência do art. 174 do CTN. Prescrição reconhecida. 

Somente interrompe a prescrição o despacho ordinatório que ocasionar a 

citação válida do devedor no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais 

noventa. Não ocorrendo à citação válida nestes prazos, haver-se-á por 

não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa 

exclusiva do Judiciário. Inteligência do art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do 

CPC e súmula 106, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação 

Cível Nº 70058252289, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 27/02/2014). Com 

essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade proposta 

por ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS e declaro a prescrição dos 

créditos tributários cobrados nos autos. Consequentemente, julgo extinta 

esta execução. Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece a exequente. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 2 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1009216-83.2017.811.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de tutela antecipada promovida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face de MARIANO GOMES DE 

OLIVEIRA alegando, em síntese, que, em 22 de outubro de 2015, firmou 

com o Estado de Mato Grosso o Termo de Cooperação Técnica n° 166/15, 

no qual o Estado transferiu ao Município de Rondonópolis a competência e 

exploração do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, localizado em 

uma área de 240,00 has (duzentos e quarenta hectares), com os limites e 

confrontações constantes da matrícula de n° 18.596, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. Relatou que, desde o ano de 2013, a 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito vem tentando regularizar a 

situação dos ocupantes dos hangares localizados no Aeroporto Maestro 

Marinho Franco, pois alguns ocupantes não possuem contrato de 

concessão com o Município de Rondonópolis, como é o caso do requerido, 

o qual atualmente ocupa os lotes 3, 4 e 5, sem pagar pela utilização. 

Afirmou que o erário municipal experimentará vultoso prejuízo caso se 

espere o deslinde do presente feito, pois deixará de receber os aluguéis 

devidos por aqueles que ocupam áreas no aeroporto municipal. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para assegurar ao Município 

de Rondonópolis a imissão imediata na posse da área ocupada pelo 

requerido no Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco (Id. 10661773). 

Determinou-se a realização de auto de constatação nos lotes (hangares) 

03, 04 e 05, do Aeroporto Municipal de Rondonópolis para averiguar se 

tais imóveis estão sendo ocupados pela pessoa de MARIANO GOMES DE 

OLIVEIRA. Cumprido o auto de constatação, o oficial de justiça informou 

que os hangares 3,4 e 5 do Aeroporto Maestro Marinho Franco 

encontram-se ocupados por Mariano Gomes de Oliveira Neto e Denizar 

Novaes da Rocha (auto de constatação – Id. 11418768). O pedido de 

imissão imediata na posse formulado pelo autor foi indeferido pela decisão 

de Id. 12217718. O autor interpôs agravo de intrumento em face da 

decisão que indeferiu o pedido de imissão imediata na posse, tendo o 

Relator do recurso deferido, em parte, em antecipação de tutela, a 

pretensão recursal para determinar a reintegração de posse dos 

hangares, lotes nºs 4 e 5, do Aeroporto Municipal Maestro Marinho 

Franco, pertencentes ao Município de Rondonópolis (Processo nº 

1004800-47.2018.8.11.0000 - Id. 13736353). O requerido apresentou 

contestação e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando 

que a posse sobre o lote 3 é exercida, na verdade, pela pessoa Jurídica 

M. GOMES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA – ME. No mérito, sustentou que 

a pretensão autoral é improcedente, haja vista que a mencionada empresa 

possui Contrato de Concessão de Uso da Área (nº 01/16), firmado em 

24/06/2016, o que torna sua posse legítima e esta ação descabida. Ao 

final, requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a 

extinção do feito, sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requereu a 

substituição processual, nos moldes do artigo 338 do CPC, estabelecendo 

a presente relação jurídica com a empresa M. GOMES de OLIVEIRA NETO 

& CIA LTDA – ME. Por fim, requereu a extinção do processo, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, CPC, uma vez que a 

posse guerreada é exercida de forma regular pela referida empresa (Id. 

15620172) O autor requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a 

liminar de reintegração, para que o hangar 03 do Aeroporto seja 

reintegrado ao Município (Id. 15738393). O Município de Rondonópolis 

apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e 

refutando os argumentos da contestação. Na oportunidade, alegou que a 

contestação é intempestiva (Id. 15739182). Na fase de especificação de 

provas, o autor informou que não tem outras provas a produzir. O 

requerido, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal e 

pericial, mediante a nomeação de um engenheiro ou técnico agrimensor, 

para que seja efetuada a medição dos lotes existentes e indicada as 

edificações existentes em cada lote (Id. 15942960 e 16071977). 

Determinou-se a expedição de novo mandado de reintegração de posse 

(Id. 18910309). O requerido requereu a designação de audiência de 

conciliação e a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração 

de posse, até a realização da audiência (Id. 19186808). A decisão de Id. 

19303287 deferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de 

reintegração de posse e designou audiência de conciliação. O requerido 

informou que após ter peticionado requerendo a designação de audiência 

de conciliação, também solicitou audiência com o Secretário Municipal de 

Transporte e Trânsito de Rondonópolis/MT. Disse que, em 08/04/2019, 

ocorreu a reunião e o Secretario deferiu o pedido de parcelamento das 

parcelas vencidas, para que as mesmas sejam pagas juntamente com as 

parcelas vincendas, nos termos solicitado. Apresentou cópia do acordo 

firmado, bem como comprovante de depósito judicial da parcela vencida 

em julho de 2016 e da parcela referente ao mês de abril de 2019. Ao final, 

requereu a homologação do acordo noticiado e a suspensão do processo 

até o seu integral cumprimento (Id. 19394236). A audiência de conciliação 

foi infrutífera. No entanto, as partes pugnaram pela suspensão do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação de contrato de 

concessão de uso original à Procuradoria do Município, para análise (Id. 

19949708). O autor informou que realizou a entrega do contrato original 

em 08/05/2019, conforme ajustado em audiência. Ademais, apresentou 

comprovante de depósito judicial da parcela vencida em agosto de 2016, 

devidamente corrigida, bem como da parcela referente ao mês de maio de 

2019 (Id. 20389621). O Município de Rondonópolis alegou que o Contrato 

de Concessão de Uso apresentado pelo requerido contraria a Lei 

Municipal nº 8.360/2015 (artigo 2º). Ressaltou que, para os atuais 

ocupantes, deveria existir contrato de aluguel para regularização dos 

hangares, e, no caso de contrato de concessão de uso, como o do 

requerido, deveria existir processo licitatório. Disse que mesmo se o 

contrato de concessão fosse utilizado como contrato de locação, para 

afastar o enriquecimento ilícito do requerido é necessário o pagamento 

pela utilização da área dos hangares desde a publicação da citada Lei, e 

não a partir da data do contrato de concessão apresentado pelo 

requerido. Por essas razões, requereu o prosseguimento da ação. 

Requereu, ainda, a citação do CONSÓRCIO AEROESTE, constituído pelas 

empresas SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES 
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LTDA. e SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E 

TURÍSTICO LTDA, no endereço existente no sistema INFOJUD, para 

ingressar no polo ativo desta ação, tendo em vista a proximidade de 

transferência da titularidade do Aeroporto Municipal de Rondonópolis para 

a iniciativa privada, conforme Decisão n. 71, de 22 de maio de 2019, do 

Ministério da Infraestrutura/Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC (Id. 

20849887). Intimado, o requerido rebateu os argumentos do autor e 

reiterou os pedidos formulados na contestação (Id. 21819091). O 

Município de Rondonópolis requereu a compensação dos valores já 

depositados e dos que vierem a ser depositados, com a finalidade de 

ressarcir suas perdas e danos que forem apurados em liquidação de 

sentença, particularmente o valor locativo da área ocupada (Id. 

21820417). É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PEDIDO 

RECONSIDERAÇÃO O autor requereu a reconsideração da decisão que 

indeferiu a liminar de reintegração, para que o hangar 03 do Aeroporto 

seja reintegrado ao Município (Id. 15738393). Indefiro o pedido de 

reconsideração, haja vista que não houve nenhuma alteração fática que 

pudesse implicar na revisão da decisão por este magistrado. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O requerido afirma não ser parte legítima para 

figurar no polo passivo desta demanda, pois quem exerce a posse sobre 

o Lote 3 é a Pessoa Jurídica M. GOMES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA 

–ME. Assim, requereu a extinção do feito, sem resolução de mérito, por 

ausência de legitimidade passiva. Subsidiariamente, requereu a 

substituição processual, nos moldes do artigo 338 do CPC, estabelecendo 

a presente relação jurídica com a empresa M. GOMES de OLIVEIRA NETO 

& CIA LTDA – ME. Pois bem. Em que pese a alegação do requerido, neste 

momento processual, não há prova inequívoca de que a posse sobre o 

lote 3 é exercida pela empresa M. GOMES de OLIVEIRA NETO & CIA LTDA 

– ME. Ademais, no auto de constatação de Id. 11418768 foi informado pelo 

Oficial de Justiça que os lotes (hangares) 03, 04 e 05 encontram-se 

ocupados pelo requerido e pelo Sr. Denizar Novaes da Rocha. Assim, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. INTEMPESTIVIDADE 

CONTESTAÇÃO O autor sustentou que a contestação do requerido não foi 

apresentada dentro do prazo estipulado, requerendo, assim, seja 

reconhecida intempestividade da contestação (Id. 15739182, pág. 2). Sem 

razão o autor. Da análise dos autos, verifica-se que o requerido sequer 

chegou a ser devidamente citado para ensejar a contagem do prazo para 

contestação. A tentativa de citação do requerido por mandado foi 

infrutífera, conforme certificado no Id. 13251137. O requerido apresentou 

contestação antes mesmo de ser citado da ação, de forma espontânea, 

de modo que não que se falar em intempestividade de tal defesa. Dessa 

forma, rejeito o pedido de reconhecimento da intempestividade da 

contestação apresentada pelo requerido. CONSÓRCIO AEROESTE O 

Município de Rondonópolis requereu a citação do CONSÓRCIO AEROESTE, 

constituído pelas empresas SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. e SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO 

RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, no endereço existente no sistema 

INFOJUD, para ingressar no polo ativo desta ação, tendo em vista a 

proximidade de transferência da titularidade do Aeroporto Municipal de 

Rondonópolis para a iniciativa privada, conforme Decisão n. 71, de 22 de 

maio de 2019, do Ministério da Infraestrutura/Agencia Nacional de Aviação 

Civil – ANAC (Id. 20849887). O Código de Processo Civil prevê que “Duas 

ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo 

pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por 

ponto comum de fato ou de direito.” (artigo 113). Sobre o tema, o referido 

Código ainda estabelece: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que 

devam ser litisconsortes. (...) Art. 116. O litisconsórcio será unitário 

quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de 

modo uniforme para todos os litisconsortes.” No caso, entendo que o 

Consórcio Aeroeste não deve ser admitido como litisconsorte ativo, como 

pretendido pelo autor, especialmente porque não restou configurada 

nenhuma das hipóteses de litisconsórcio previstas no CPC. A presente 

ação de reintegração de posse foi ajuizada pelo Município de 

Rondonópolis com base no Termo de Cooperação Técnica nº 166/15, por 

meio do qual o Estado de Mato Grosso transferiu ao Município de 

Rondonópolis a competência e exploração do Aeroporto Municipal Maestro 

Marinho Franco, localizado em uma área de 240,00 has (duzentos e 

quarenta hectares), com os limites e confrontações constantes da 

matrícula de n° 18.596, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

(Petição Inicial). O Consórcio Aeroeste nada tem haver com o citado Termo 

de Cooperação. Além disso, como bem destaco pelo Município, a 

administração do Aeroporto ainda não foi transferida para o consórcio, 

sendo certo, portanto, que a inclusão deste consórcio no polo ativo é 

desnecessária e em nada contribuirá para o deslinde da causa. Por essas 

razões, indefiro o pedido de inclusão do CONSÓRCIO AEROESTE no polo 

ativo da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a posse/ocupação dos hangares localizados no Aeroporto 

Municipal Maestro Marinho Franco (lotes nºs 03, 04 e 05) e a ocorrência 

de perdas e danos supostamente sofridos pelo autor. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em tela, o ônus da prova 

será na forma estabelecida nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, ou seja, 

incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao 

réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. IV - DA PROVA PERICIAL Para realizar a prova pericial 

solicitada pelo requerido, determino as seguintes providências: Nomeio 

como perito o engenheiro NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, residente na 

Rua Japuira, 68, quadra 17, casa 16, Jardim Village do Cerrado, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78.731-613, telefones 3421-6593 e 98115-7068, 

ndrj@ig.com.br, para realizar a perícia, devendo ser intimado para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - 

currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC). Apresentada a proposta, 

intimem-se as partes da proposta de honorários para, querendo, 

manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos; e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da data que foi dado 

início aos trabalhos periciais. Os honorários periciais serão suportados 

pelo requerido, visto que foi ele que pediu a produção dessa prova (artigo 

95 do CPC). Caso o requerido não deposite o valor da perícia, o processo 

seguirá sem a produção dessa prova. Apresentado o laudo pericial, 

designarei a audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes 

para, querendo, pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010289-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008678-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1008678-34.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de concessão de 

auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez ajuizada por ANDREA DE 

PAULA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Analisando os autos, verifica-se que a ação inicialmente foi 

distribuída na Justiça Federal e, posteriormente, encaminhada a este juízo. 

Na Justiça Federal foi realizada perícia em 19/06/2018, na qual o perito 

atestou a existência de incapacidade parcial e temporária, tendo o expert 

consignado, ainda, o prazo de 6 (seis) meses para que a pericianda seja 

submetida a uma nova avaliação médica acerca de sua capacidade 

laborativa (itens 3.1,3.2 e 3.3 do id. 22520844 – pág. 5), de modo que a 

análise acerca da existência ou não de capacidade depende de nova 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito o médico o Dr. Marcus José 

Pieroni, o qual pode ser encontrado na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, 

2094, Vila Birigui, nesta cidade e pelos telefones: 66-3426-6773, devendo 

ser intimado da nomeação, para que submeta a parte autora à avaliação 

médica emitindo-se o competente laudo médico. Fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para os honorários periciais, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Ademais, diante da excessiva 

dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe 

ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, encaminhem-se os quesitos 

apresentados pelas partes ao perito. Em caso de descumprimento do 

parágrafo anterior, desde já, este juízo apresenta os quesitos produzidos 

a seguir: 1. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual 

ou quais? 2. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente do 

trabalho ou doença ocupacional ? 3. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 4. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

5. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, 

mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 6. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando(a)? 7. 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? O Sr. Perito terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos 

quesitos acostados aos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000879-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA PAULETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - 018.184.911-92 (PROCURADOR)

 

VISTO. Diante da inércia injustificada do Dr. Tauê Brandão (Id. 20191187), 

substituo o referido perito, nomeando para o encargo o Dr. César 

Rodrigues Balduino Neto, o qual pode ser encontrado na Avenida 7 de 

setembro, n. 709, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, telefone 66 3421-6841, 

devendo ser intimado da nomeação, para que submeta a autora à 

avaliação médica, emitindo-se o competente laudo médico. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002403-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DOS 

CÁLCULOS APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL ID. Nº 

26861039 , NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012365-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1012365-19.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

restabelecimento de auxílio doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez ajuizada por LUZIA SOARES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade 

da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho (Rua Afonso Pena, 809, nesta cidade telefones: 66 

3424-0035 e 3426-5085), devendo ser intimado da nomeação, para que 

submeta a autora à avaliação médica emitindo-se o competente laudo 

médico. Fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para os honorários 

periciais, uma vez que tal valor se mostra adequado diante da 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (RÉU)

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000345-98.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

RÉU: RAMIRO MURAD FILHO, LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA 

FILHO VISTO Intimem-se as partes para em 5 dias manifestarem-se sobre 

a petição juntada no id 26387325. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA REIS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para parte autora apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Transcorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo impreterível de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003871-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE ACERCA DOS 

CÁLCULOS JUNTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL ID. Nº 27608994, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009934-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES (REQUERENTE)

JURCY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES (REQUERIDO)

EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

VALDIR FARIA DE MORAES (REQUERIDO)

FABIO DE CASTRO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CASTRO SILVA OAB - SP298027 (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se a parte autora para impugnar as contestações 

apresentadas pelos requeridos, no prazo legal. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007810-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRACIELEN MARQUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

VISTO. SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS ajuizou ação de cobrança em face de FRANCIELEN 

MARQUES DE OLIVEIRA aduzindo, em síntese, que o requerido se 

encontra em débito oriundos do consumo de água e esgoto 

correspondente ao período de 07/2018 a 01/2019, no valor de R$ R$ 

1.295,29 (hum mil duzentos e noventa cinco reais e vinte nove centavos). 

Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma 

amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação o 

devedor não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, 

requereu a condenação do requerido ao pagamento da dívida atualizada, 

no valor de R$ 1.295,29 (hum mil duzentos e noventa cinco reais e vinte 

nove centavos). A requerida foi citada mas não contestou a ação (id. 

26530421). O SANEAR manifestou nos autos informando que a autora que 

a requerida quitou o débito, razão pela qual requereu a extinção do feito 

(id. 27292196). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, 

e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. 

O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS 

pretende com esta demanda receber o valor de R$ 1.295,29 (hum mil 

duzentos e noventa cinco reais e vinte nove centavos), referente a 

serviços de água esgoto utilizados nos meses de 07/2018 a 01/2019, na 

unidade consumidora nº 533578-7. Pela análise dos autos, verifica-se que 

a requerida reconheceu a dívida, objeto desta ação de cobrança, na 

medida em que efetuou o pagamento, conforme confirmado pela própria 

autarquia (id. 27292201). Assim, havendo o reconhecimento do pedido, 

por ato inequívoco na admissão de que a pretensão da parte autora é 

fundada, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO 

JURÍDICO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. 

Havendo o deferimento administrativo do pedido no curso da ação, 

configura-se o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do artigo 

487, III, a, do CPC. Impõe-se, portanto, a procedência da pretensão. O 

reconhecimento jurídico do pedido não acarreta a perda superveniente do 

objeto ou a ausência de interesse de agir, na medida em que o direito 

subjetivo do impetrante só foi atendido mediante a propositura da ação. 

(TRF 4ª R.; RN 5059435-89.2015.404.7000; PR; Quarta Turma; Rel. Des. 

Fed. Candido Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 31/08/2016; DEJF 

05/09/2016). Além disso, o SANEAR demonstrou que, de fato, a requerida 

se encontra em situação de inadimplência, seja pelos demonstrativos de 

débitos juntados aos autos (id. 21843201), seja pelas notificações de 

cobrança (id. 21843201), o que legitima a presente ação de cobrança. 

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços 

públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a 

contraprestação consistente em pagar a conta respectiva. Em que pese à 

proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela 

SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência 

generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a 

própria continuidade do serviço, com a consequente punição do 

consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar que o SANEAR 

assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor defesa na esfera 

administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988) 

e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele ciência que a sua 

inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação judicial, no entanto, 

manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de FRANCIELEN MARQUES DE 

OLIVEIRA e condeno o requerido ao pagamento de faturas de água e 

esgoto, relativas aos meses de 07/2018 a 01/2019, no valor de R$ R$ 

1.295,29 (hum mil duzentos e noventa cinco reais e vinte nove centavos), 

corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor 

(INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora 

aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condeno a 
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parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007664-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N.º 

1007664-15.2019.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de cobrança 

em face de MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA aduzindo, em síntese, 

que a requerida se encontra em débito oriundos do consumo de água 

correspondente ao período de 10/2015 a 06/2018, no valor de R$ 6.972,32 

(seis mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). 

Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma 

amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a 

devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, 

requereu a condenação da requerida ao pagamento da dívida atualizada, 

no valor de R$ 6.972,32 (seis mil novecentos e setenta e dois reais e trinta 

e dois centavos). Citado, a requerida não apresentou defesa (id. 

25628640). O SANEAR pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o 

reconhecimento da revelia do demandado (id. 25846779). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS pretende com esta 

demanda receber o valor R$ 6.972,32 (seis mil novecentos e setenta e 

dois reais e trinta e dois centavos), referente aos serviços de água e 

esgoto utilizados no período de 10/2015 a 06/2018, na unidade 

consumidora nº 158990-3. Devidamente citada, a requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação, caracterizando o estado 

processual de revelia que estabelece a presunção relativa de veracidade 

dos fatos alegados na inicial. Logo, a contumácia da parte ré, além de 

implicar na presunção dos fatos deduzidos na inicial, autoriza o imediato 

julgamento do feito no estado em que se encontra, não havendo espaço 

para instrução, que depende necessariamente, em se tratando de direito 

disponível, da oposição formal do réu à pretensão e da formação do 

contraditório. A falta de contestação é circunstância grave, a ponto de 

justificar a procedência do pedido, quando o direito é mero corolário da 

matéria fática deduzida na petição inicial. Além disso, o SANEAR 

demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação de 

inadimplência por meio dos extratos de débito (id. 21625692). Sabe-se que 

o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à 

disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente 

em pagar a conta respectiva. Em que pese à proteção ao hipossuficiente e 

essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o 

inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o 

equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a 

consequente punição do consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar 

que o SANEAR assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor 

defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele 

ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação 

judicial, no entanto, manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de MARIA DE 

LOURDES SANTOS SILVA e condeno o requerido ao pagamento de 

faturas de água e esgoto, relativas ao período de 10/2015 a 06/2018, no 

valor de R$ 6.972,32 (seis mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e 

dois centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a 

Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de 

juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. 

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 

85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003733-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVEIRA DE PAULA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N.º 

1003733-04.2019.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de cobrança 

em face de JOSÉ TAVEIRA DE PAULA aduzindo, em síntese, que o 

requerido se encontra em débito oriundo do consumo de água, esgoto e 

coleta de lixo, correspondente ao período de 08/2017 a 11/2018, no valor 

de R$ 1.422,64 (mil, quatrocentos vinte e dois reais e sessenta e quatro 

centavos). Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de 

forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação o 

devedor não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, 

requereu a condenação do requerido ao pagamento da dívida atualizada, 

no valor de R$ 1.422,64 (mil, quatrocentos vinte e dois reais e sessenta e 

quatro centavos). Citado, o requerido não apresentou defesa (id. 

24005373). O SANEAR pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o 

reconhecimento da revelia do demandado (id. 24241845). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS pretende com esta 

demanda receber o valor R$ 1.422,64 (mil, quatrocentos vinte e dois reais 

e sessenta e quatro centavos), referente aos serviços de água e esgoto 

utilizados no período de 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 

01/2017, 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018, na unidade consumidora 

nº 510040-2. Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo para contestação, caracterizando o estado processual de revelia 

que estabelece a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na 

inicial. Logo, a contumácia da parte ré, além de implicar na presunção dos 

fatos deduzidos na inicial, autoriza o imediato julgamento do feito no 

estado em que se encontra, não havendo espaço para instrução, que 

depende necessariamente, em se tratando de direito disponível, da 

oposição formal do réu à pretensão e da formação do contraditório. A falta 

de contestação é circunstância grave, a ponto de justificar a procedência 

do pedido, quando o direito é mero corolário da matéria fática deduzida na 

petição inicial. Além disso, o SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré 

se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no 

demonstrativo de débito (id. 19450175). Sabe-se que o fornecimento de 

água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do 

consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a 

conta respectiva. Em que pese à proteção ao hipossuficiente e 

essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o 

inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o 

equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a 

consequente punição do consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar 

que o SANEAR assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor 

defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 
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Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele 

ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação 

judicial, no entanto, manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de JOSÉ 

TAVEIRA DE PAULA e condeno o requerido ao pagamento de faturas de 

água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 08/2017 a 11/2018, 

no valor de R$ 1.422,64 (mil, quatrocentos vinte e dois reais e sessenta e 

quatro centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços 

a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de 

juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. 

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 

85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003821-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N.º 

1003821-42.2019.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de cobrança 

em face de ITAMAR RODRIGUES aduzindo, em síntese, que o requerido se 

encontra em débito oriundos do consumo de água, esgoto e coleta de lixo, 

correspondente ao período de 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 

11/2016, 01/2017, 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018, no valor de R$ 

1.900,44 (mil e novecentos reais e quarenta e quatro centavos). Afirma 

que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, 

porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação o devedor não 

manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, requereu a 

condenação do requerido ao pagamento da dívida atualizada, no valor de 

R$ 1.900,44 (mil e novecentos reais e quarenta e quatro centavos). 

Citado, o requerido não apresentou defesa (id. 25631412). O SANEAR 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o reconhecimento da 

revelia do demandado (id. 25847479). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar 

de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem 

suficientes para o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS pretende com esta demanda receber o 

valor R$ 1.900,44 (mil e novecentos reais e quarenta e quatro centavos), 

referente aos serviços de água e esgoto utilizados no período de 07/2016, 

08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 01/2017, 05/2018, 06/2018, 07/2018 

e 08/2018, na unidade consumidora nº 521691-5. Devidamente citado, o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, 

caracterizando o estado processual de revelia que estabelece a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Logo, a 

contumácia da parte ré, além de implicar na presunção dos fatos 

deduzidos na inicial, autoriza o imediato julgamento do feito no estado em 

que se encontra, não havendo espaço para instrução, que depende 

necessariamente, em se tratando de direito disponível, da oposição formal 

do réu à pretensão e da formação do contraditório. A falta de contestação 

é circunstância grave, a ponto de justificar a procedência do pedido, 

quando o direito é mero corolário da matéria fática deduzida na petição 

inicial. Além disso, o SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se 

encontra em situação de inadimplência, conforme se observa na 

notificação extrajudicial (id. 19489200). Sabe-se que o fornecimento de 

água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do 

consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a 

conta respectiva. Em que pese à proteção ao hipossuficiente e 

essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o 

inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o 

equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a 

consequente punição do consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar 

que o SANEAR assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor 

defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele 

ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação 

judicial, no entanto, manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de ITAMAR 

RODRIGUES e condeno o requerido ao pagamento de faturas de água, 

esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 07/2016, 08/2016, 09/2016, 

10/2016, 11/2016, 01/2017, 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018, no valor 

de R$ 1.900,44 (mil e novecentos reais e quarenta e quatro centavos), 

corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor 

(INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora 

aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004116-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

LORENY GIOMBELLI SILVA (EXECUTADO)

BRAZ CESCONETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1004116-79.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de JULIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros, 

onde foi penhorado, via sistema RENAJUD, o veículo TROLLER/T4 TDI 3.0, 

placa NJJ-2323. O Banco Bradesco S.A, na condição de terceiro 

interessado, requereu o levantamento da penhora imposta sobre o veículo 

em questão, através do sistema RENAJUD, sob o argumento de que tal 

veículo foi objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e, 

diante da inadimplência por parte da financiada JULIA COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, o veículo foi apreendido e a propriedade 

devidamente consolidada ao banco em cumprimento a liminar concedida na 

ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco (Id. 25619432). O Banco 

Bradesco S.A requereu novamente o cancelamento da restrição judicial 

imposta sobre o veículo em comento, ressaltando que a empresa 

executada não é proprietária do veículo (Id. 26542280). Intimada, a 

exequente concordou com a liberação da restrição que recaiu sobre o 

veículo em questão e, por consequência, requereu que a penhora recaia 

sobre o direito do bem alienado fiduciariamente, ou seja, sobre o saldo em 

dinheiro a ser devolvido ao devedor, na forma do art. 835, inciso XIII do 

Código de Processo Civil (Id. 26706754). É o relatório. Decido. Resta claro 

que o Banco Bradesco S.A é o proprietário do automóvel TROLLER/T4 TDI 

3.0, placa NJJ-2323, objeto da restrição de Id. 25115543 – pág. 8, sendo 

que a empresa JULIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (executada) 

somente teve a posse direta do veículo, tendo em vista que ambos 

firmaram contrato de financiamento para aquisição de automóvel com 

garantia de alienação fiduciária. Nesses casos, como se sabe, é cabível a 

constrição apenas sobre os direitos decorrentes deste contrato de 

alienação fiduciária, com observância do art. 11, VIII, da Lei nº 6.830/80 e 

art. 835, XII, CPC. Ocorre que a contratante não cumpriu o avençado no 

contrato de financiamento, razão pela qual o Banco Bradesco promoveu 

Ação de Busca e Apreensão (processo nº 9080-50.2010.811.0003– 1ª 

Vara Cível), sendo o mencionado veículo apreendido e posteriormente 
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consolidada a propriedade e a posse plena em favor do proprietário 

fiduciário (Id. 25619995 e 26542287). Ressalta-se que na data de 

imposição da restrição (17/10/2019, Id. 25115543 – pág. 8) o executado já 

não possuía qualquer direito sobre o veículo. Ademais, conforme se 

verifica do documento de Id. 25115543, a execução se encontra garantida 

por outros veículos. Diante disto, DEFIRO a retirada da restrição imposta 

sobre o veículo TROLLER/T4 TDI 3.0, placa NJJ-2323 (Id. 25115543 – pág. 

8). Consequentemente, intime-se a parte exequente, para se manifestar 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, e requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000542-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007364-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARY MIRANDA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007364-53.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JUARY MIRANDA DE MORAES VISTO Intime-se o exequente 

para informar se não tem interesse na alienação dos imóveis penhorados 

nos autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009338-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIFICO para os devidos fins que juntei o laudo medico elaborado perlo 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho, da periciada VANILDA SILVA DAS NEVES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005419-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO Nº 1008432-72.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada por JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, buscando a incorporação em definitivo do 

percentual de 11,98% à sua remuneração e/ou proventos, decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e 

a condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros. A parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 20234118). Determinou-se a intimação da 

parte autora para juntar cópia das suas últimas declarações de imposto de 

renda ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de comprovar 

que não possui recursos suficientes para o pagamento das custas 

processuais (Id. 20277389). A autora juntou cópia da sua declaração de 

Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2018 (20530462). Em 

atendimento ao despacho de Id. 20946839, o valor das custas foi apurado 

(Id. 26617975). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina 

que a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de 

veracidade de suas alegações. No entanto, referida presunção de 

veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente. Nesse sentido é 

jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de pobreza 

que tenha por fim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita tem 

presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada 

fundamentadamente. 2. É inviável, em Recurso Especial, rever o 

entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de 

veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o 

pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.057.733; Proc. 

2017/0034332-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

DJE 24/10/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " 

(AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, indeferiu o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no V. 

acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.210.602; Proc. 

2017/0301250-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2618). Na hipótese, não há nenhum 

indício de que a autora esteja em estado de pobreza, impossibilitada de 

arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração de imposto 

de renda acostada no Id. 20530462 aponta que autora recebeu do 

Governo do Estado de Mato Grosso o valor total de R$ 178.665,32, no ano 

de 2018, a título de salário decorrente do exercício da sua função de 

delegada de polícia. Ou seja, a renda mensal da autora supera o valor de 

R$ 10.000,00, o que permite concluir que ela é capaz de arcar com as 

despesas do processo. Neste contexto, não vislumbro a presença dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça. Dessa 

feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 
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Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009688-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

AGENDADA PERICIA MÉDICA PARA O dia 04 de MARÇO de 2020, às 

10hs00MIN, COM O Dr. Marcus José Pieroni, inscrito no CRM/MT sob o nº 

1175, no Centro Médico “Clínica de Ortopedia e Traumatologia”, localizada 

na Rua Acyr Rezende Souza e Silva nº 2094, Bairro Vila Birigui, nesta 

cidade de Rondonópolis-MT, fone: (66) 3426-6773. OBSERVAÇÃO: A 

parte autora deverá portar os seguintes documentos no dia da perícia: a) 

RG e CPF; b) exames complementares, laudos médico e atestados 

relativos à patologia; c) prontuário médico de atendimento hospitalar ou 

ambulatorial, a fim de agilizar a perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000231-28.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

RÉU: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME VISTO Intime-se o 

autor para depositar em 15 dias o valor dos honorários periciais. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 2 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001128-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

REJANE LEITE VIEIRA 00441441130 (REU)

TEREZINHA FERREIRA - ME (REU)

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA 01156095123 (REU)

O. DA S. VENTURA & CIA LTDA - ME (REU)

VALDINEYRE DA SILVA LOPES (REU)

EVA MARIA HILARIO 76675726153 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1001128-56.2017.8.11.0003 VISTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

ajuizou ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em face de 

LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR CENTRAL, BAR DA JACK, DRINK'S 

BAR, LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR, aduzindo, em suma, 

que chegou ao conhecimento do Ministério Público através de relatório 

elaborado e encaminhado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – 

5º Batalhão de Polícia Militar, que diversos estabelecimentos existentes na 

região do quadrilátero central do Município de Rondonópolis funcionavam 

como prostíbulos, ali albergando prostitutas e travestis para realizavam 

seus programas, mediante divisão de pagamento, portanto, estavam 

funcionando como Casas de Prostituição. Consta na inicial que foi 

realizada uma fiscalização nesses estabelecimentos, a qual resultou nas 

prisões da proprietária do Bar Central e da Gerente, da Gerente da 

Lanchonete VR e de suas auxiliares, bem como das proprietárias da 

Lanchonete Central e Lanchonete Água de Coco; e a Vigilância Sanitária 

Municipal, no exercício do seu Poder de Polícia, empreendeu diligências 

nos estabelecimentos requeridos, notificando-os e autuando-os, e, ainda, 

interditou os estabelecimentos Drink’s Bar e a Lanchonete VR. Alega que, 

embora o Poder Público tenha tentado regularizar a situação dos 

requeridos, todos os estabelecimentos continuam funcionando 

normalmente, sem os respectivos Alvarás de Localização e 

Funcionamento ou, se esses foram concedidos, certamente foram 

elaborados em falsidade ideológica, eis que a Vigilância Sanitária verificou 

irregularidades que não foram sanadas pelos estabelecimentos e o Alvará 

Sanitário é requisito para a concessão do Alvará de Localização e 

Funcionamento. Sustenta que todos os estabelecimentos requeridos 

continuam abertos servindo como Casas de Prostituição, o que vem 

expondo a constrangimento considerável diversos de consumidores que, 

agindo de acordo com a boa fé objetiva que se presume nas relações de 

consumo, podem eventualmente procurar os locais acreditando se tratar 

de estabelecimentos legalmente estabelecidos, quando na verdade 

trata-se de Casas de Prostituição. Assim, requer a concessão de medida 

liminar para determinar a cassação dos alvarás de localização e 

funcionamento e a interdição total (suspensão de funcionamento) dos 

estabelecimentos LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR CENTRAL, BAR 

DA JACK, DRINK'S BAR, LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR. A 

ação foi direcionada a uma das varas cíveis desta comarca, tendo o Juízo 

da Primeira Vara Cível reconhecido a existência de litisconsórcio passivo 

necessário do Município de Rondonópolis, declinando a competência para 

uma das Varas de Fazenda Pública (Id. 4999668). Determinou-se a 

intimação do autor para informar se tem interesse em incluir no polo 

passivo o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Id. 5558784). O Ministério 

Público emendou a inicial para incluir no polo passivo o Município de 

Rondonópolis (Id. 5772689). O pedido de liminar foi indeferido. Citada, a 

LANCHONETE CENTRAL apresentou contestação, dizendo que “foi 

notificada apenas por estar exercendo atividade divergente da liberada no 

alvará de localização e funcionamento que era para lanchonete, casas de 

chá, de sucos e similares, porém exerce atividade de Bar (venda de 

bebidas alcoólicas). Que a situação do estabelecimento Lanchonete 

Central já foi regularizada, continua com seu funcionamento normal, com 

os respectivos alvarás de Localização e Funcionamento bem como o 

Alvará Sanitário”. LANCHONETE ÁGUA DE COCO também apresentou 

contestação, alegando que se trata de “um estabelecimento comercial que 

cumpre todas exigências legais para funcionamento, não infringindo a 

função social do imóvel, nem mesmo causando dano moral a coletividade, 

uma vez que não há relatos sobre isso, razão pela qual esta ação deve 

ser JULGADA IMPROCEDENTE”. VALDINEYRE DA SILVA LOPES 

compareceu nos autos para pedir a extinção do processo sem resolução 

do mérito, uma vez que sua lanchonete encontra-se fechada desde 2015. 

No mérito, sustentou que “jamais manteve ou fomentou a atividade 

relacionada à prática de prostituição, apenas tinha um estabelecimento 

próximo ao local muito frequentado por pessoas que exercia a atividade”. 

O Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão que negou o pedido de tutela provisória de urgência. Na 

sequência, o Ministério Público Estadual requereu a desistência da ação 

em relação ao requerido Bar Central (Razão Social: Rejane Leite Vieira), 

vez que no referido ponto comercial não mais funciona o estabelecimento 

Bar Central, e sim um loja de calçados denominada “Promoções Calçados”. 

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, onde arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que apenas tem a 

responsabilidade de emitir os alvarás das atividades indicadas pelos 

declarantes e não colaborou para o desvirtuamento da atividade constante 

nos Alvarás de funcionamento. No mérito, sustentou que vem adotando as 

medidas necessárias no sentido de fiscalizar os referidos 

estabelecimentos. Os estabelecimentos BAR DA JACK, representada por 

Eva Maria Hilario, e DRINK'S BAR, representada por Marileide Aparecida de 

Souza, foram citados (ids. 6803225 e 6803328, respectivamente) e não 

apresentaram contestação. O Ministério Público não impugnou as 

contestações apresentadas nos autos. Na fase de especificação de 

provas, as partes requereram a oitiva de testemunhas na audiência de 

instrução. Em decisão saneadora, homologou-se o pedido do autor de 
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desistência da ação em relação ao requerido BAR CENTRAL, porque o 

estabelecimento deixou de existir. Delimitou-se as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória e definiu-se a produção de prova 

testemunhal (id. 15647394). Em audiência de instrução e julgamento 

realizada em 7/11/2018, colheu-se o depoimento das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público: Alessandra Maria Alves Santana, 

Edileuza Barbosa Barbieri, Janaina Araújo Castelhano Estolano e Marco 

Antônio de Souza; e pelo Município de Rondonópolis: Luiz Rogério Fortes 

Sari e Aparecido Soares de Lima. O Ministério Público insistiu na oitiva das 

testemunhas faltantes (ID. 16399797). Em 13/02/2019, ouviu-se as 

testemunhas arroladas pela Lanchonete Água de Coco: Edna Leandro 

Ferreira; e pela Lanchonete VR: Daniellen de Oliveira Maciel. Diante da 

ausência do Ministério Público, deixou-se de ouvir as testemunhadas 

indicadas pela parte autora (id. 18013265). Em 23/04/2019, foi juntado nos 

autos a carta precatória com a oitiva da testemunha indicada pelo 

Ministério Público: Luiz Carlos Borges de Lima (id. 19573708 a 19573714). 

As partes apresentaram alegações finais na seguinte ordem: MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS (id. 20146786), VALDINEYRE DA SILVA LOPES (id. 

20192263), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (id. 20362607), 

LANCHONETE ÁGUA DE COCO (id. 21487615). É relatório. Decido. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou ação civil pública requerendo a 

interdição judicial da LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR CENTRAL, BAR 

DA JACK, DRINK'S BAR, LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR, 

amparado na ausência de Alvarás e na alegação de que tais 

estabelecimentos foram utilizados em desvio de finalidade, para a prática 

de atividade ilícita, funcionando como casa de prostituição, sendo que o 

Município de Rondonópolis não estaria utilizando do seu poder/dever de 

polícia para cessar as violações. Na situação em exame, a prova 

produzida é insuficiente para respaldar a procedência da ação civil 

pública. Destaco que os estabelecimentos estão localizados na região 

central da cidade, onde é permitida a prática de atividades comerciais, 

inclusive de bares, não havendo evidências de que constitua um incômodo 

aos demais comerciantes da região de modo geral. Acaso constituísse um 

incômodo social relevante, a vizinhança estaria organizada contra os 

estabelecimentos mencionados nesta ação, o que não se verificou no 

caso. Logo, não parece razoável interferir em ato administrativo e 

discricionário do Município, revogando possível licença para 

funcionamento dos estabelecimentos, fundado da alegação de 

perturbação ao sossego da coletividade. Quanto à alegação de que esses 

bares estariam funcionando como prostíbulos, embora os requeridos 

tenham negado que seus estabelecimentos são utilizados para 

prostituição, isso, na verdade, é irrelevante. Ocorre que os bares não 

podem negar o acesso aos clientes que ali pretendam frequentar, sejam 

solteiros ou casados, prostitutas ou não. A prostituição pode até sofrer 

repulsa social, sobretudo por aqueles inseridos em uma dogmática 

religiosa, contudo ela não caracteriza ilícito civil e muito menos penal, 

porque somente a exploração ou obtenção de vantagem da prostituição é 

que caracteriza o crime, conforme julgados a seguir transcritos: 

“ESTABELECIMENTO PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. ART. 229 DO 

CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 

PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

POSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS GAROTAS DE PROGRAMA E DANÇARINAS 

DO ESTABELECIMENTO. CONDIÇÃO EXIGIDA COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 

12.015/2009. CONDUTA ATÍPICA. ADEMAIS, PRESCINDIBILIDADE DE SER 

AUFERIDO LUCRO PELOS PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO. 

REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Explorar é colocar em situação análoga à de escravidão, impor 

a prática de sexo contra vontade ou, no mínimo, induzir a isso, sob as 

piores condições, sem remuneração nem liberdade de escolha. [...] A meu 

ver, com a recente alteração trazida pela nova Lei, os processos que se 

encontram em tramitação pelo crime de ‘casa de prostituição’, se não 

envolverem exploração sexual, deverão resultar em absolvição, pois a 

conduta de manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais 

configura crime" (ELUF, Luiza Nagib. Casa de Prostituição. Folha de São 

Paulo. São Paulo, 1-10-2009, p. A3). (Apelação Criminal 2013.084764-2, 

Relª Desª Marli Mosimann Vargas, j. 19-08-2014).” (TJSC; ACR 

0009605-62.2013.8.24.0036; Jaraguá do Sul; Quinta Câmara Criminal; Rel. 

Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; DJSC 16/10/2019; Pag. 497). “A 

manutenção de casa de prostituição, nos dias atuais, é conduta que vem 

destituída de conteúdo necessário para atingir a tipicidade material. Com 

efeito, diante da liberdade sexual que se verifica na fenomenologia do 

comportamento da sociedade contemporânea, inclusive com norma 

constitucional protetiva da liberdade individual e mesmo de livre iniciativa 

comercial, não há mais qualquer relevância social na tipificação penal da 

conduta de manter casas destinadas a encontros sexuais, mormente 

diante da circunstância de que, para estabelecimentos destinados a tal 

fim, o Poder Público até mesmo concede alvarás de funcionamento. A 

finalidade libidinosa de bares, motéis, ”casas de massagens” e prostíbulos 

antes condenada, agora está amplamente tolerada – diria, mais, aceita – 

pela sociedade, deixando de ser ofensiva à moralidade atual, o que afasta 

a ilicitude da conduta prevista no art. 229 do Código Penal, tornando-a, por 

conseguinte, atípica, em nome da evolução dos costumes.” (Apelação 

Crime nº 70046046736, Sétima Câmara Criminal, TJRS, Relator Des. José 

Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 09/02/2012).” No caso dos autos, o 

conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que as atividades dos 

réus estavam direcionadas à obtenção de lucro com a prostituição alheia 

(exploração sexual). De igual forma, não ficou comprovada outras 

condutas criminosas, tais como corrupção de menores, fornecimento de 

bebidas alcoólicas para menores, perturbação do sossego alheio ou uso e 

fornecimento de substâncias entorpecentes Assim, mesmo que os locais 

estejam sendo utilizado por supostas prostitutas, isso não caracteriza o 

ilícito, pois não há prova de que os donos dos estabelecimentos estejam 

auferindo vantagens da prostituição. Aliás, pretender extinguir a 

prostituição no centro da cidade dá uma impressão de conduta 

preconceituosa, ofensiva ao princípio constitucional da igualdade, até 

porque não se tem notícia de iniciativa similar para encerrar as atividades 

das boates, hotéis e motéis de luxo, onde, sabidamente, também há prática 

de sexo remunerado. Contudo, a presente demanda dirige-se unicamente 

aos estabelecimentos do centro, frequentados por pessoas de menor 

posse. Isso não justo! Ainda que a representante do Ministério Público não 

concorde com a comparação de tais estabelecimentos, tal equiparação 

não é tão ilógica como mencionado no id.20362607, pois o próprio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como outros tribunais, já 

assemelharam as práticas de atividades sexual ocorridas em motéis e 

prostíbulos, conforme julgados a seguir transcritos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —INTERDIÇÃO LIMINAR DE 

ESTABELECIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — FAVORECIMENTO À 

PROSTITUIÇÃO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA. (...) o 

empreendimento comercial da agravante, que possui autorização para 

funcionar, não destoa dos milhares que há por este Brasil afora. (...). A 

interdição liminar do estabelecimento dos agravantes, a meu juízo, se 

mostra até mesmo discriminatória,— porque os motéis abundam em cada 

esquina deste País, — visto que alicerçada no fundamento único de 

favorecer à prostituição, circunstância, aliás, não confirmada por prova 

inequívoca” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9074/2013, 

QUARTACÂMARA CÍVEL, COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, Relator: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, 26/11/2013). Impor-se condenação por este 

delito, nesta hipótese, feriria o princípio constitucional da igualdade, eis 

que a institucionalização da prostituição, com rótulos como 

acompanhantes, casas de massagem, saunas, por exemplo, não sofre 

qualquer reprimenda do poder estatal, haja vista que tal conduta, já há 

muito, tolerada e divulgada pelos meios de comunicação, não é crime, bem 

assim não o serão os locais mais simples e economicamente mais frágeis, 

conforme vem entendendo a jurisprudência. Apelo ministerial improvido. 

(TJ/RS, Sexta Câmara Criminal, Apelação Crime 70004884664, relator 

Desembargador Umberto Guaspari Sudbrack, julgamento em 11/11/2003). 

De outro norte, o fato de algum estabelecimento estar com o alvará de 

funcionamento vencido ou em desacordo com a Lei, não autoriza a 

propositura de ação civil pública para defesa da coletividade. Também não 

há como impedir que os bares sejam frequentados por prostituas como 

locais de seus encontros, sob pena de aderirmos a uma discriminação das 

profissionais do sexo, cuja atividade, por si só, não constitui ilícito civil ou 

penal. Portanto, não havendo prova de que os estabelecimentos 

requeridos estejam auferindo vantagens da prostituição, não há como 

interditar os estabelecimentos e muito menos proibir, por este motivo, o 

Município de expedir novas licenças. Com essas considerações, confirmo 

a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR DA JACK, DRINK'S BAR, 

LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR, o que faço para julgar 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. HOMOLOGO a desistência da ação em relação 

ao BAR CENTRAL (Razão Social: Rejane Leite Vieira), com fundamento no 
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art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se a Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo informando o teor desta sentença no Agravo de 

Instrumento nº 1006117-17.2017.8.11.0000. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na 

atuação do Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 18 da Lei 

7.347/85, aplicado subsidiariamente. Neste sentido: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR 

NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP)- RECURSO DESPROVIDO. Na ação 

civil pública destinada à apuração de atos de improbidade administrativa, o 

Ministério Público não se sujeita às regras ordinárias de sucumbência 

processual, prevalecendo a norma do art. 18 da LACP sobre a do art. 20 

do CPC. A menos que se demonstre cabalmente a ocorrência de má-fé do 

agente Ministerial (fato não ocorrido no presente caso), não cabe a 

condenação nos ônus da sucumbência (1694253 PR Apelação Cível - 

0169425-3, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de 

Julgamento: 18/05/2005, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2005 

DJ: 6887). P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016740-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA OAB - MT17736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

PROCESSO N° 1016740-63.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

de honorários promovida por JURANDIR VERNEQUE DIAS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. O exequente atribuiu à causa o valor de R$ 

25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) (Id. 27567854). É o 

relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e 

municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada 

às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a 

seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

(...)” A matéria posta em discussão na demanda não se inclui nas 

exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta 

ação (R$ 25.500,00) encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a 

competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca 

inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para 

processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 

1º, da Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com essas considerações, em 

atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007592-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA PEREIRA MORENO (REU)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002273-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

RENATO FRANKENTHAL (EXECUTADO)

SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MENDONCA CINTRA OAB - SP395792 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO VISTO. Dê ciência às 

partes acerca da decisão do agravo de instrumento Id. 26709033. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira 05 de dezembro de 2019. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007075-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007075-91.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: SERGIO RICARDO RODRIGUES VISTO. SÉRGIO RICARDO 

RODRIGUES ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando 

que o fato gerador dos créditos lançados na CDA jamais foram objeto de 

cobrança administrativa, e o crédito tributário nunca foi inscrito na conta 

corrente fiscal do executado, não sendo oportunizado ao réu a garantia 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve 

ser declarada a nulidade do título executivo. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pelo excipiente. É o relatório. Decido. Como é 

sabido, o IPTU é lançado de ofício, sendo certo que sua constituição 

definitiva ocorre a partir do momento em que o contribuinte recebe a guia 

para pagamento. Aliás, no recurso especial 1.114.780/SC, o Superior 

Tribunal de Justiça entendeu que "a remessa, ao endereço do contribuinte, 

do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do 

lançamento tributário" (Relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado em 

04/05/2009). Confira-se a ementa do referido julgado: "PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO. 

NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. LEGITIMIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. 

SÚMULA 106/STJ. 1. A jurisprudência assentada pelas Turmas integrantes 

da 1ª Seção é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte, 

do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do 
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lançamento tributário. 2. Segundo a súmula 106/STJ, aplicável às 

execuções fiscais, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou 

decadência." 3. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08". Da 

mesma forma, o referido Tribunal Superior também firmou entendimento de 

que "presume-se a notificação do lançamento dos débitos do IPTU, quando 

entregue o carnê para pagamento, cabendo ao contribuinte afastá-la, 

mediante prova de que não recebeu, pelo Correio, a cobrança do imposto" 

(REsp 758439/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, publicado em 

13/03/2006). Logo, cabe ao executado comprovar que não recebeu a guia 

no endereço cadastrado junto ao Fisco. No caso dos autos, não há 

qualquer alegação ou prova de que as referidas guias de recolhimento 

não foram emitidas para o endereço da contribuinte. Dessa forma, 

verifica-se que não houve nenhuma ilegalidade na constituição dos 

referidos créditos tributários, sendo, portanto, devidos. Ademais, as 

certidões de dívida ativa que instruem a inicial executória apresentam de 

forma discriminada o valor originário da dívida, da correção monetária, da 

multa e dos juros, preenchendo, portanto, os requisitos legais enumerados 

nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5°, da Lei nº 

6.830/80. Desta forma, a certidão de dívida ativa se apresenta 

formalmente correta e apta a instruir o processo. De outra parte, não 

restou configurada a litigância de má-fé do executado, porque a suposta 

deficiência técnica do advogado na elaboração da exceção de 

pré-executividade, não pode acarretar mais prejuízo para o próprio o 

executado. Posto isso, rejeito de plano a exceção de pré-executividade 

proposta por SÉRGIO RICARDO RODRIGUES. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000670-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES SANTA CLARA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

VISTO. 1. Converto o processo de conhecimento em execução de 

sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro 

Judicial). 2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo 

de quinze dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC. 3. A 

intimação será por meio de carta com aviso de recebimento, visto que o 

executado não tem procurador constituído nos autos (art. 513, § 2º, II do 

CPC). 4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira 04 de novembro de 2019. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

LANA GLEYCE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que tomem ciência que foi DESIGNADA 

PERICIA MÉDICA PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2019 (SEGUNDA-FEIRA), 

ÀS 14H, com a médica especialista Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 

10.704), a ser realizado na sede da Forense Lab, localizada no Edifício 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250, para início 

dos trabalhos periciais. Devendo o periciando trazer todos os documentos 

médicos relacionados com o caso, tais como resultado de exames, laudos, 

prontuários e documentos atuais para que comprovem a insalubridade do 

autor para que seja produzida a prova pericial para o caso em questão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

LANA GLEYCE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que tomem ciência que foi DESIGNADA 

PERICIA MÉDICA PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA), 

ÀS 14H, com a médica especialista Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 

10.704), a ser realizado na sede da Forense Lab, localizada no Edifício 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250, para início 

dos trabalhos periciais. Devendo o periciando trazer todos os documentos 

médicos relacionados com o caso, tais como resultado de exames, laudos, 

prontuários e documentos atuais para que comprovem a insalubridade do 

autor para que seja produzida a prova pericial para o caso em questão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005670-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI TAPIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005670-20.2017.8.11.0003. REQUERENTE: IDERCI TAPIAS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Nomeio a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338, para realizar a perícia 

nos prontuários médicos juntados aos autos, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos 

trabalhos periciais. A empresa nomeada deverá indicar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o nome do médico perito ginecologista e obstetra que 

realizará os trabalhos. 2. Intimem-se as partes desta decisão e para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 3. Nada sendo arguido, intime-se 

o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de 

honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. 4. Apresentada a proposta, 
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intimem-se as partes da proposta de honorários para, querendo, 

manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. 5. Os honorários 

periciais serão suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pelo fato de 

ter sido invertido o ônus da prova e em razão da autora ser beneficiária da 

justiça gratuita. 6. Apresentado o laudo pericial, designarei a audiência de 

instrução e julgamento. 7. Intimem-se as partes para, querendo, pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, findo o qual a decisão se torna estável. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 10 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 03/02/2020, ÀS 13:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009256-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CANDIDO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009256-65.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: CARLOS CANDIDO DIAS VISTO Intime-se o executado para 

manifestar-se sobre a petição do exequente em 10 dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 26 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009237-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI MARINGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURICE MARIA GONCALES FIN MARINGOLO OAB - MT18433/O 

(ADVOGADO(A))

 

CÁLCULO DE CUSTAS

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708215 Nr: 3054-65.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742334 Nr: 3501-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDTEVMS, PLS, LPB, NDOC, ACDCEVS, 

FEDS, JDOESF, JDOESF, DEDIMDPSDS, JNFDS, ODDTEVML-OD, JRES, 

FFAEPL, RLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ANGELA LEAL SABOIA DE 

CASTRO - OAB:121.079/SP, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335-MT, DANI LEONARDO GIAOMINI - OAB:OAB/RS 53.956, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156.347-SP, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12.104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MURILLO BARROS DA 

SILVA FREIRE - OAB:8.942-MT, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108.401 

SP, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108401 SP, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA 

- OAB:184214 SP, ROSANY SOARES DASILVACOSTA - OAB:184.214 

SP, TARCISIO LOPES CANDIDO - OAB:115286, VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0, VINICIUS LUDWIG VALDEZ - OAB:OAB/RS 

31203

 VISTO.

 Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1018397-49.2019.8.11.000 (fls. 5.463/5.466), que admitiu a substituição do 

valor bloqueado pela garantia prestada por meio de bem imóvel 

denominada Fazenda Maracanã I (fls. 5.463/5.466), LAVRE-SE o Termo de 

Caução, o qual deverá ser assinado pelos requeridos Juarez de Oliveira e 

Silva Filho e OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, ou pelo 

seu advogado, mediante procuração com poderes para tanto, já que os 

instrumentos procuratórios de fls. 2.418 e 5.353-v não lhe foram 

outorgados poderes para assinar termo de caução.

Assinado o termo, expeça-se alvará para liberação dos valores 

bloqueados em nome de OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Ltda e Juarez de Oliveira e Silva Filho.

Não tendo sido localizada a sucessora do falecido José Nonato Freire de 

Sena, conforme se infere das certidões de fls. 5.329, 5.340-v e 5.422-v, 

DEFIRO a citação por edital de LÚCIA DANIELE PINHEIRO.

Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.
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Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública para 

atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código de 

Processo Civil).

Após o levantamento dos numerários, promova a Sr.ª Gestora a juntada 

dos extratos da Conta Única dos valores que ainda permanecem 

bloqueados nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786691 Nr: 8895-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 786691

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por FAUSTO 

DEL CLARO JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

receber o valor de R$ 300,00.

O executado concordou expressamente com o pedido do exequente (fls. 

136).

Ante a concordância do ESTADO DE MATO GROSSO, HOMOLOGO o valor 

apontado nas páginas 133/134.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787826 Nr: 9362-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO, JANISE 

METRAN GARCIA, EDUARDO PERES DA SILVA, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 

MARIA EDINA FERNANDES GARCIA, SERGIO ROBERTO GUIMARAES 

SILVA, ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, EDISON LUIS CAVALCANTI 

GARCIA, ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES, IARA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/O

 INTIMAÇÃO AO DRº ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/OAB/MT, para que tome ciência que foi expedido ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 574908-5/2019 em seu favor, conforme 

determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812743 Nr: 417-05.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDA SOUZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Initme-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798674 Nr: 13760-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCIA PAIM, MARILUCIA PAIM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:18452

 VISTO.

Intime-se a executada MARILUCIA PAIM, na pessoa do seu advogado, 

para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui apenas a conta 

18070-X, agência 551-7, perante o Banco do Brasil. Caso negativo, 

deverá juntar extrato dessa outra conta, referente aos meses de outubro 

e novembro de 2019.

Adoto tal medida porque o valor bloqueado pelo sistema Bacenjud em 

01/11/2019, qual seja, R$ 109,15 (fls. 71), não condiz com o bloqueio 

lançado na conta 18070-X, na mesma data (extrato – fls. 96).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764452 Nr: 15543-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA
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 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER e SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Analisando os autos, verifica-se que o executado concordou com o 

cálculo de fls. 299, referente aos honorários sucumbenciais (fls. 334).

Todavia, conforme já consignado na decisão de fls. 327/329, a atualização 

aplicada no referido cálculo não está correta, razão pela qual, inclusive, 

não foi homologado. Na oportunidade, foi determinado que o exequente 

apresentasse novo cálculo dos honorários sucumbenciais, observando os 

termos fixados naquela decisão, o que foi atendido às fls. 333.

Assim, intime-se o executado para informar se concorda com o cálculo de 

fls. 333, alusivo aos honorários sucumbenciais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 No mesmo prazo, o executado deverá manifestar se concorda com o 

valor indicado às fls. 332, quanto aos honorários arbitrados na fase de 

cumprimento de sentença (fls. 329), qual seja, R$ 1.522,67, haja vista que 

o cálculo juntado por ele na página 335 apresenta índice de correção 

monetária equivocado para a hipótese.

Por fim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício requisitório de 

precatório no valor de R$ 106.207,28, formulado às fls. 331, haja vista que 

o valor do precatório atinente à condenação principal e custas já foi 

expressamente homologado pela decisão de fls. 327/329.

Ademais, como sabido, o precatório é atualizado no momento do 

pagamento, de modo que não há justo motivo para acolher o novo cálculo 

de atualização apresentado pelo exequente.

Certifique-se a secretaria se a decisão de fls. 327/329 transitou em 

julgado.

Caso positivo, expeça-se ofício requisitório de precatório referente ao 

credito principal e custas judiciais, em favor do autor, conforme já 

determinado (fls. 329-v).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754888 Nr: 10233-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, OAB/MT 11551, para tromar ciência do r. despacho, a seguir 

transcrito: " O subscritor da petição de fls. 134/135, deve encaminhar 

aquela petição diretamente ao TJMT, já que o precatório já foi expedido. 

Assim, deixo de apreciar o pedido de fls. 134/135. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 855004 Nr: 1441-34.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S/A, 

ADRIANA FIGUEIRA NOZELA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO R. GUILHERME - 

OAB:MT/6763, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:MT/6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração, 

alegando omissão na decisão de fls. 1.655/1.656, sob o argumento de que 

não houve manifestação sobre a disposição do § 2º, do artigo 91 do CPC, 

pois não há que se falar em adiantamento da remuneração do perito pela 

Fazenda Pública.Intimado, o embargado quedou-se inerte (fls. 1.682).É o 

relatório.Decido.Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste 

razão ao embargante quanto à omissão alegada.Isso porque, a questão 

posta nos autos foi devidamente apreciada, tendo este Magistrado 

explanado seu entendimento sobre a matéria, que, no caso, é de que o 

Estado deve adiantar o pagamento da perícia.(...)No caso, não há entidade 

pública que realize perícia contábil, na forma estabelecida no artigo 91, § 

1º, primeira parte.Mesmo que a norma legal estabeleça que o valor da 

perícia seja adiantado caso haja previsão orçamentária, não existe nesta 

Comarca profissional que realize perícia contábil sem receber sua 

contraprestação.Por esta razão, o Estado deve, desde já, pagar a metade 

do valor dos honorários do perito, como constou na decisão de fls. 

1.655/1.656.Com essas considerações, rejeito os embargos de 

declaração apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 768906 Nr: 1671-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFLEX INDUSTRIA DE RÓTULOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da ARTFLEX 

INDÚSTRIA DE RÓTULOS LTDA, o que faço para julgar extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o Réu.(...)Assim, condeno o Município de 

Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

advogado da requerida, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos 

serviços (não havendo necessidade de deslocamento), que o advogado 

trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e 

por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º 

e §8º, do Código de Processo Civil.Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia 

certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do 

arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração 

da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da 

decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.Sentença sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737173 Nr: 63-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONETE SILVA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por IVONETE 

SILVA DE MIRANDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando 
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apurar eventual defasagem salarial no cargo de Técnico em Laboratório 

de Farmácia, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Com essas considerações, 

julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação 

zero”. O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 

138). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 12479-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZABEL CELOIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por IZABEL CELOIR 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818558 Nr: 2381-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REJANE DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB-MT 14.573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o perito utilizou ficha financeira de 

outro servidor, sob a alegação de que o Estado informou que o holerite da 

autora não foi encontrado (fls. 283-v).

Tal questão foi objeto de impugnação do laudo pericial, conforme se 

observa da manifestação da requerente às fls. 291.

Posteriormente, o requerido juntou aos autos as fichas financeiras da 

autora (fls. 346/349).

Por esta razão, bem como para evitar futura alegação de nulidade, 

intime-se o PERITO nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar novo cálculo, utilizando-se os dados consignados na ficha 

financeira da autora de fls. 346/349.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749600 Nr: 7540-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 107). Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779717 Nr: 6089-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DA CONCEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820029 Nr: 2931-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSE MARY MOLINA TRINDADE GUIZARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 07 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807347 Nr: 17109-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSÉ CIRILO 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 
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eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários 

advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de 

liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 5975-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIQUIRA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 

VANDEIR CLEMENTE, SILVANA GOULART PEREIRA DORNE, BANCO 

SANTANDER S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JORGE WINGERTER, 

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE, CÁCIA SIMONIA VIEIRA FREITAS, 

JOSE ROGERIO SALLES, FELIPE MARTINS DURAN, LOURDES OLIVEIRA 

DA SILVA, FLÁVIO ROSA, MARINEIDE LUIZ R. TERNEIRO, JUAREZ 

ORSOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - 

OAB:17211-A, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, 

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO 

PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 79.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO - OAB:20054/O, ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254225, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:7438/MT, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GERALDO 

ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615, 

SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT, THEOTONIO MAURICIO 

MONTEIRO DE BARROS - OAB:OAB/SP 113791

 VISTO.

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca, para que anote as aquisições originárias em todas as 

matrículas dos imóveis objeto da presente ação de desapropriação, 

encaminhando-se cópia da sentença, do acórdão, da certidão de trânsito 

em julgado e do mandado de imissão definitiva.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 1.942-v, intimando-se a 

Defensoria Pública.

Certifique-se se todos os advogados dos réus foram intimados da 

deliberação constante no último parágrafo da decisão de fls. 1.942-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802383 Nr: 15365-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANITA HOLLATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANITA 

HOLLATZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbências (fls. 136-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794325 Nr: 12065-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA LUCIA 

NUNES SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734717 Nr: 14468-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA PAULA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 106-v). Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818187 Nr: 2278-26.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PAULO FERREIRA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 
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honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760584 Nr: 13665-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO DE SOUZA, JONAS JOSE DA SILVA, 

URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, MATEUS ROBERTE CARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIM 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:ANDERSON VATUTIM LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, RUBSON 

PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0, representando o polo 

passivo, PARA QUE TOMEM CIÊNCIA que foi designada Audiência para 

Inquirição das testemunhas MARIA EDILEIA PETRINI , LILIAM REGINA DE 

SOUZA ESPÍNDOLA E SIMONE CHIOSINI SNACHES , para o dia 30/01/2020, 

ás 15h30MIN a ser realizado na 1ª Vara Cível - Vara Esp. De Falências , 

Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Carta 

Precatória nº 1057038-80.2019.811.0041, referente a presente Ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784990 Nr: 8185-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SILVANIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 163-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 5975-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIQUIRA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 

VANDEIR CLEMENTE, SILVANA GOULART PEREIRA DORNE, BANCO 

SANTANDER S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JORGE WINGERTER, 

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE, CÁCIA SIMONIA VIEIRA FREITAS, 

JOSE ROGERIO SALLES, FELIPE MARTINS DURAN, LOURDES OLIVEIRA 

DA SILVA, FLÁVIO ROSA, MARINEIDE LUIZ R. TERNEIRO, JUAREZ 

ORSOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - 

OAB:17211-A, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, 

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO 

PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 79.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO - OAB:20054/O, ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254225, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:7438/MT, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GERALDO 

ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615, 

SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT, THEOTONIO MAURICIO 

MONTEIRO DE BARROS - OAB:OAB/SP 113791

 INTIMAÇÃO AO DRº EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - OAB:17211-A, FELIPE 

BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, PRISCILA KATIA MIGUEL 

FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 

79.227, representando o polo ativo,para que deposite os valores das 

diligências para CUMPRIMENTO do MANDADO DE AVERBAÇÃO conforme 

requerido e determinado nos autos e que deverão ser pagos pela parte 

requerente. Para providenciar o pagamento da diligência acesse o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione o menu Serviços na barra 

superior, selecione o tópico Emissão de Guia de Diligência, preencha os 

campos, e posteriormente junte o recibo original e a cópia do comprovante 

de depósito. Observando-se que é um valor para cada ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734202 Nr: 14049-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PEREIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 44). Intimem-se. Após, encaminhem-se 

os autos a CAA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792151 Nr: 11169-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELY APARECIDA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA 

OLIVEIRA SILVA, LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUELY 

APARECIDA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA e 

LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial nos cargos dos Profissionais 

do Sistema Penitenciário e Professor, em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) 

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbências (fls. 112-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 922269 Nr: 2272-14.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO CASARIN, LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN, ELISABETE 

FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados nos embargos à execução ajuizados por COMERCIAL DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, LUIZ ANTÔNIO CASARIN, ELISABETE 

FÁTIMA RAMOS e LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para excluir do polo passivo da execução 

fiscal, o sócio LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN, bem como para 

declarar a inexigibilidade do crédito tributário relativo à CDA nº 20096384, 

e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal nº 

4535-34.2010.811.0003, Cód. 435867.Condeno o embargado ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 36.918,27 atribuído em 

08/04/2019 – fls. 24), consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, isento o embargado das custas 

processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.Após o 

trânsito em julgado, torno sem efeito a penhora efetivada às fls. 456 da 

execução em apenso. Em seguida, traslade-se cópia desta decisão para 

os autos de execução, desapensem-se, e arquive-se este feito, com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808260 Nr: 17413-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por WILSON 

QUINTILIANO GUIMARÃES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente de Adm. 

Fazendário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbências (fls. 137-v). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755434 Nr: 10557-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARA JACINTA DE LARA MOURA ZAMBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

JACINTA DE LARA MOURA ZAMBONATO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de 

Professora, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798679 Nr: 13764-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SELICE DE BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 96-v). Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820218 Nr: 3041-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747192 Nr: 6280-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 160). Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820024 Nr: 2927-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

CRISTINA CARDOSO DE MELO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800720 Nr: 14653-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA ZACANINI ZANDONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por NEUZA 

ZACANINI ZANDONATO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794277 Nr: 12040-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA LANDIM COSTA E SILVA OU NILZA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por NILZA LANDIM 

COSTA E SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte 

autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios sucumbências (fls. 373). Após, encaminhem-se 

os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736896 Nr: 16143-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR JOAO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VALDENOR 

JOÃO SANTANA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Pedreiro, em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte 

autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 163-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818180 Nr: 2272-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 10 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820563 Nr: 3186-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA LUCILA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 10 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794567 Nr: 12183-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA COSTA GAIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 119). Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 10 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757957 Nr: 12096-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JORGE 

PEREIRA DA CRUZ e ELDO CLEVERSON FELIX DOS ANJOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial 

no cargo de Agente do Sistema Peniteciário, em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbências (fls. 57-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820212 Nr: 3036-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Diante da impugnação apresentada pela requerente (fls. 324/325), 

intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

as fichas financeiras da autora, referente ao período de novembro de 

1993 a dezembro de 1994, ou, de outro servidor do mesmo cargo da 

autora (TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO – fls. 341), caso não sejam 

encontradas as fichas da demandante.

Com a juntada das fichas financeiras, DETERMINO que o perito faça nova 

perícia.

Após, dê-se vistas às partes do novo laudo pericial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821603 Nr: 3468-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (176/179).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721513 Nr: 2534-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO DIESEL TORNEARIA LTDA, JAQUELINE 

NASCIMENTO DESTO ABI, EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGER - OAB:78923, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11.230-B

 Unânime” (TJRS; AI 0206579-77.2017.8.21.7000; Pelotas; Décima Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 

06/09/2017; DJERS 14/09/2017).Assim, diante da evidente 

descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente, 

indefiro o pedido de desbloqueio e mantenho a penhora 

efetivada.Intimem-se os executados para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecerem embargos.Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763531 Nr: 15129-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor do advogado do exequente, os quais deverão ser fixados por 

apreciação equitativa, tendo em vista a impossibilidade de se verificar se 

há excesso a execução, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), com 

fundamento no artigo 85, § § 2º, 7º e 8º do Código de Processo Civil. 

DETERMINO que o exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

novo cálculo das parcelas atrasadas, levando em consideração:1) os 

valores constantes na coluna “valor devido” do cálculo do exequente (fls. 

288-v/289), devendo ser abatido os valores pagos pelo INSS no período 

de março de 2015 a março de 2018, indicados às fls. 316/316-v.2) o 

período devido, a saber: 03/03/2015 a 31/03/2018;3) o valor dos 

honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (fls. 179-v e 212); 4) 

atualização dos valores de acordo com os termos fixados às fls. 

179-v.Com a juntada do novo cálculo, intime-se o executado para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 15757-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSÉ CARLOS 

VIEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual 

defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

(...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários 

advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de 

liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767794 Nr: 1242-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADAIR CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 13 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783910 Nr: 7712-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:16052/MT, representando o polo ativo, PARA QUERENDO , 

MANIFESTE-SE NO PRAZO LEGAL, acerca do Embargos Declatório 

juntado pela parte executada às fls. 283/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794121 Nr: 11978-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEIDE SOLER LOPES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURTADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por NEIDE SOLER 

LOPES DE JESUS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 124-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800010 Nr: 14416-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTELLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 

LTDA, JANAINA MIRANDA GOMES DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 VISTO

A decisão de fls. 128/132, deu provimento ao recurso de agravo de 

instrumento apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a 

decisão de fls. 53/54.

 Assim, não há que se falar em honorários advocatícios devidos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, porque a decisão que excluiu os sócios foi 
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reformada.

Intimem-se as partes para se manifestarem nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801930 Nr: 15168-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES DA SILVA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por APARECIDA 

MARQUES DA SILVA MATA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 86-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818195 Nr: 2283-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO CHAVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 13 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820022 Nr: 2926-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA PAEZE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto em Correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 462/465.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742334 Nr: 3501-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDTEVMS, PLS, LPB, NDOC, ACDCEVS, 

FEDS, JDOESF, JDOESF, DEDIMDPSDS, JNFDS, ODDTEVML-OD, JRES, 

FFAEPL, RLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ANGELA LEAL SABOIA DE 

CASTRO - OAB:121.079/SP, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335-MT, DANI LEONARDO GIAOMINI - OAB:OAB/RS 53.956, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156.347-SP, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12.104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MURILLO BARROS DA 

SILVA FREIRE - OAB:8.942-MT, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108.401 

SP, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108401 SP, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA 

- OAB:184214 SP, ROSANY SOARES DASILVACOSTA - OAB:184.214 

SP, TARCISIO LOPES CANDIDO - OAB:115286, VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0, VINICIUS LUDWIG VALDEZ - OAB:OAB/RS 

31203

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3501-82.2014.811.0003 código: 742334

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARISO S/A e PEDRO LUIZ SZABO e LEONARDO PAES BORBA e 

NEILTON DE OLIVEIRA COSTA e ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E 

VALORES S/A e FRANCISCO EUSÉBIO DE SOUZA e JOSE NONATO 

FREIRE DE SENA e OUROMINAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA - OM DTVM e JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO e 

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES e JOSEMAR ROMIRO E SILVA e FARIA FRAGA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JUAREZ DE OLIVEIRA E 

SILVA FILHO e ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 2.557.758,54

CITANDO(A,S):REQUERIDA:LUCIA DANIELE PINHEIRO, CPF: 

127.269.395-80 ,Brasileira ,viúva do falecido JOSÉ NONATO FREIRE DA 

SENA, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, APRESENTAR RESPOSTA, QUERENDO, SOB PENA DE SEREM 

CONSIDERADOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELA 

PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR. Cientificando-os do inteiro teor 

da Petição Inicial e Documentos de fls. 4807/4814 e Decisão transcrita 

abaixo , PARA QUE SE PRONUNCIE NOS AUTOS , NO PRAZO LEGAL.

 DESPACHO/DECISÃO: “VISTO. A MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A requereu a 

revogação da ordem de indisponibilidade recaída sobre a matrícula nº 

82.938 (averbação nº 20), a fim de viabilizar a venda judicial do imóvel em 

questão no processo falimentar (fls. 4.760/4.762). Conforme se 

depreende das fls. 4.410, a averbação de indisponibilidade sobre a 

matrícula 82.938 da Comarca de Porto Alegre já foi cancelada, como se 

denota da AV-22-82.938, de 9 de junho de 2015; razão pela qual o pedido 
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de fls. 4.760/4.762 não deve ser conhecido. Tendo em vista que o 

requerido JOSÉ NONATO FREIRE DA SENA faleceu após o ajuizamento 

desta ação, e a presente busca também o ressarcimento ao erário público, 

DEFIRO a habilitação dos herdeiros do réu, nos termos dos artigos 8º da 

Lei nº 8.429/97 e 687 do CPC. Assim, SUSPENDO o andamento da ação 

principal, nos termos do art. 689 do CPC, e determino a citação do espólio 

e dos sucessores do réu falecido José Nonato Freire da Sena, na forma e 

nos endereços indicados às fls. 4.807/4.808. Oficie-se ao Juízo da 4ª 

Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza – CE, solicitando cópia da 

petição inicial da ação de inventário nº 0150488-63.2016.8.06.0001. 

Cumpra-se.”

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO 

LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO 

BANCÁRIO em face de JOSEMAR RAMIRO E SILVA, DIFERENCIAL 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, PEDRO LUIZ 

SZABO, LEONARDO PAES BORBA, NEILTON DE OLIVEIRA COSTA, 

ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A, FRANCISCO 

EUSÉBIO DE SOUZA, JOSÉ NONATO FREIRE DE SENA, OUROMINAS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA – OM DTVM 

e JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO, sustentando, em síntese, que foi 

instaurado inquérito civil onde se apurou que o primeiro requerido, na 

condição de diretor executivo do Instituto Municipal de Previdência Social 

dos Servidores de Rondonópolis - IMPRO, comprou títulos públicos 

federais acima do preço de mercado (superfaturados) e vendeu-os 

abaixo do preço de mercado (subfaturados), em uma cadeia de negócios 

que se mostrou gravemente lesiva ao erário municipal, chegando ao 

prejuízo de R$ 2.557.758,54 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete 

mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 

Alega que o primeiro requerido, em violação a resolução nº 3506/2007 do 

Banco Central e aos princípios constitucionais, dispensou o procedimento 

licitatório, tendo escolhido diretamente, de forma subjetiva, as corretora de 

valores requeridas, sem nenhum critério prévio que garantisse isonomia, 

publicidade e maior competividade. Assevera que da análise das 

operações realizadas entre os réus revelou indícios de terem feito parte 

de cadeias de negociações montadas, em tese, para proporcionar ganhos 

para as instituições, integrantes do sistema financeiro nacional, em 

detrimento da entidade previdenciária. Ao final, requereu o Ministério 

Público a concessão de liminar para que seja decretada a indisponibilidade 

dos bens e a quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos, alegando 

periculum in mora e a possibilidade de não haver ressarcimento dos 

prejuízos oriundos da conduta dos requeridos, no valor de R$ 

2.557.758,54 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos 

e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) (fls. 05/51).

Eu, ZFC, digitei.

 Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2020.

Maíza Bergamasco Silvério

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742334 Nr: 3501-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDTEVMS, PLS, LPB, NDOC, ACDCEVS, 

FEDS, JDOESF, JDOESF, DEDIMDPSDS, JNFDS, ODDTEVML-OD, JRES, 

FFAEPL, RLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ANGELA LEAL SABOIA DE 

CASTRO - OAB:121.079/SP, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335-MT, DANI LEONARDO GIAOMINI - OAB:OAB/RS 53.956, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156.347-SP, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12.104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MURILLO BARROS DA 

SILVA FREIRE - OAB:8.942-MT, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108.401 

SP, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108401 SP, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA 

- OAB:184214 SP, ROSANY SOARES DASILVACOSTA - OAB:184.214 

SP, TARCISIO LOPES CANDIDO - OAB:115286, VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0, VINICIUS LUDWIG VALDEZ - OAB:OAB/RS 

31203

 INTIMAÇÃO A DRª ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - OAB:184214 

SP, representando o polo ativo, para que tome ciência que foram 

expedidos Alvarás Judiciais Eletrônicos Nº 578644-4/2020 para OM 

DISTRIBUIDORA, e nº 578666-5/2020, para JUAREZ DE O. E S. FILHO, 

conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720204 Nr: 1251-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO move em face de ADEVINO ANTONIO DOS 

SANTOS.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls.116).

 É o relatório.

Decido.

Conforme informado pela exequente, o executado efetuou o pagamento da 

obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Custas pelo executado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania 

lançar o andamento 626.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 910890 Nr: 8397-32.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ, 

ROSELENE REITER PILZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS ROBERTO WENTS - OAB:, 

JONAS WENTZ - OAB:49387 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o embargante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da decisão de fls. 64.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775937 Nr: 4595-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRINORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 

LTDA, ERITON MARQUES, GELSIR PICCOLLI, JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JACINTO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 no Banco de Peritos do TJMT, podendo ser encontrada na Rua Guaranis, 

1499,  São Sebas t ião ,  Jac ia ra–MT,  CEP:  78820-000, 

peritagrafotecnicacrisbender@hotmail.com, telefone (66) 98111-0445, 

(66) 3461-3812. 2. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 3. Nada sendo arguido, intime-se a perita 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II 

- currículo, com comprovação de especialização; III - contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais. 4. Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.5. Os honorários periciais serão 

suportados pela demandada JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em razão de ter sido invertido o ônus da prova e do autor ser 

beneficiário da justiça gratuita.6. Apresentado o laudo pericial, designarei 

a audiência de instrução e julgamento, para a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes.Intimem-se todas as partes, 

advogados e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736844 Nr: 16101-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 90).Intimem-se. Após, encaminhem-se 

os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 16 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 753059 Nr: 9331-29.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGUES NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por CRISTIAN 

RODRIGUES NUNES DUARTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional 

Técnico Nível Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbências (fls. 101). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736445 Nr: 15784-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GONÇALVES PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA HELENA 

GONÇALVES PARENTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810381 Nr: 18011-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVILENE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 16 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786272 Nr: 8721-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EZILENE MOREIRA MATOS VASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por EZILENE 

MOREIRA MATOS VASTOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Adm 

Educacional, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738424 Nr: 983-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 166).Intimem-se. Após, encaminhem-se 

os autos a CAA.Rondonópolis, quinta-feira, 16 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794550 Nr: 12170-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSCELNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSCELNA 

ALVES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 114-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811198 Nr: 18306-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELZENI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, ante a ausência 

defasagem salarial, uma vez que conhecido, nesta fase processual, a 

inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), e, também, porque 

consta no laudo pericial que eventual perda foi recomposta com os 

reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94, que 

concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando 

11,92%.Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi 

apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima 

fundamentado.Após, encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784207 Nr: 7838-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDEMI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais, mediante alvará 

eletrônico.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (563/650).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301366 Nr: 3153-50.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO.

 Intime-se o exequente pra manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a petição de fls. 291/292.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757384 Nr: 11729-46.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Tendo em vista que o laudo pericial de fls. 348/359 foi elaborado com 

base em ficha financeira de pessoa estranha ao processo, ocupante de 

cargo diverso da autora (Assistente do SUS), uma vez que a autora 

exerceu o cargo de Técnico Adm. Educ. Profissionalizado – Profissional 

da Educação Básica, DETERMINO que o perito faça nova perícia, 

realizando o cálculo com base nas fichas financeiras da própria autora, 

haja vista que ele entrou em exercício em 13/05/1980 (fls. 376).

Com a juntada de novo laudo, dê-se vistas às partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de 

Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 89-v). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 769969 Nr: 2157-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JULIANA 

PAULA CARDOSO DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de 

Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737182 Nr: 72-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE BRAGA SOUZA PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 1581-v).Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786301 Nr: 8745-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS NOROEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por CARLOS 

NOROEL DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 156-v). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799796 Nr: 14325-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCENY MARIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784548 Nr: 7981-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINEI COUTINHO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 898 de 3112



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 

255-v).Intimem-se. Após, arquivem-se os autos.Rondonópolis, sexta-feira, 

17 de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806644 Nr: 16903-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais, mediante alvará 

eletrônico.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (414/507).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 18244 Nr: 8484-28.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEIDES DE SOUZA ALBURQUERQUE, 

DELCIDES DE SOUZA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:, LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - OAB:18449

 Com essas considerações, julgo extinta a execução fiscal proposta em 

face de DELCIDES DE SOUSA ALBUQUERQUE, ante a ocorrência de 

prescrição. Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil.Para atualização do valor dos honorários advocatícios, 

incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a 

partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o 

valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da 

caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentençaSem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a 

exequente.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de janeiro 

de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289864 Nr: 4320-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL MENDONCA DE AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLYSON BRAGA 

MENDES, para devolução dos autos nº 4320-39.2002.811.0003, Protocolo 

289864, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741514 Nr: 3005-53.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737551 Nr: 383-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810140 Nr: 17925-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737551 Nr: 383-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intimem-se as partes do conteúdo do laudo pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741514 Nr: 3005-53.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SIDNEI 

FERNANDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte 

autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios sucumbências (fls. 62-v). Após, encaminhem-se 

os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 289724 Nr: 4218-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RICARDO PINTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT

 VISTO

Dê ciência ao arrematante do conteúdo da petição de fls. 233.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820024 Nr: 2927-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820218 Nr: 3041-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832635 Nr: 6426-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB: 5152-A/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, representando o polo ativo, PARA QUERENDO, 

APRESENTE CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737551 Nr: 383-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o 

polo ativo,PARA QUE MANIFESTEM-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 242/279, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14672-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, 

ALMINDO JOSE DA SILVA, SINVAL ESTEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7666, representando o polo ativo, PARA QUE 

MANIFESTEM-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS 

FLS. 604/639, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 15757-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760994 Nr: 13915-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZÉLIA LUIZA DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747192 Nr: 6280-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755434 Nr: 10557-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARA JACINTA DE LARA MOURA ZAMBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798679 Nr: 13764-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SELICE DE BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação as advogadas da parte autora, advª MELISSA AREND DAS 

NEVES, OAB/MT 17.804-A e ORLIENE HONÓRIO DE SOUZA, OAB-MT 

14029, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800720 Nr: 14653-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA ZACANINI ZANDONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação as advogadas da parte autora, advª MELISSA AREND DAS 

NEVES, OAB/MT 17.804-A e ORLIENE HONÓRIO DE SOUZA, OAB-MT 

14029, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794121 Nr: 11978-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEIDE SOLER LOPES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURTADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação as advogadas da parte autora, advª MELISSA AREND DAS 

NEVES, OAB/MT 17.804-A e ORLIENE HONÓRIO DE SOUZA, OAB-MT 

14029, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794567 Nr: 12183-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA COSTA GAIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação as advogadas da parte autora, advª MELISSA AREND DAS 

NEVES, OAB/MT 17.804-A e ORLIENE HONÓRIO DE SOUZA, OAB-MT 

14029, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779042 Nr: 5805-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA W. MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289724 Nr: 4218-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RICARDO PINTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA, arrematante do 

imóvel referente aos autos, para manifestar-se nos autos acerca do 

conteúdo da petição de fls. 233, no prazo de 10(dez) dias.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013362-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL MENDONCA CINTRA OAB - SP395792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/11/2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005419-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1008432-72.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada por JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, buscando a incorporação em definitivo do 

percentual de 11,98% à sua remuneração e/ou proventos, decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e 

a condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros. A parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 20234118). Determinou-se a intimação da 

parte autora para juntar cópia das suas últimas declarações de imposto de 

renda ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de comprovar 

que não possui recursos suficientes para o pagamento das custas 

processuais (Id. 20277389). A autora juntou cópia da sua declaração de 

Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2018 (20530462). Em 

atendimento ao despacho de Id. 20946839, o valor das custas foi apurado 

(Id. 26617975). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina 

que a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de 

veracidade de suas alegações. No entanto, referida presunção de 

veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente. Nesse sentido é 

jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de pobreza 

que tenha por fim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita tem 

presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada 

fundamentadamente. 2. É inviável, em Recurso Especial, rever o 

entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de 

veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o 

pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.057.733; Proc. 

2017/0034332-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

DJE 24/10/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " 

(AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, indeferiu o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no V. 

acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.210.602; Proc. 

2017/0301250-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2618). Na hipótese, não há nenhum 

indício de que a autora esteja em estado de pobreza, impossibilitada de 

arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração de imposto 

de renda acostada no Id. 20530462 aponta que autora recebeu do 

Governo do Estado de Mato Grosso o valor total de R$ 178.665,32, no ano 

de 2018, a título de salário decorrente do exercício da sua função de 

delegada de polícia. Ou seja, a renda mensal da autora supera o valor de 

R$ 10.000,00, o que permite concluir que ela é capaz de arcar com as 

despesas do processo. Neste contexto, não vislumbro a presença dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça. Dessa 

feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010544-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

MARIO CESAR DA SILVA ALVARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERCI ALVARES OAB - SP27164 (ADVOGADO(A))

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO(A))

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1010544-14.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SEBASTIAO ANTONIO CORREA 

FILHO RÉU: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, MARIO CESAR DA 

SILVA ALVARES VISTO. SEBASTIÃO ANTÔNIO CORREA FILHO ajuizou 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO e do médico 

MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES, alegando, em síntese, em 

14/03/2018, foi submetido ao procedimento cirúrgico de reversão de 

colostomia, no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella; 

após a alta médica, em 20/03/2018, o Requerente voltou a ser internado 

em 21/03/2018, em virtude de complicações no pós-operatório; passou a 

notar vazamento mal cheiroso na região da cirurgia, bem como o 

surgimento de dois “buracos”; em 24/04/2018, enquanto a cônjuge do 

Requerente realizava os curativos, notou a existência de um “pano 

branco” dentro de um dos buracos abertos no abdome do autor. O 

Requerente alega negligência e imprudência médica, motivo pelo qual 

propõe esta ação, visando o recebimento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 190.800,00. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação, dizendo que “não há provas que de fato o 

suposto pano branco tenha sido encontrado dentro do Requerente, sendo 

que não fora juntado aos autos fotos/vídeos do dito pano dentro do 

Requerente. Somente há a palavra da esposa do Requerente”. O médico 
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MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES também contestou o pedido, 

oportunidade que negou todos os fatos. O contestante esclareceu que 

“Durante todo o período que o paciente esteve internado, inclusive quando 

da realização da cirurgia em questão, esteve medicado, conforme 

prescrição terapêutica acostada aos autos, e acompanhado por médicos 

especialistas durante toda sua evolução, quer seja pelo contestante, Mario 

César da Silva Álvares, quer seja pelo Dr. Alexandre Franca, quem 

realizou a primeira intervenção cirúrgica referente a reversão, que se deu 

em 15 de março de 2018, a qual, ensejou este segundo procedimento 

emergencial”. Destacou, ainda, que os ““buracos” tratam-se de feridas 

cirúrgicas, que no caso do autor se deram, possivelmente devido à 

realização de 04 intervenções cirúrgicas no mesmo local, restando a pele 

frágil, levando inclusive em consideração o fator idade, o que por si só, 

com a realização de curativos e prescrição médica, vem a se normalizar”. 

Por fim, “com relação a odor/secreção mal cheirosa, mister ponderar que 

não condiz com a realidade, conforme restou atestado em todo seu 

acompanhamento médico, mas não se há de olvidar que a intervenção 

realizada no paciente se deu em razão de rompimento do intestino grosso, 

com vazamento de fezes, o que, além de evidenciar a maior probabilidade 

de infecção, e esta em razão especificamente do contato deste material 

biológico com os demais tecidos, é nítido o estratosférico risco de morte 

que o paciente esteve apto, mas fora prontamente atendido, medicado e 

exposto a melhor técnica disponível para sua intervenção, estando o 

paciente saudável, dentro de todos os parâmetros de suas condições, 

não havendo que se falar outrossim, em qualquer responsabilização ou 

conduta ilícita do Requerido ou do hospital”. Citada, SOCIEDADE 

BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC contestou o pedido, oportunidade em 

que arguiu a preliminar de nulidade de citação, uma vez que a citação 

ocorreu em nome do Hospital Regional de Rondonópolis e não do 

contestante. Também arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que na época do evento danoso, ou seja, 21 de março de 2018, não 

figurava como gestora do HRR, comprovando inclusive tal situação 

através da Portaria 174/GBSES, que, em outubro de 2017, a equipe de 

transição do Estado de Mato Grosso retomou integralmente as atividades 

do HRR. Quanto ao mérito, sustentou que “inexiste qualquer ato ilícito 

praticado, tampouco caracterização de dano ou comprovação de nexo de 

causalidade, condições essenciais para o reconhecimento de eventual 

responsabilização, o que não ocorrera no presente caso”. A parte autora 

impugnou as contestações. Na fase de especificação de provas, a parte 

autora informou que tem interesse na oitiva de testemunha e realização de 

perícia. O ESTADO DE MATO GROSSO também requereu a produção de 

prova pericial. O médico MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – 

SBSC A referida demandada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, 

dizendo que na época do evento danoso, ou seja, 21 de março de 2018, 

não figurava como gestora do HRR. Referida preliminar merece vingar, 

pois a demandada comprovou tal situação por meio da Portaria 

174/GBSES, onde consta que, em setembro de 2017, bem antes da data 

do evento danoso, ou seja, março de 2018, encerrou-se o contrato de 

gestão n. 002/SES/MT/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Saúde - SES/MT e a Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC, para 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de 

saúde, no Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”, 

localizado no Município de Rondonópolis. A citada portaria foi publicada no 

Diário Oficial do Estado em 14 de setembro de 2017. Com isso, revela-se 

ser absolutamente impossível a responsabilização da demandada pelo 

evento danoso, posto que ela não geria o hospital na época em que o 

autor sofreu o suposto dano apontado na petição inicial. Posto isso, 

reconheço a ilegitimidade passiva da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO 

CAMILO – SBSC e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil). Caso a parte autora vença a 

demanda em relação aos demais réus, o valor dos honorários acima 

fixados deverão ser descontados do possível valor que a parte autora 

venha a receber no futuro. Para atualização do valor dos honorários 

advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o 

valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 

do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de 

remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do 

devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. 

II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre: a) 

a existência do suposto dano experimentado pela parteautora, o nexo de 

causalidade e o possível valor dos danos pleiteados na petição inicial; b) 

identificação do suposto erro médico na forma relatada na petição inicial. III 

– DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em 

debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro 

médico, diante da hipossuficiência da parte autora e da dificuldade dele em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da 

prova. Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz 

respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, 

como no caso dos autos, em que o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

médico possuem, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de 

informações, em muito superiores, a da parte autora. Assim, os réus 

devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a ciência 

médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte 

autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do CPC. IV 

– DA PROVA PERICIAL. As partes pugnaram pela realização de perícia 

técnica, para que seja emitido um parecer conclusivo acerca da 

existência, inexistência e/ou extensão dos supostos danos na autora, 

motivo pelo qual determino o seguinte: 1. Nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338, para realizar a perícia nos prontuários médicos 

juntados aos autos e no próprio autor, devendo o laudo ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos trabalhos 

periciais. A empresa nomeada deverá indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o nome do médico perito na área em que o autor foi operado para realizar 

os trabalhos. 2. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 3. Nada sendo arguido, intime-se o perito 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II 

- currículo, com comprovação de especialização; III - contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais. 4. Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. 5. Os honorários periciais serão 

suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo médico MÁRIO 

CÉSAR DA SILVA ÁLVARES, pelo fato de ter sido invertido o ônus da 

prova e em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 6. 

Apresentado o laudo pericial, designarei a audiência de instrução e 

julgamento. 7. Intimem-se as partes para, querendo, pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, findo o qual a decisão se torna estável. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006714-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° 1006714-40.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da CARGILL 

AGRÍCOLA S.A. A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A informou que os 

débitos tributários em discussão nesta execução são objeto da Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara 
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Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, originada pelo pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente ajuizado em 11/12/2017, 

visando o reconhecimento do direito à expedição de certidão de 

regularidade fiscal mediante oferta de Apólice de Seguro-Garantia no 

montante integral do débito exigido pela Fazenda Pública. Asseverou que o 

pedido foi deferido liminarmente no Agravo de Instrumento nº 

1000909-18.2018.8.11.0000, bem como que apresentou pedido principal 

na origem, na forma do artigo 308, caput e § 2º, do CPC, requerendo a 

nulidade dos débitos tributários em questão. Assim, requereu seja 

determinada a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 921, I, 

c/c artigo 313, V, “a”, do CPC, até que haja decisão definitiva na Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, visto que a sentença de mérito 

da execução depende do julgamento da Ação Anulatória (Id. 23744279). 

Intimado, o Estado de Mato Grosso alegou que há que se falar em 

suspensão da execução, ema vez que o oferecimento de seguro-garantia 

apenas possibilita a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 

não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Ao final, 

requereu seja determinado o traslado da garantia ofertada nos autos da 

ação anulatória para este feito e certificado o decurso do prazo para 

oposição dos embargos à execução (Id. 24173478). É o relatório. Decido. 

A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A busca a suspensão da presente 

execução em razão do ajuizamento de Ação Anulatória em data anterior, 

11/12/2017, na qual foi ofertada Apólice de Seguro Garantia no montante 

integral do débito exigido pela Fazenda Pública. O pedido não merece 

deferimento. Isso porque, o seguro garantia não se se confunde nem se 

equipara ao depósito integral e em dinheiro exigido para suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, previsto no art. 151, II, CTN. Nesse 

sentido é jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE 

SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 

ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES PARELHAS. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL 

E EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Oferecimento de seguro 

garantia em ação anulatória para fins de obtenção de certidão positiva 

com efeito de negativa. Admissibilidade (art. 206 CTN). Pretensão à 

suspensão de execução fiscal ajuizada com base no lançamento tributário 

impugnado na anulatória. Inadmissibilidade. A anulatória de obrigação 

tributária, sem o depósito da importância litigiosa, não suspende a 

execução fiscal sobre a mesma relação jurídico-tributária. Precedentes do 

STJ. Seguro garantia que não se confunde nem se equipara ao depósito 

integral e em dinheiro exigido para suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (art. 151, II, CTN). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; 

AI 2233113-63.2019.8.26.0000; Ac. 13119522; São Paulo; Nona Câmara 

de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 27/11/2019; 

DJESP 05/12/2019; Pág. 3914). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

suspensão da execução. Intime-se a empresa executada para juntar aos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Apólice de Seguro Garantia 

ofertada nos autos da Ação Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, 

cientificando-a de que terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

opor embargos à execução, contados da juntada da prova do seguro 

garantia (artigo 16, inciso II, LEF). Providencie-se a exclusão da petição de 

Id. 24638275 e de todos os documentos que a acompanham, haja vista 

que não guardam qualquer relação com o presente feito. A própria 

peticionante requereu a exclusão destes arquivos, informando a 

ocorrência de equívoco no momento do protocolo (Id. 24822241). 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1004437-51.2018.8.11.0003 VISTO. ASPROCON ENGENHARIA LTDA 

ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de fato 

gerador, com pedido de tutela antecipada de sustação de protesto em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que exerce 

atividade comercial no ramo de Engenharia e Construção Civil, estando 

sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 20 anos, e que, na data de 

29/05/2018, foi surpreendida com a informação de que constava um título 

protestado no 4º Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos de 

Rondonópolis/MT. Alegou que tal protesto originou-se da CDA Nº 

2017494872, apresentada para protesto em 08/05/2018, vencida no dia 

04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze mil, cento e noventa e um 

reais e um centavo), decorrente de “suposta” infração administrativa, 

porque a autora deixou de recolher a TAXA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, cuja taxa 

está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações atribuídas 

pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do decreto nº 

2063/09. Asseverou que o crédito é inexigível por ausência de fato 

gerador, uma vez que não está sediada no Município de Rondonópolis/MT 

e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na referida Lei, específica 

para empresas sediadas no Estado do Mato Grosso. Disse, ainda, que, na 

qualidade de prestadora de serviços no ramo de construção civil, no ano 

de 2010, foi contratada pela empresa Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda, para executar serviços de Reforma e Ampliação da empresa, 

e para tanto, fez-se necessário promover a abertura da inscrição Estadual 

nesse Estado do Mato Grosso de um canteiro de obra, a qual foi cessada 

em novembro de 2010. Informou que apresentou impugnação a Notificação 

de Lançamento da TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 

14/07/2011), a qual foi julgada procedente, tendo sido determinado a 

exclusão do valor cobrado referente à TACIN no exercício de 2011. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para suspender os 

efeitos do protesto, até decisão final desta ação. Ao final, requereu seja 

declarada a inexigibilidade da CDA 2017494872, com a sustação definitiva 

do protesto e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

indenização por dano moral a ser fixado pelo juízo. Deferiu-se a tutela 

provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto da Certidão 

de Dívida Ativa nº 2017494872 perante o 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca. Citado, o ESTADO DE 

MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade da taxa de segurança 

contra incêndios, em face de sua natureza de contraprestação de serviço 

essencial, bem como sua adequação à especificidade e divisibilidade. 

Alegou que o posicionamento do fisco estadual é no sentido de ser 

indispensável a baixa definitiva da inscrição estadual para tal isenção, 

posto que, enquanto apenas suspensa, as obrigações acessórias 

permanecem vigentes. Sustentou, ainda, que o lançamento e o protesto, 

ao contrário do que argui a autora, ocorreram no exercício regular de 

direito e são absolutamente legais, não se amoldando à condição ilícita, 

antissocial, ou abusiva, antes pelo contrário, deriva da própria condição 

vinculante da legalidade. Na fase de especificação de provas, a parte 

autora protestou pela produção de prova oral em audiência. O réu 

informou que não deseja produzir provas em audiência. Em decisão 

saneadora deferiu-se a produção de prova testemunhal. Foi ouvida, por 

meio de carta precatória, a testemunha WALDERI PEREIRA BRAGA, 

indicada pela parte autora. As partes apresentaram alegações finais. É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. O conteúdo dos documentos 

juntados aos autos e sua ordem cronológica comprovam a irregularidade 

da inscrição na dívida ativa e do registro de protesto realizado em 

desfavor da empresa. Com efeito, a autuação da autora se deu em razão 

da ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - 

TACIN, nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, conforme se 

depreende do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 1672299 

(Id. 13738982, p. 1), tendo sido tal débito objeto de protesto na data de 

08/05/2018. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa autora iniciou 

sua atividade no Estado de Mato Grosso em 23/03/2010, quando 

providenciou a abertura de inscrição Estadual, especificamente para um 

canteiro de obras, a fim de executar as obras de adequação da cervejaria 

Petrópolis, e que a referida inscrição venceu sem renovação em 
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23/10/2010. Extrai-se que a demandante foi notificada do lançamento da 

TACIN, atinente ao exercício de 2011, oportunidade em que apresentou 

impugnação no procedimento administrativo n. 5024557, tendo sido julgado 

procedente a impugnação, conforme trecho do parecer da Secretaria de 

Estado de Fazenda a seguir transcrito: “Ante o exposto, a impugnação é 

procedente. O contribuinte está com razão, não possui domicílio tributário 

em Mato Grosso e a Inscrição Estadual de Canteiro de Obras venceu sem 

renovação em 23/10/210. Valor inicial de R$ 417,84 excluído, por ser 

indevido” (Id. 13738999, p. 3). Como se vê, o próprio requerido 

reconheceu que não houve fato gerador para a cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio da empresa requerente, no ano de 2011, por 

não possuir domicílio tributário em Mato Grosso. Ressalta-se que, em 

14/12/2011, foi realizada a baixa da inscrição estadual da empresa 

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (id. 13739525), o que leva a crer que não 

exerceu nenhuma atividade neste Estado depois da referida data. Dessa 

forma, os elementos constantes nos autos demonstram que não ocorreu 

fato gerador do TACIN nos anos de 2012 a 2015. O Decreto nº 2.063/2009 

assim preleciona sobre a matéria: “Art. 7º A Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 

dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de 

Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de 

unidades imobiliárias, ocupadas ou não. Parágrafo único. Considera-se 

unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de 

risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei nº 8.399, 

de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la. Art. 8º 

Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma 

efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de 

incêndios. Art. 9º A TACIN será devida por todos os contribuintes 

estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar 

(UBM)”. As taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou 

a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Destarte, 

se a empresa executada encerrou suas atividades em 10/2010, como de 

fato encerrou, não poderia ela ter usufruído dos serviços públicos nem ter 

se submetido ao exercício do poder de polícia da administração pública 

posteriormente. Por isso não ocorreu a hipótese de incidência do tributo. 

DANO MORAL. A autora pleiteia, ainda, indenização por abalos 

extrapatrimoniais em decorrência dos efeitos do protesto que sofreu 

decorrente da inscrição indevida do crédito tributário. O artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal, demonstra que o Brasil adota a responsabilidade 

patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco 

Administrativo, pela qual há responsabilização independentemente da 

existência de culpa, afastado o dever de indenizar quando há culpa 

exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de 

terceiro. Tem-se assim, à luz de tais digressões que, havendo dano e 

nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, 

desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo 

particular e o ato, omissivo ou comissivo, praticado pelos agentes da 

pessoa jurídica de direito público. Nessa ótica, sendo caso de 

responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume a demonstrar o 

comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade 

ligando este àquele. À administração resta demonstrar se a vítima 

concorreu, com culpa ou dolo, para o evento, não provando, responde 

civilmente pelos danos provocados por seus agentes. Como já 

mencionado acima, diante do conjunto probatório constante dos autos, 

entendo que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta 

atribuída ao Estado de Mato Grosso e os danos que foram causados a 

autora, uma vez que com o encerramento das atividades no estado de 

Mato Grosso, seguido da baixa na inscrição estadual, a parte autora 

estava desobrigada ao pagamento da TACIN e, mesmo assim, foi inscrito 

em dívida ativa pelo Estado, bem como seu nome foi protestado. Na 

espécie, previamente, deveria a Fazenda Pública se certificar acerca da 

baixa da inscrição estadual em 12/2011, a fim de assegurar sobre a 

necessidade de inscrição da autora em dívida ativa e do registro de 

protesto, mostrando-se negligente a conduta do ente público. Assim, em 

decorrência dessa conduta lesiva, configurou-se o dano, fazendo nascer 

o dever de indenizar. Registro que na espécie, a conduta do demandado 

está longe de configurar mero dissabor, já que os danos morais, ao caso, 

tem-se por presunção, in re ipsa (a coisa fala por si só). Logo, cabe ao 

Estado indenizar a parte autora pelo prejuízo moral advindo desse ato. 

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – 

PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO 

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO PRESUMIDO – DEVER DE 

INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1. O Município responde civilmente 

pelo erro cometido em face do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU 

indevidamente lavrado, considerando a insubsistência do registro como 

prestador de serviço. 2. Configurado o ato ilícito, nasce para o 

responsável o dever de indenizar os danos dele decorrentes, constituindo 

entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais 

resultantes de protesto indevido de título são presumidos. 3. Apelo 

desprovido. (TJMT - Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, 

Publicado no DJE 04/03/2015). DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

Reconhecido o dano e o dever de reparar, cabe analisar o montante 

arbitrado a título de reparação por abalos extrapatrimoniais. Inexistindo 

outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a 

indenizar o prejuízo fica a critério do julgador, observadas a prudência, a 

equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré 

em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de ganho 

injustificado, atentando-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. 

Destarte, atento às circunstâncias de fato e de direito elencadas no 

processo, e acima ressaltadas, observando os critérios comumente 

manejados pelo Tribunal de Justiça deste Estado (APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 89772/2015), tenho que a importância de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) esteja adequada a compensar a autora pelo episódio 

objeto da presente demanda, sem representar ganho injustificado ou 

penalidade excessiva. Com essas considerações, confirmo a decisão que 

suspendeu, em sede tutela antecipada, a exigibilidade do crédito tributário 

e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim 

de declarar a nulidade do crédito tributário referente à CDA 2017494872, 

no valor de R$ 11.191,01 e determinar o cancelamento do protesto levado 

a efeito no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de 

Rondonópolis-MT, em 11/05/2018, sob o protocolo nº 1084854, bem como 

a exclusão do nome da autora da SERASA e demais cadastros de 

restrição e proteção ao crédito, no que diz respeito a dívida mencionada 

nesta ação. Condeno, ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento 

de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(11/05/2018 – data do protesto), por se tratar de relação extracontratual, a 

teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Oficie-se ao 4º Tabelionato de 

Notas e protestos de Rondonópolis. Isento o Réu das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno o requerido 

ao pagamento das despesas processuais custeadas pelo o autor e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico obtido pelo autor (R$ 31.191,01), consistente na soma 

do valor declarado inexistente (R$ 11.191,01) e a indenização 

estabelecida (R$ 20.000,00), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do 

Código de Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 

3º, II, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N. º 

1002839-62.2018.8.11.0003 VISTO. MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES 

ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR e 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que laborou por 11 

(onzes) anos no "lixão" do Município de Rondonópolis, como catadora de 

materiais recicláveis, de onde retirava seu sustento e de sua família. 

Alegou que, em 04 de setembro de 2017, foram encerradas as atividades 

no lixão de Rondonópolis, em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a autora a perder sua única fonte de renda sem sequer 

receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos requeridos. 

Asseverou, ainda, que foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos – UTR Provisória localizada no Distrito Industrial do Município 

para que os catadores pudessem continuar laborando, tendo sido firmado 

um TAC estabelecendo que após 6 meses seria inaugurada uma UTR 

definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão), o que não foi 

concretizado. Afirmou que no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, e no TAC firmado com a SEGER, 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a autora, pois esta ajuda somente foi 

oferecida aqueles que aderiram a cooperativa. Acrescentou que a UTR 

apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER, e que o 

SANEAR não adotou as políticas públicas de inclusão social e econômica 

dos catadores. Por estas razões, requereu sejam os demandados 

condenados ao pagamento do valor de R$ 2.250,00, referente à verba 

denominada bolsa social; R$ 600,00 relativo à cesta básica; e, R$ 

28.800,00 de lucros cessantes ao autor, equivalente ao período de 24 

meses de trabalho daquele; bem como o valor de R$ 30.000,00 de 

indenização por danos morais. O SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou os pedidos e arguiu a 

preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na 

presente actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo 

início de operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais 

destes atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza 

inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste juízo 

fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a 

quem compete, privativamente, julgar os feitos ambientais”. No mérito, 

negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, 

que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje 

trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de 

Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com 

apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, 

que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, 

de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes (id. 13526543). O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que sejam julgados 

improcedentes os pedidos da parte autora (id. 136681411). A autora 

impugnou as contestações apresentadas, refutando os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (id. 14008687). Na fase de 

especificação das provas, o Município requereu o julgamento antecipado 

da lide (id. 14273596). A parte autora requereu o depoimento dos 

representantes legais dos requeridos e oitiva de testemunhas a serem 

arroladas (id. 14438919). O SANEAR, por sua vez, manifestou desejo em 

produzir prova testemunhal, bem como ouvir o depoimento pessoal da 

parte autora (id. 15801595). Em decisão saneadora, afastou-se a 

preliminar de incompetência da vara da Fazenda Pública. Constou, ainda, 

que “a legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, 

devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, 

aplicando-se a teoria da asserção”. Depois de delimitada as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, deferiu-se a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes (id. 15906488). Em 

audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento pessoal da 

parte autora e do preposto da SANEAR, Hermes Avila de Castro. Na 

sequência, ouviram-se as testemunhas arroladas pela parte autora: 

MARIA LUCIA DA SILVA REGO E LERI MARIA DE FREITAS, bem como a 

testemunha indicada pelo SANEAR: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS 

RODRIGUES (id. 16872216). De comum acordo, as partes também 

aproveitaram a oitiva da testemunha MARCELO VACCHIANO, indicada pelo 

SANEAR, que foi colhida nos autos da carta precatória nº 

1000178-59.2019.8.11.0041 (id. 22790421). As partes apresentaram 

alegações finais em forma de memoriais (id. 24274960, 25033274 e 

25130119). É o relatório. Decido. A autora pleiteia indenização material, 

moral e lucro cessante, sob o argumento de que perdeu sua única fonte 

de renda com o fechamento do lixão de Rondonópolis, sem sequer 

receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos entes públicos 

requeridos. De início, impõe-se esclarecer que, no caso em tela, se aplica 

a responsabilidade objetiva do Estado, que para sua configuração basta a 

comprovação de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a 

conduta do agente público e o dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal. Na hipótese dos autos, não vislumbro a prática de 

ato ilícito pelos requeridos, uma vez que o encerramento de atividades em 

aterros de lixo a céu aberto se deu por imposição legal, em cumprimento a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei nº 12.305/2010 instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e impôs a adequação de aterros 

sanitários ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos, no prazo de vinte anos, 

objetivando a proteção da saúde pública e a preservação do meio 

ambiente (art. 17). Por esta razão, o poder público desativou o lixão 

existente nesta cidade, como ocorreu em todo o país, em estrito 

cumprimento a lei, de modo que não há que se falar em ato ilícito a 

justificar o dever de indenizar. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. 

FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO JARDIM GRAMACHO, O "LIXÃO", 

EM CUMPRIMENTO À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI Nº 

12.305/2010). AUTORA QUE ATUAVA COMO CATADORA DE LIXO EM 

LOCAL ONDE OS RESÍDUOS ERAM LANÇADOS IN NATURA, A CÉU 

ABERTO. ATIVIDADE INFORMAL, INSALUBRE E VIOLADORA DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO EXPRESSA 

DA ATIVIDADE DE CATAÇÃO DE RESÍDUOS OU REJEITOS, PELO ART. 48, 

II, DA LEI Nº 12.305/2010. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A JUSTIFICAR O DEVER DE INDENIZAR. 

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 

NA FORMA DO ART. 17, V, DA LEI Nº 12.305/2010. SENTENÇA 

ESCORREITA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (TJ-RJ - 

APL: 00567327920138190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 3 

VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de 

Julgamento: 12/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/07/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS PELO FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE 

BONGABA EM MAGÉ. AUTORES QUE EXERCIAM A ATIVIDADE DE 

CATADORES DE LIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais em razão do fechamento do 

Aterro Sanitário de Bongaba, no Município de Magé, onde os autores 

exerciam a atividade de catadores de lixo. Sentença de improcedência. 

Inconformismo dos autores. Recurso improcedente. Inicialmente, insta 

salientar que somente na apelação os autores arguiram a 

inconstitucionalidade da Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, configurando indevida inovação recursal. 

No mérito, a proibição do exercício da atividade de catação de lixo pela Lei 

12305/10 não afronta a Constituição Federal, por ser aquela degradante, 

precária, insalubre e violadora do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Encerramento das atividades que se deu por determinação legal, 

consequentemente, sem a prática de qualquer ato ilícito ensejador do 

dever de indenizar. Atividade desenvolvida pelos apelantes que é 

insalubre e que não pode ser fomentada pelo Poder Público. A 

municipalidade, caso permitisse o desenvolvimento da atividade, estaria 

violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes deste 

Tribunal. Sentença de improcedência mantida. Por força da sucumbência 

recursal, fixam-se os honorários advocatícios recursais em 1% (um por 

cento) sobre o valor arbitrado na sentença, qual seja, R$ 500,00, 
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observada a gratuidade de justiça deferida aos autores. APELAÇÃO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO” (TJ-RJ - APL: 00113451720138190029 RIO 

DE JANEIRO MAGE VARA CIVEL, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, 

Data de Julgamento: 10/10/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/10/2017). Senão bastasse isso, impõe mencionar que no 

caso dos catadores do lixão de Rondonópolis, os documentos juntados 

aos autos demonstram que o lixão não foi desativado subitamente, sendo 

que, antes da extinção definitiva do referido lixão, entidades como 

Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, SANEAR, 

SEGER, Município de Rondonópolis envidaram esforços para promoverem 

a inclusão social dos catadores que trabalhavam no lixão, como 

comprovam as reportagens jornalísticas juntadas pelo próprio autor (id. 

13179758). Extrai-se dos autos que foi firmado um Termo de Cooperação 

entre Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Município 

de Rondonópolis e SANEAR e um Termo de Ajustamento de Conduta com 

a SEGER – Serviço de Gerenciamento de Resíduos, com a finalidade de 

promover a inclusão social dos catadores do antigo lixão (id. 

13526571,13526578 e 13526584). Os próprios catadores do lixão 

constituíram a Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material 

Reciclável Nova Esperança, e com o referido termo de cooperação, os 

catadores receberam o suporte necessário para criação da cooperativa, 

como caminhões para a coleta seletiva, transporte dos antigos catadores, 

e, ainda, receberam/recebem uma bolsa social paga pela SEGER, e cesta 

básica disponibilizada pela Secretaria de Promoção e Assistência Social. 

Embora os requeridos não tenham praticado ato ilícito, a prova produzida 

nos autos demonstra situação diversa da relatada pela parte autora na 

inicial, pois o ente público promoveu medidas com o objetivo de reinserir os 

catadores do antigo lixão no mercado de trabalho. A irresignação da 

autora de que somente os catadores cooperados foram contemplados 

com a bolsa social e a cesta básica, não merece acolhimento. Isso porque, 

é ato discricionário do Poder Público em deliberar em conceder ou não 

qualquer tipo de assistência aos catadores do lixão, sendo vedado 

qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário ao caso, a fim de 

preservar a separação dos poderes. Ora, a Administração Pública possui 

discricionariedade de elaborar e executar as políticas públicas, conforme 

os critérios de oportunidade e conveniência. Além disso, importante frisar 

que todos os catadores do antigo lixão foram previamente informados do 

fechamento do lixão, bem como do teor do aludido termo de cooperação, 

tendo o autor optado por não fazer parte da cooperativa. Por todas essas 

razões, incabível o reconhecimento do dever de indenizar dos réus, 

especialmente, pela ausência de ato ilícito, o que impõe a improcedência 

do pedido inicial. Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial por MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES em face do SERVIÇO 

DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 61.650,00 atribuído em 18 de 

abril de 2018), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código 

de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil). 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009975-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009975-47.2017.8.11.0003 VISTO. FABIANO DA COSTA 

PINTO opôs embargos de declaração, com fundamento nos incisos I do 

artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da sentença do id. 

21890008, sob o argumento de que houve omissão e contradição quanto à 

definição do início da incapacidade, isto porque o juízo determinou que a 

data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve se dar a partir 

da data da realização da perícia médica ocorrida 28/11/2018, já que não 

seria possível afirmar a data em que a enfermidade se instalou, todavia, foi 

consignado no laudo pericial que o autor está incapacitado desde o mês 

de março de 2016 (id. 21890008). Intimado, o INSS informou que não 

apresentará contrarrazões aos embargos (id. 22089368). É o relatório. 

Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão a 

embargante. Com efeito, na sentença ora embargada restou 

expressamente claro os fundamentos da sentença, em especial os razões 

que levaram este magistrado a determinar a implantação do benefício a 

partir da realização do laudo pericial, qual seja, a impossibilidade de 

afirmar com precisão a data que a capacidade se instalou (id. 19781811 – 

28º parágrafo). Isso porque o perito consignou não ser possível afirmar 

com precisão a data da incapacidade, fazendo, portanto, uma estimativa 

de março de 2016, conforme trecho extraído da sentença e laudo pericial: 

“Por fim, quanto à data da inicial da incapacidade, o expert disse que não é 

possível afirmar esta com precisão, contudo, por estimativa, tem-se que o 

autor está incapacitado para o trabalho desde março de 2016.” ( 22º 

parágrafo). Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim sendo, se a parte dissente 

dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com estas considerações, rejeito os 

embargos de declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 13 de janeiro de 2019. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1009484-69.2019.8.11.0003 (PJE);

 PROCESSO FISICO: 2606-63.2010.811.0003– CÓDIGO: 

433940(DIGITALIZADO)

Valor causa: R$ 10.421,30; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL.

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

Parte Ré: EXECUTADO: SFOR EQUIPAMENTOS E FOTOGRAFICA LTDA E 

OUTROS

 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA , CPF: 

233.527.601-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) 

EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR, CPF: 344.852.526-04, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
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que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

200910994 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de janeiro de 2020.

Maíza Bergamasco Silvério - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1002309-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(EXECUTADO)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008791-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GOMES NIFOSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000565-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR LUIZ PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002350-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009330-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H C MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012837-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTIS SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA OAB - SC46053 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar o Patrono da parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a petição juntada pelo 

requerido no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004006-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009291-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERMELHO MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009291-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERMELHO MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1009291-54.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 475.728,03 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, 

Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 POLO PASSIVO: Nome: RIO VERMELHO MANUTENCAO LTDA - 

ME Endereço: RUA-SATURNINO SILVA COELHO, 1232, JARDIM ITAPUA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-530 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

RONDONÓPOLIS, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010888-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELO CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação e 

Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte 

Requerente, para, querendo, contrarrazoar o recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001908-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001908-59.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a presente execução fiscal, 

verifica-se que essa recai sobre empresa em recuperação judicial. Diante 

disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser sobrestado, em 

face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 27/02/2018, pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo Superior Tribunal 

de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento das demandas 

envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual seja, 

“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. Ante o exposto, 

suspendo o curso desta execução até o julgamento do tema 987 pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 

2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007596-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 910 de 3112



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON MARTINS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IVAN CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Tem em vista que o caso dos autos incide ao Tema 986 em 

julgamento no STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo sido 

determinado a suspensão em todo o território nacional das ações em que 

se discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, suspenda-se o feito 

até o ulterior julgamento do Tema. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de junho de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012531-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008908-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO CORREA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição do requerido juntado no 

id retro.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014207-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELO CARVALHO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004945-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS VIEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada no id retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009288-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA ALVES FERREIRA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a proposta de acordo juntado 

pela requerida no id retro.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009515-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

CORAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO SOUZA ANTUNES (EXECUTADO)

ADRIANA LOPES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA OAB - MT25633/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte requerida para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar os embargos de declaração 

juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007311-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORGIVAL DE FARIAS SOUTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a certidão de id retro.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012521-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

requeridas para no prazo legal contrarrazoarem o recurso de apelação 

juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000344-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FERREIRA LEANDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

TALLES JORDAO BELO COSTA OAB - MT23953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de apelação juntado no 

id retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008742-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA RODRIGUES DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004229-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINY DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008372-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA BATISTA FONTOURA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007813-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIENE DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007594-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN DOS SANTOS OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007663-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURINDO DE FARIAS LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007289-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA DANTAS FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista à Exequente, a 

fim de intimá-la a se manifestar acerca da(s) Correspondência(s) 

Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014353-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição do requerido juntada no 

id retro.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000917-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos, a fim de proceder à 

intimação do perito para o início dos trabalhos, nos termos já determinados 

anteriormente.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002704-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE HYPOLITA DE ANDRADE NATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos, a fim de proceder à 

intimação do perito para dar início, imediatamente, aos trabalhos periciais, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC, bem como, de que o prazo para a confecção do Laudo 

Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos 

apresentado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001579-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Com 

espeque no art. 921, II, do CPC e nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos à suspensão até 

julgamento dos embargos à execução. RONDONÓPOLIS, 15 de janeiro de 

2019. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007685-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA (AUTOR(A))

WENDELL OLIVESKI VILALVA (AUTOR(A))

WALLACE OLIVESKI VILALVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (RÉU)

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003979-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Tendo em vista que a matéria dos autos é a mesma em 

julgamento no Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986, submetido a 

sistemática de recurso repetitivo, tendo sido determinada a suspensão de 

todas as ações em trâmite com o mesmo objeto, suspenda-se o feito até o 

julgamento do respectivo tema. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 27 de maio de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006183-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES FURTADO (EXEQUENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, intimo o Procurador da parte autora que conforme requerido no id 

retro, os autos ficará suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016766-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$75.642,78 

(setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito 

reais), contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar como 

este estabeleceu tal valor, obedecendo os ditames do artigo 292 do 

Código de Processo Civil. Deste modo, intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, explique qual hipótese para se estabelecer o 

valor da causa, obedecendo o que dispõe o artigo 292 do Código de 

Processo Civil, em caso de verificar o erro em seu valor, que desde já 

retifique-o, sob pena deste juízo arbitrar de ofício o valor. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016009-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL WOLFF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado a causa foi de R$59.889,79 

(cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove 

centavos), contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar 

como chegou a tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código 

de Processo Civil. Deste modo, intime-se o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, explique qual hipótese para se estabelecer o valor da 

causa, obedecendo o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil, 

em caso de verificar o erro em seu valor, que desde já retifique-o, sob 

pena deste juízo arbitrar de ofício o valor. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016040-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I G RESMINI CHURRASCARIA - ME (EXECUTADO)

IVONEI GILSON RESMINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1016040-87.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: I G RESMINI CHURRASCARIA - ME, IVONEI GILSON RESMINI 

Vistos etc. Verifica-se que se trata de redistribuição de processo físico da 

1° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. Assim, remeto 

os autos para o referido Juízo. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 6 de dezembro 

de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015465-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMON APARECIDO SATELIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove ser financeiramente hipossuficiente, sob pena de indeferimento 

da gratuidade judiciária, ou então para que recolha no referido prazo às 

custas e taxas processuais do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002305-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença retro, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016189-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELENE A DESTRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Expeça-se o necessário para efetuar a citação da parte 

executada conforme requerido Id retro. Às providências. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016714-65.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Intime-se o autor para que comprove ser hipossuficiente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade 

judiciária, bem como, em homenagem ao princípio da não surpresa 

manifeste-se quanto a ocorrência do instituto da prescrição. Nos termos 

do artigo 700, §5º, do Código de Processo Civil, declaro a existência de 

dúvida quanto à idoneidade da prova documental carreada pelo autor, haja 

vista que o contrato juntado aos autos por ele, de onde originou o crédito 

que ora perquiri, já fora discutido por meio da Ação de Improbidade 

Administrativa nº 1001401-35.2017.8.11.0003, onde se reconheceu, por 

sentença ainda não transitada em julgado, que não houve integralmente a 

prestação do serviço contrato pelo Município de Rondonópolis, de modo 

que fica intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

emende a petição inicial adaptando-a ao procedimento comum. Insistindo 

na via eleita, com a demonstração de sua hipossuficiência financeira ou 

pagamento das taxas e custas processuais iniciais, determino a prévia 

oitiva do Ministério Público, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste no feito quanto a possível interesse na lide, em decorrência dos 

autos acima citados, em específico, caso afirme possuir interesse, quanto 

a exigibilidade da dívida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015429-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAPLAST -COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Vistos etc. Apesar 

de verificar que o autor juntou comprovante de pagamento no ID 

26833051, em consulta às Guias arrecadadas não se pôde verificar o 

pagamento de nenhuma Guia que estivesse vinculada a este processo. 

Deste modo, intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas e taxas processuais iniciais ou comprove que o 

pagamento de ID 26833051 se refere a estes autos, sob pena de extinção 

do feito. Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016609-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Expeça-se o necessário para efetuar a citação do executado 

conforme requerido Id retro. Às providências. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002001-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Tendo em vista a informação de que após a impetração do 

presente writ a impetrante teria formalizado administrativamente pedido de 

renúncia aos recursos voluntários interpostos, cuja admissibilidade é o 

mérito da presente ação, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia do Aviso de Cobrança da 

Conta Corrente Fiscal de nº 2110285, da qual o impetrante foi notificado no 

dia 13/03/2019, a fim de verificar se a renúncia feita abrange os TADs em 

discussão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016949-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado a causa foi de R$75.004,72 

(setenta e cinco mil quatro reais e setenta e setenta e dois centavos), 

contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar como chegou a 

tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justifique como chegou ao valor da causa obedecendo o que dispõe 

o artigo 292 do Código de Processo Civil, em caso de verificar o erro em 

seu valor, que desde já retifique-o, sob pena deste juízo arbitrar de ofício 

o valor. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000321-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento das custas e taxas iniciais da ação ou solicite as 

benesses da gratuidade judiciária, comprovando sua hipossuficiência. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1015080-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO OAB - MS21021-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VINICIUS FRANCISCON PREZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc. Designo o dia 03 de fevereiro de 2019 às 15:30h para oitiva da 

testemunha VINICIUS FRANCISCON PREZOTO. Comunique-se o Juízo 

deprecante. Intimem-se os advogados. Ciência ao Ministério Público. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003603-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009685-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DEODATO BONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 
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resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005669-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGUIMAR SILVA VILABOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008780-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 
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necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006137-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCICLEITON DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008052-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QELLIANA LEITE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004638-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003270-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002631-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CYMI HOLDING S.A. (EMBARGANTE)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EMBARGANTE)

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENRICO ESTEFAN MANNINO OAB - RJ95110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Intimem-se às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informem de forma fundamentada o anseio de produzir novas provas, 

especificando-as desde já. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1012819-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE (REU)

JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE (REU)

MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação 

civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido de tutela provisória 

de indisponibilidade de bens em face da Macro Construtora LTDA, Selma 

Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de Andrade, sustentando, em 

síntese, dano ao erário público estadual e enriquecimento ilícito dos 

requeridos. O Ministério Público sustenta, em síntese, que foi instaurado 

inquérito civil em virtude do recebimento de uma representação oferecida 

pelo Sr. Cláudio dos Santos, Presidente da Associação de Moradores do 

Residencial Padre Lothar, contra a péssima qualidade da obra de 

pavimentação asfáltica e da ciclovia e pista de caminhada no canteiro 

central do Prolongamento da Avenida Rio Branco, com indícios de 

superfaturamento e consequente dano concreto ao erário estadual. 

Assevera que a qualidade da obra viária contratada pelo Estado de Mato 

Grosso constitui fato público e notório, noticiado nos veículos de 

informação locais e constatado através de quatro laudos de vistorias na 

obra determinada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

de Mato Grosso. Afirma que o instrumento contratual nº328/2014 tem 

como objeto obras de pavimentação asfáltica tipo TSD com capa selante, 

prolongamento da Rua Barão de Rio Branco, ligação Bairro José Sobrinho 

ao Residencial Geraldini, várias ruas do Bairro Monte Líbano e Residencial 

Padre Lothar, em Rondonópolis, ao importe contratado de R$ 3.355.671,64 

(três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos) e que, posteriormente, foi aditado 

acrescentando-se a execução da implantação e pavimentação de ciclovia 

e pista de caminhadas em TSD no Canteiro Central do Prolongamento da 

Avenida Rio Branco, através do Termo Aditivo nº328/2014/01/06-SINFRA, 

que majorou o preço final em mais R$ 818.807,97 (oitocentos e dezoito mil, 

oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos). Assevera, ainda, que 

o dispõe o item 3.2.3.10 do projeto executivo da obra que “Todo material a 

ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira 

qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos”. 

Por fim, o parquet requereu, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos 
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réus na quantia de R$ 4.276.441,97 (quatro milhões, duzentos e setenta e 

seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) e, 

no mérito, que sejam condenados os réus ao integral ressarcimento dos 

danos. Com a inicial foi juntado o Inquérito Civil nº22/2018 – SIMP 

nº009405-010/2018 que apurou o possível dano ao erário. A medida 

provisória foi parcialmente deferida (ID 16778242), sendo que desde então 

o feito se encontra paralisado na tentativa de localizar os requeridos para 

citação. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Após detida análise aos 

autos é possível verificar a incompetência deste juízo para processar e 

julgar a demanda, haja vista que a Fazenda Pública não compõe nenhum 

dos polos da ação. Ainda que a demanda verse sobre ressarcimento de 

dinheiro público, observe-se que ela foi proposta pelo Ministério Público e 

não pelo Estado de Mato Grosso, não se tratando ainda de ação de 

improbidade administrativa, mas sim de ação de ressarcimento pelo rito 

comum. A Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019 definiu que a 

competência desta 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública compete 

“processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, bem como as 

cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição 

alternada e igualitária com a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública; e 

privativamente, as ações relacionadas à saúde pública em que figure 

como parte o Município de Rondonópolis, exceto quando figurar em 

litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, mediante compensação, na 

mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais 

matérias”. Logo, se no feito não há como parte nenhuma das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal ou suas autarquias, fundações ou 

empresas públicas, ausente está a especialidade necessária na causa 

para tramitar nesta Vara Especializada, devendo o feito ser remetido para 

uma das Varas Cíveis residuais desta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste juízo especializado e determino a 

redistribuição do feito, por meio de sorteio, para uma das Varas Cíveis 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000115-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NUNES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 
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competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009791-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULERSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JODILSON GODOE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 
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acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013585-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006711-51.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004402-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 
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Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006797-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR GROTO (EXECUTADO)

ADEVAIR GROTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Adevair Groto. No ID 18201708 o exequente 

pugnou pela extinção da execução em razão de que em decisão 

administrativa anterior a propositura da ação a CDA exequenda havia sido 

cancelada. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito 

por falta de interesse em agir é medida que se impõe. Importante consignar 

que no caso em testilha não há que se falar em perda do objeto da ação, 

já que quando da propositura desta o objeto já havia se perdido, de modo 

que o exequente não possuía interesse processual algum quando da 

propositura do feito. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que o exequente deu causa infundada a 

ação, que o executado foi citado e constituiu advogado nos autos, o qual 

chegou a apresentar exceção de pré-executividade no feito, condeno o 

exequente a pagar honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da 

causa, em observância ao que dispõe o artigo 85, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004840-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (AUTOR(A))

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOSMAGNUM COSTA NUNES OAB - DF47892 (ADVOGADO(A))

MARIELY FERREIRA MACEDO OAB - MT16733 (ADVOGADO(A))

JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA OAB - DF13792 (ADVOGADO(A))

GABRIEL BUNN ZOMER OAB - DF51461 (ADVOGADO(A))

WITALO DE SOUSA CRUZ OAB - DF54305 (ADVOGADO(A))

ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE OAB - DF33350 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Em vista do informado no ID 22700778, intime-se à 

Procuradoria da União (AGU) para que, na qualidade de representante 

judicial da União, informe se esta possui interesse na lide. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006028-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que as partes divergem 

quanto a obrigatoriedade da garantia ofertada pelos executados (seguro 

garantia) deva constar como cláusula de sinistro decisão judicial prolatada 

nos autos da execução fiscal determinando o depósito da garantia nos 

autos. As demais ilações do Fisco já fora sanada pelo executado. Pois 

bem. De início é de se deixar claro que Resolução interna da PGE não 

possuem efeitos processuais, de modo que a exigência feita por meio do 

artigo 9º da Resolução nº 81/CPPGE/2018 não é imprescindível para o 

aceite da garantia. A finalidade da garantia trazida é para possibilitar que o 

devedor possa vir se defender por meios de embargos à execução, 

devendo a garantia dada se prestar ao menos para garantir de forma 

certa tal procedimento, a fim de evitar que o devedor utilize tal meio de 

defesa apenas para protelar o pagamento da dívida e atos constritivos. 

Deste modo, do ponto de vista técnico, o seguro garantia ofertado se 

encontra apto a assegurar o débito via embargos à execução, devendo, a 

partir desta decisão aceitando a garantia iniciar a contagem do prazo para 

oposição da defesa do executado. Outrossim, caso os executados não 

queiram proceder com a retificação solicitada pelo Estado de Mato Grosso, 

estarão, por óbvio, sujeitos a terem bens particulares constritos enquanto 

não houver a oposição de embargos à execução ou caso este não seja 

recebido com efeito suspensivo, já que a execução terá seu curso normal 

e a garantia não estará exequível. No mais, no que se refere ao pedido do 

executado para que o Estado de Mato Grosso retire da CDA o nome dos 

“supostos co-responsáveis” e assim proceda com a retificação das 

partes nos autos, tal pleito não pode ser feito por simples petição, 

devendo ser matéria de defesa via embargos à execução ou exceção de 

pré-executividade, a depender do mérito da alegada ilegitimidade. Deste 

modo, intimem-se os executados para que tomem ciência quanto ao aceite 

da garantia para fim de oposição de embargos à execução, bem como do 

Estado de Mato Grosso para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014214-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEJANDERSON PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 
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mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006602-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEONE MARTINS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006819-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 
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INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008285-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE CASTRO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1014631-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAIR PAIVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014691-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PAULO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 
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Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007257-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002663-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar, visto que a parte ré apresentou novos documentos, bem 

como, se manifeste quanto a justificativa apresentada pelo SANEAR 

quanto a tempestividade de sua contestação. Após, decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNER RAMOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 
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(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON VASCONCELOS DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004061-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos etc. Intimem-se às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem e fundamentem com precisão o desejo de produzir outras 

provas, caso em que, nada sendo requerido ou genericamente requerido, 

proceder-se-á ao julgamento antecipado da ação. Na sequência, 

venham-me os autos conclusos para saneamento do feito ou para seu 

julgamento antecipado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000356-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005430-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MIRELE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos ajuizada por 

Érica Mirele dos Santos em desfavor do Município de Rondonópolis, todos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a parte autora que sua 

genitora, a Sra. Cleusa Regina Ângelo, teria vindo a óbito após ser mal 

avaliada pela equipe médica do ente requerido na UPA municipal, a qual 

não teria dispensado as melhores técnicas médicas para salvaguardar a 

vida a genitora da autora. Em razão disto, pugna a parte autora para que o 

Município de Rondonópolis repare moralmente os danos que sofreu, 

indenizando-a em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Regularmente citado, 

em sede de contestação, o Município de Rondonópolis rechaçou quaisquer 

possibilidades de ter havido erro médico ou conduta desidiosa para com o 

tratamento da genitora da autora nas oportunidades em que foi atendida 

por seu nosocômio, impugnou o valor dado a causa e ao valor da 

indenização, bem como rechaçou a possibilidade de inverter o ônus 

probatório (ID 14805138). A autora impugnou à contestação rechaçando 

as teses do requerido e reafirmando o posicionamento jurídico adotado na 

inicial (Id 15248502). Às partes foram intimadas para que, no prazo de 15 

(quinze) indicassem com precisão as provas que ainda pretendiam 

produzir, fundamentando sua pertinência (ID 20886770). O Município de 

Rondonópolis pugnou pela produção de prova testemunhal, juntada de 

novos documentos e pericial (ID 21417933). A autora pugnou pela 

inversão do ônus probatório, pelo depoimento pessoal do requerido 

consistente na oitiva dos médicos que atenderam a genitora da autora, 

perícia indireta e documental. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento e decido. Verifica-se que o requerido 

preliminarmente impugnou o valor dado à causa, visto que exorbitante. 

Direto ao ponto, apesar da possibilidade jurídica do juiz retificar de ofício o 

valor do pedido de dano moral quando verificado estar em total 

dissonância a realidade e a jurisprudência, conforme inclusive se observa 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo requerido, o 

valor pretendido se encontra razoável e proporcional aos fatos descritos 

na inicial. Não significa dizer que em uma possível procedência da ação tal 

valor venha a ser fixado, apenas que tal valor não é desproporcional 

pelos fatos narrados na inicial, não possuindo indícios mínimos de tal 

arbitramento venha a mascarar segundas intenções da parte, como por 

exemplo, alterar a competência deste juízo ou tentar a sorte dando um 

“cheque em branco” ao arbitramento da indenização. Deste modo REJEITO 

a impugnação ao valor da causa, dando o feito por saneado. No que se 

refere aos pedidos probatórios, com relação ao depoimento pessoal da 

parte requerida formulado pela autora, tenho que deve ser indeferido, 

visto que o único requerido da ação é o ente público municipal. Os 

médicos indicados pela autora não foram demandados nesta ação, razão 

pela qual não podem ser ouvidos na forma prevista no artigo 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Malgrado tal situação, tenho que 

para o deslinde da controvérsia seria necessária a oitiva de alguns 

destes, os quais serão devidamente escolhidos por este juízo em momento 

oportuno a prestarem depoimento como informantes. A escolha de tais 

médicos se dará após o esclarecimento por parte do perito a baixo 

nomeado. Deixo de designar a audiência de instrução e julgamento nesta 

oportunidade ante a imprevisão de apresentação do laudo pericial perante 

este juízo, haja vista a dificuldade que se tem nesta comarca para 

nomeação de peritos médicos, o que poderia frustrar a solenidade caso 

agendada desde já, posto que o artigo 477 do Código de Processo Civil 

exige a juntada do laudo pericial 20 (vinte) dias antes da realização da 
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audiência de instrução e julgamento. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, não verifico sua viabilidade em face ao que 

dispõe o Código de Defesa do Consumidor, já que pacífico perante o 

Superior Tribunal de Justiça que os serviços médicos realizados por meio 

do Sistema Único de Saúde não se submetem a tal lei. Todavia, diante as 

inovações trazidas com o Código de Processo Civil de 2015, entendo ser 

possível inverter o ônus probatório por força da teoria da carga dinâmica 

das provas. Sobre tal teoria, Humberto Theodoro Junior leciona em sua 

obra “Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual 

civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I” que: “O 

novo Código, de maneira diversa do anterior, autoriza expressamente ao 

juiz distribuir o ônus da prova entre as partes de maneira diferente da 

previsão dos critérios legais ordinários (art. 373, § 1º). Para alteração do 

ônus da prova, o juiz pode se valer, objetivamente, das peculiaridades da 

causa, ou, subjetivamente, do comportamento da parte, que cria 

obstáculos ao adversário para comprovação dos fatos relevantes à sua 

defesa (conduta contrária à boa-fé e lealdade processuais). Na primeira 

hipótese, duas situações podem recomendar a atribuição do ônus da 

prova de modo diverso do legalmente estabelecido de maneira estática: (a) 

a parte que ordinariamente tinha o encargo da prova acha-se diante da 

impossibilidade ou de excessiva dificuldade de cumpri-lo, no caso dos 

autos (b) a parte que ordinariamente não tinha o encargo da prova se 

acha, no caso dos autos, em condição de “maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário”. Além dessas hipóteses expressamente 

arroladas pelo art. 373, § 1º, do NCPC, é admissível a alteração dinâmica 

do ônus da prova, com base no comportamento processual, quando ele se 

mostrar ofensivo ao princípio da boa-fé.” (2015, p. 885/886) Na mesma 

senda o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu: “ERRO 

MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS. ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO 

DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O Código de Processo Civil manteve a 

distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de 

seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor), possibilitando ao juízo, porém, no § 1º do seu 

artigo 373, a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da 

Prova. 2. No caso em comento, deve ser mantida a decisão agravada pois 

é possível exigir que o ente público, que detém melhores condições de 

atender ao comando judicial, demonstre ter procedido de acordo com a 

boa técnica, por força da teoria da carga dinâmica das provas e, em 

atenção ao princípio da isonomia e da cooperação das partes. 3. A 

inversão do ônus da prova não atribui ao agravante prova diabólica, 

porquanto não tem de demonstrar a inexistência de dano, mas sim que os 

atendimentos prestados ao agravado atenderam à melhor técnica médica 

e foram conscienciosos.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082225814, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 13-11-2019)” 

Tais situações são exatamente iguais a que aqui se vivencia, de um lado 

temos a autora, a qual não possui documentos essenciais para 

demonstrar o direito alegado na inicial e de outo lado temos o Município de 

Rondonópolis, que possui tais documentos em sua posse, como os 

prontuários médicos de atendimento da genitora da autora. A prova que 

para um é praticamente impossível de produzir para o outro é 

consideravelmente fácil, de modo que o disposto no artigo 373, §1º, do 

Código de Processo Civil deve ser aplicado ao caso e o ônus da prova ser 

invertido em desfavor do requerido, ao qual fica oportunizado o prazo de 

15 (quinze) dias para tentar se desincumbir do ônus probatório que ora lhe 

atribuo. Independentemente da inversão do ônus probatório determinado 

acima, deverá o Município de Rondonópolis trazer aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, todos os prontuários médicos e fichas de atendimento 

médico da genitora da autora na UPA Municipal, no período em que 

ocorreram os fatos descritos na inicial (04/08/2017 a 01/09/2017). No que 

se refere à prova pericial, irrefutável é a necessidade de avaliar todo o 

tratamento dispendido em prol da genitora da autora, a fim de verificar se 

este foi adequado e respaldado em normas técnicas da medicina. Deste 

modo, entendo imprescindível para análise da preliminar arguida à 

realização de prova indireta, a ser feita por um perito com a devida 

expertise, no caso dos autos, um médico, posto que a complexidade da 

diligência foge ao conhecimento do homem médio. O médico perito, com 

base tão somente nos documentos acostados nos autos e pelos fatos 

narrados pelas partes, deverá, caso cientificamente possível, dizer a este 

juízo se o tratamento dispendido em prol da genitora da autora foi 

adequado aos sintomas relatados documentalmente nos prontuários de 

atendimento, encontrando respaldado na boa técnica médica, bem como 

indicar nominalmente quais os médicos tiveram atuação direta de 

diagnóstico e tratamento da genitora da autora, a fim de que sejam ouvidos 

em audiência como informantes deste juízo. A prova pericial deverá ser 

custeada por ambas às partes, haja vista que ambas pugnaram pela 

produção desta. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, 

o que ora defiro, sua cota parte deverá ser arcada pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante a expedição de certidão de crédito em favor do perito 

nomeado por este juízo, com relação à parte que tocar ao Município de 

Rondonópolis, sua cota parte deverá ser depositada em juízo 

antecipadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a burocracia para 

liberação de tais valores por parte do Poder Público. Para realização da 

perícia indireta, nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO 

– CRM MT 1958, com endereço a Rua 24 de Outubro, nº 827, Sala 08, 

Galeria, Bairro Popular, Cuiabá/MT, CEP 78045-470, telefones: (65) 

2127-8022 e (65) 9-9631-9747, e-mail: medicoperitodrroberto@gmail.com, 

devendo ser intimado da nomeação, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi confiado, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do CPC). Em seguida, intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente sua proposta de honorários (art. 465, §2º do CPC). 

Após, intime-se às partes para que se manifestem quanto a proposta, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em havendo concordância destes quanto 

ao valor dos honorários periciais, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que pague os honorários periciais que lhe couber, ressalvando-se do 

depósito antecipado da parte autora ante o seu pagamento mediante 

certidão de crédito. Depositados os honorários periciais nos autos, 

levante-se 50% em favor do perito, sendo liberado os outros 50% tão logo 

seja entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, 

expedindo-se para tanto o devido Alvará Eletrônico. Em seguida, intime-se 

o Perito para que inicie os trabalhos perícias, devendo entregar o laudo em 

Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo assegurar às partes acesso 

e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com 

prévia comunicação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, §2º, do CPC). Após, intimem-se às partes para que, querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor do laudo, 

podendo o assistente técnico de cada uma, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. 

Disponibilize ao perito nomeado cópia integral dos autos. A audiência de 

instrução e julgamento será designada tão logo o laudo pericial reste 

acostado aos autos, desde que não haja solicitação de esclarecimentos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016611-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução, oposto por CLINICA 

MEDICA E ONDONTOLOGICA MY CARD LTD-ME, em face de MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, que o crédito cobrado na 

execução fiscal (Nº 1012090-70.2019.8.11.0003) se trata de cobrança 

indevida. Insta salientar que nos termos do art. 16, §1°, da Lei de 

Execução Fiscal, não são admissíveis embargos antes de garantida a 

execução e, no caso, não houve a garantia antes da oposição dos 

embargos. Ademais, consta na inicial pedido referente à concessão de 

benefícios da assistência judiciária gratuita, entretanto, para que este lhe 

seja conferido, cabe à embargante comprovar sua hipossuficiência 
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financeira, o que não foi feito. Assim, intime-se a embargante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumprir as diligências determinadas, sob pena 

de não recebimento dos embargos e/ou indeferimento da gratuidade 

judiciária. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data 

da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016834-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (AUTOR(A))

BRDU URBANISMO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência 

interposta por BRDU SPE VERMONT LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, todos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

autora que firmou contrato de compra e venda de um imóvel com Givaldo 

Ferreira da Silva, que por lhe ter sido prometido o serviço de 

terraplanagem para construção do terreno e este, em tese, não ter sido 

realizado, protocolou reclamação junto ao Procon, ensejando a 

instauração do Processo Administrativo que deu causa à aplicação de 

multa supostamente ilegal. Preliminarmente defendeu a ilegitimidade da 

empresa BRDU URBANISMO S/A, pois não há participação desta no 

contrato pactuado entre as partes, bem como da nulidade da aplicação da 

multa pela presença de vícios que tornam o ato nulo. Argumentou, ainda, 

sobre a ilegitimidade de representação administrativa, porquanto na 

audiência realizada o reclamante não compareceu e outorgou poderes 

para que outro representante se fizesse presente no ato. Contudo, aduz 

que a assinatura da procuração do reclamante não condiz com a de seu 

documento de habilitação. No mérito, argumenta sobre a extrapolação de 

competência pelo artigo 33 §2º do Decreto nº 2.181/97 e art. 21, do 

decreto Estadual 3.571/04, a afronta aos princípios que regem a 

administração, uma vez não foi notificado acerca da realização da 

audiência, o que configura, em tese, o cerceamento de sua defesa. 

Demonstra sua indignação pela inexistência de motivação que ensejou a 

aplicação da multa, a desproporcionalidade da sanção perseguida e 

contesta o fato de que a agravante utilizada na decisão remete à pessoa 

que não interessa ao processo, pois não teve participação em nenhum 

momento do negócio firmado entre as partes. Por tais razões, pugna 

inicialmente pela concessão de tutela de urgência para que o requerido se 

abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome 

das autoras, bem como de inscrever os valores em Dívida Ativa do 

Município ou em qualquer cadastro de reclamação fundamentada não 

atendida. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a 

petição inicial, forte no artigo 334 do mesmo códex. Da análise do pleito 

formulado, no que se refere à tutela pleiteada, verifico que deve ser 

acolhida em parte. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. No que 

dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a parte autora 

trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança das suas alegações. Analisando os autos e, verifico que 

o contrato fora firmado entre BRDU SPE VERMONT LTDA (CNPJ n.º 

17.804.316/0001-39) e Givaldo Ferreira da Silva, não havendo, portanto, 

motivos que justifiquem a aplicação da multa à parte BRDU URBANISMO 

S/A (CNJP 12.484.905/0001-65), já que não é parte do negócio jurídico. 

Por outro lado, no que diz respeito à tese de ilegitimidade de 

representação do reclamante levantada pela parte autora, vê-se que se 

trata de mera irresignação a seu favor, uma vez que a conclusão acerca 

de eventual vício no instrumento mostra-se obscura nesta fase de 

cognição sumária, pois pressupõe a realização de perícia grafotécnica. 

Quanto à sustentação de que deve ser considerado nulo o ato que 

originou a multa aplicada em razão da ausência de notificação para a 

audiência marcada, esta não comporta acolhimento, uma vez que a 

reclamada compareceu espontaneamente nos autos daquele Processo 

Administrativo meses antes da audiência marcada, dando-se por 

notificada e ciente da solenidade designada. Nesse norte, também não 

merece respaldo o relato de extrapolação de competência pelo artigo 33 

§2º do Decreto n.º 2.181/97 e art. 21, do decreto Estadual 3.571/04, uma 

vez que não há nenhum fundamento plausível que desconstitui a 

presunção de legalidade do ato praticado pelo PROCON, que agiu 

estritamente conforme determina a Lei, porquanto a parte 

reclamada/autora não atendeu à convocação da audiência. Por outro lado, 

conforme se extrai dos autos, a agravante utilizada na decisão que 

ensejou a aplicação da multa remete à reincidência de terceira pessoa, o 

que torna, portanto, indevida a cobrança do diferencial pecuniário de 

R$20.000,00 sobre a pena base. Desse modo, dita o parágrafo primeiro do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que: Art. 300. (...) § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. (...) Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos consta, demonstrado em parte o fumus 

boni iuris e periculum in mora, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela pleiteada pelo 

autor, para tão somente determinar a suspensão da cobrança da multa à 

BRDU URBANISMO S/A (CNJP 12.484.905/0001-65) e que proceda com a 

retirada do diferencial de R$20.000,00 (vinte mil reais) da multa imposta à 

BRDU SPE VERMONT LTDA (CNPJ n.º 17.804.316/0001-39) até o 

julgamento final do feito. Para tanto, intime-se BRDU SPE VERMONT LTDA 

(CNPJ n.º 17.804.316/0001-39) para prestar caução no importe de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). Versando a causa sobre direitos que não 

admitem transação, deixo de designar audiência de conciliação, 

determinando a citação do requerido para que no prazo legal conteste o 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721223 Nr: 2243-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. DUARTE LIMA - ME, MARCOS VINICIO 

DUARTE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL'BÓ JUNIOR - 

OAB:11058/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TALES PASSOS DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 2243-71.2013.811.0003, Protocolo 

721223, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 884048 Nr: 11506-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE DE CARVALHO PEREIRA, JEANNY DE 
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CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

VALTECIDE PEREIRA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de extinção do feito por perda do objeto da ação, tendo 

em vista que o presente Embargos de Terceiro não visa apenas a 

anulação da arrematação, mas também a desconstituição da penhora 

recaída no imóvel que as embargantes alegam ser proprietárias.

A desistência da arrematação cancela apenas o ato da arrematação, não 

se estendendo ao ato da penhora.

Deste modo, intimem-se às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem com precisão as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 819256 Nr: 2662-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a improcedência dos embargos à execução em apenso, 

cuja sentença já transitou em julgado, determino o levantamento da 

garantia dada nos autos em favor do exequente.

Via de consequência, declaro extinto a presente execução fiscal, ante o 

pagamento do débito, conforme disciplina o art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas pelo executado.

Levante-se eventual penhora realizada no feito.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e após o pagamento das custas, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 737165 Nr: 55-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ocorre que, diante o exposto, se faz prescindível a realização da fase de 

liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos 

análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no 

caso dos autos, tal percentual já fora fixado.Em razão disto, o pedido da 

autora comporta de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis 

que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável 

por simples cálculos aritméticos, o que torna também dispensável a 

realização de qualquer perícia contábil. Deste modo, intime-se a parte 

autora para que, caso queira, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito em não fazendo, formule adequadamente o pedido 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534 do CPC, trazendo 

aos autos planilha de cálculo dos valores devidos com relação à 

defasagem, e atualizando a planilha de cálculos com relação aos 

honorários sucumbenciais, cujo pedido de cumprimento de sentença já 

fora feito nos autos.Tendo em vista a ordem disposta no título executivo 

de que deverá ser implantada na folha salarial da autora a defasagem 

correspondente a 11,98% de seu subsídio, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para que implante tal percentual em sua folha de pagamento, o que 

deverá ser feito em 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de fixação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o 

teto de R$20.000,00 (vinte mil reais). (....). Logo, intime-se o autor para que 

readéque seu cálculo, conforme delineado no artigo mencionado alhures, 

com a indicação do índice de atualização de valor, a taxa de juros utilizada 

e o marco inicial de incidência de cada um.No mais, cumpra-se o 

determinado, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733795 Nr: 13711-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MAGALHAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc. (....) .O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 

232/2016 padronizando os valores dos honorários periciais para 

beneficiários da justiça gratuita e que se mostram suficientes para a 

perícia a ser feita nos autos, cujo valor importa a monta de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), devendo tal tabela ser estendida quando paga 

pela fazenda pública, motivo pelo qual fixo tal valor como honorários à 

perícia a ser feita. Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos 

honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. (....). Com o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos.No 

que se refere ao pedido de cumprimento de sentença para pagamento de 

honorários sucumbenciais, em que foi apresentado o cálculo 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

534 do CPC, intime-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, apresentar impugnação a execução (art. 535 do 

CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758275 Nr: 12297-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerente a 

manifestar-se sobre o teor da Impugnação do Executado de fls. 156/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912855 Nr: 8869-33.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE HELDER SALDANHA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do Requerente, Dr. RENATA BAVARESCO DE 

SOUZA, OAB/MT nº 14.627, para informar se o benefício previdenciário 

está sendo pago, ou requerer o que entender de direito sob pena de 

extinção (artigo 485, III do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814659 Nr: 1074-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO AGRICOLA BOM FUTURO LTDA, 

RAQUEL DA SILVA VIEIRA BONIOTI, CARLOS PAULO BONIOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação da advogada da parte 

executada, SHIRLEI MESQUITA SANDIM, OAB/MT nº 5257, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, diante da possibilidade de atribuir efeitos 

infringentes no recurso de embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 441495 Nr: 10165-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:MT/8340 - B

 Vistos etc. (....). Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação 

e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o 

controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando 

a essencialidade do bem à atividade empresarial.6. Recurso especial 

parcialmente provido.(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 

26/06/2015)Desta forma, nota-se que a ordem de penhora dependia de 

uma autorização do juízo recuperacional, a fim de evitar que este ato 

constritivo impedisse a continuidade da atividade empresarial.De igual 

modo, resta condicionado o levantamento da quantia vinculada a este feito 

a autorização do juízo da recuperação judicial, consoante disposto 

acima.Considerando que a penhora já fora feita, encontrando-se 

depositado neste juízo o valor integral da dívida, tendo sido a penhora 

realizada há mais de um ano, o que esvazia qualquer tese de urgência na 

devolução de tal quantia ao executado, solicite-se do juízo processante da 

recuperação judicial autorização para levantamento da quantia penhorada 

nos autos em favor do exequente, convalidando a determinação de 

bloqueio deste juízo no dia 15 de maio de 2018, ou para que destine o 

valor penhorado nestes autos.Para tanto, envie-lhe cópia integral da fase 

de cumprimento de sentença, até para que, caso entenda de maneira 

diversa a deste juízo, adote as providências que julgar 

cabíveis.Cumpra-se esta determinação após a estabilização da decisão, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384234 Nr: 12370-15.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA GLEIS DE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA GLEIS DE MAGALHAES 

MOUSSALEM, Cpf: 57155356115, Rg: 831.785, Filiação: Maria Rodrigues 

Magalhaes e Jose Monteiro Magalhaes, data de nascimento: 19/01/1958, 

brasileiro(a), natural de Jatai-GO, casado(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para que pague o valor 

devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º 

do art. 528 do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do 

mesmo dispositivo

Despacho/Decisão: Vislumbro, por ora, a presenças das condições da 

ação e a competência deste juízo, decido:I – À Distribuição para anotar 

que se tratar de execução de sentença, retificando a capa dos autos.II – 

Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 

do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo 

dispositivo.III – Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, 

certifique-se e expeça-se mandado de penhora para que sejam 

penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, 

precedendo-se também a avaliação dos bens e intimando as partes. IV – 

Não sendo localizado bens, remetam-se os autos à Fazenda Exequente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2019

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410640 Nr: 6685-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há nenhuma pendência, por parte desta Secretaria, para 

ser realizada nestes autos, pois, já foi encaminhado ofício para apuração 

da mora, nos termos do art. 5º, §6º do Provimento nº 11/2017-CM de 

10/08/2017:

 “art. 5º (...) § 6º A apuração da mora deverá ser realizada pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

tendo em conta o cálculo de liquidação e a certidão mencionada no § 5º do 

art. 5º deste Provimento, encaminhados pelo Malote Digital.”

 O expediente foi enviado no dia 11/05/2019 ao Setor de Cálculos do DAP, 

e se encontra na fila, aguardando a realização do cálculo, sem o qual não 

é possível a expedição do RPV. Esclareço a elaboração de cálculos pelo 

Tribunal esteve paralisada por quase 1 ano, por conta do julgamento do RE 

870947. E, ainda, que o último cálculo que aportou nesta secretaria foi em 

30/08/2019, pelo qual o DAP devolveu cálculos, cujo expediente fora 

encaminhado em agosto/2018.

 É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707961 Nr: 2785-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA NOBRE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente, 

Drs. FERNANDO JOSÉ MASTELARO, OAB/MT nº 8.527 e, ALESSANDRA 

AMPOLINI MASTELARO, OAB/MT nº 8.995, para tomarem ciência de que, o 

Ofício Precatório foi expedido sem o destaque dos honorários contratuais, 

porém, diante da possibilidade de se realizar referido pedido junto aos 

autos do Precatório (Classe Judicial: Procedimento Administrativos – 

Precatórios do TJMT – 2º Grau – PJe 0049081-71.2019.8.11.0000), e, 

tendo em vista o despacho proferido pelo Juiz Auxiliar da Central de 

Conciliação de Precatórios naquele feito, determinando a inclusão do PR 

na ordem cronológica de apresentação (no DJE nº 10582, publicado em 

23/09/2019), solicito que informem, nestes autos, se desejam o 

cancelamento daquele precatório, para a expedição de um novo ofício, 

fazendo constar o destaque dos honorários contratuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431320 Nr: 13194-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente, Dr. 

EDIVILSON JOSE GUIMARÃES, OAB/MT nº 6.534, para tomar ciência de 

que o Ofício Precatório foi expedido sem o destaque dos honorários 

contratuais, porém, diante da possibilidade de se realizar referido pedido 

junto aos autos do Precatório (Classe Judicial: Procedimento 

Administrativos – Precatórios do TJMT – 2º Grau – PJe 

0050911-72.2019.8.11.0000), e, tendo em vista o despacho proferido pelo 

Juiz Auxiliar da Central de Conciliação de Precatórios naquele feito, 

determinando a inclusão do PR na ordem cronológica de apresentação (no 

DJE nº 10582, publicado em 23/09/2019), solicito que informem, nestes 

autos, se desejam o cancelamento daquele precatório, para a expedição 

de um novo ofício, fazendo constar o destaque dos honorários 

contratuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787654 Nr: 9282-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARIA VILASBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial constante de fls. 218/239.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785004 Nr: 8192-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 23712-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 PROCEDO A NTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca dos cálculos elaborados pela contadora 

deste Juízo, constantes de fls.163/169.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381162 Nr: 9383-06.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDMAL, HS, HDSS, GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de matéria de imprensa, a fim de intimar a(s) os 

advogados MARCELO VARASCHIN - OAB/PR 21.407, AIRTON JOSÉ 

ALBERTON - OAB/PR 24.768, DEMETRYUS LUIZ FRACARO BALDISSERA 

- OAB/PR 54.602 e JULIANA PASA - OAB/PR 71.761, para, querendo, 

contrarrazoar os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734931 Nr: 14641-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735739 Nr: 15237-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUFROSINA ITACARAMBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785967 Nr: 8565-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816107 Nr: 1583-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737187 Nr: 77-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS TADEU DE SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Técnico Pericial constante de fls. 302/320.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736009 Nr: 15430-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AIRTON VIEIRA LIMA, VALDIR SCHERER, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736052 Nr: 15470-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVANA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798970 Nr: 13894-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806683 Nr: 16943-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ACOSTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809505 Nr: 17785-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Pericial constante de fls. 1688/1751.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 372507 Nr: 1031-59.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ESMILIANO DA SILVA, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente diante decisão 

administrativa (fls.124/126), requer a alteração do polo passivo de 

MANOEL ESMILIANO DA SILVA para incluir DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS.

 Diante a análise a decisão administrativa (fls. 124/126), DEFIRO a 

alteração do polo passivo, uma vez que DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS é o real proprietário do imóvel objeto da presente execução fiscal

 Desse modo prevê o Código Tributário do Município de Rondonópolis em 

seu artigo 3º.

 Art. 3º A hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, 

por natureza ou acessão física, localizado no Município.

Expeça-se o necessário para efetivar a citação do executado via postal, 

no endereço indicado (fl. 123).

 Se infrutífera as citação via postal, cite-se por oficial.

Se infrutífera por postal e por Oficial de Justiça, defiro, desde já o edital.

 Proceda-se a secretaria com alteração do polo passivo.

Por oportuno, determino o desbloqueio dos valores penhorados (fls. 

100/101), haja vista a alteração do polo passivo, devendo ser 

apresentados dados bancários para devolução do valor.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734156 Nr: 14015-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado 

constituído, a fim de manifestar no prazo legal, em razão da apresentação 

do Laudo Pericial juntado aos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736897 Nr: 16144-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado 

constituído, a fim de manifestar no prazo legal, em razão da apresentação 

do Laudo Pericial juntado aos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820228 Nr: 3047-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado 

constituído, a fim de manifestar no prazo legal, em razão da apresentação 

do Laudo Pericial juntado aos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840560 Nr: 8744-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado 

constituído, a fim de manifestar no prazo legal, em razão da apresentação 

do Laudo Pericial juntado aos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820509 Nr: 3158-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDERICO DE JESUS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733016 Nr: 13103-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME AURELIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734898 Nr: 14612-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA ALVES PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737195 Nr: 85-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 
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querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737984 Nr: 691-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747692 Nr: 6562-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEMENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798982 Nr: 13900-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806685 Nr: 16945-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PAIVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808994 Nr: 17645-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813125 Nr: 583-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816373 Nr: 1711-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIDES RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444, ELIANE DA SILVA SOUZA - OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732558 Nr: 12752-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA SANTANA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 940 de 3112



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte Exequente, para se 

manifestar acerca da impugnação à execução de sentença, apresentada 

pelo Executado às fls. 175/182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46713 Nr: 3281-17.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA GOMES FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos etc.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs ação de execução fiscal em face de MARIA HELENA 

GOMES FAVRETO igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a 

citação da parte devedora para pagamento da dívida no prazo legal, sob 

pena de penhora de seus bens.

Devidamente citado, o executado deixou decorrer o prazo sem adimplir a 

dívida, razão pela qual houve a penhora online por meio do sistema 

BACENJUD, na qual penhorou o valor integral da dívida, qual seja R$ 

12.070,28 (doze mil, setenta reais e vinte e oito centavos), restando 

quitado o débito em sua totalidade.

A parte executada opôs embargos à execução, porém estes restaram 

improcedentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após a citação do executado, que fora efetuada 

penhora online, na qual penhorou o valor do débito em sua totalidade.

Ressalta-se que a incidência dos juros moratórios cessa com a efetivação 

da penhora, devendo a partir de então incidir tão somente a correção 

monetária, essa passa a ocorrer a partir do momento em que os valores 

são transferidos para a conta judicial.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Por derradeiro, defiro o levantamento de valores, devendo ser expedido o 

competente alvará dos valores penhorados em favor do exequente.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733797 Nr: 13713-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...) Deste modo, intime-se a parte autora para que, caso queira, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito em não fazendo, 

formule adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 534 do CPC, trazendo aos autos planilha de cálculo dos 

valores devidos com relação à defasagem, e atualizando a planilha de 

cálculos com relação aos honorários sucumbenciais, cujo pedido de 

cumprimento de sentença já fora feito nos autos.Tendo em vista a ordem 

disposta no título executivo de que deverá ser implantada na folha salarial 

da autora a defasagem correspondente a 11,98% de seu subsídio, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para que implante tal percentual em 

sua folha de pagamento, o que deverá ser feito em 30 (trinta) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de fixação de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) até o teto de R$20.000,00 (vinte mil 

reais).Apenas para que não se alegue no futuro instabilidade no 

posicionamento deste magistrado quanto à implantação da defasagem 

salarial em valor fixo de 11,98%, eis que na maioria dos processos que 

visam a cobrança da defasagem ocorrida com a URV venho determinando 

a realização de liquidação de sentença para se verificar por meio pericial o 

percentual de eventual defasagem, consigno que tal ordem originou do 

próprio título executivo judicial, onde restou fixado, por meio de acórdão já 

transitado em julgado, que a defasagem deveria corresponder ao valor 

fixo de 11,98%.Portanto, não incorre o caso ao verbete jurídico venire 

contra factum proprium.No mais, cumpra-se o determinado, expedindo o 

necessário.Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 404714 Nr: 460-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE PEREIRA DUARTE, KCOA, EDILEUZA DE 

OLIVEIRA BONIFACIO, DOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Ante o exposto, considerando a concordância das partes aos cálculos 

apresentados pela contadoria judicial, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos 

de fls. (396/400), por consequência, DETERMINO o pagamento do crédito 

dos autores no valor total de R$ 562.006,85 (quinhentos e sessenta e dois 

mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), de forma individualizada, bem 

como expedição de Precatório ou RPV para pagamento dos honorários 

sucumbenciais, correspondente a 10% do crédito dos autores. Quanto ao 

pedido de fls. (410/415), para que fosse feito o destacamento dos 

honorários contratuais do Precatório, indefiro-o, porquanto se trata de 

burla a ordem cronológica de pagamentos de Precatórios previsto no 

artigo 100 da Constituição Federal.Todavia, faça-se quando do pagamento 

do Precatório dos credores principais a reserva dos valores referentes 

aos honorários contratuais (30% do crédito dos exequentes), 

depositando-o na conta do advogado dos exequentes.Em seguida, com 

relação ao crédito dos autores, considerando que os valores são 

superiores a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja 

requisitado o pagamento dos autores por intermédio do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

expedindo-se os Precatórios conforme disposto no artigo 8º da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal.Quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

neste caso, nos termos dos artigos 4º e 5º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 535, §3º, inciso II, 

do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento da RPV, fazendo-se 
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o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo 

supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 413564 Nr: 9203-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDINA DUARTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Ricardina 

Duarte de Arruda em face do Município de Rondonópolis, nos termos do 

artigo 534 do Código de Processo Civil, requerendo a execução do débito 

no valor de R$ 53.620,65 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte reais e 

sessenta e cinco centavos).

Regularmente intimado ao executado apresentou impugnação à execução 

(fls. 233/238), alegando, em síntese, excesso na execução, pois as taxas 

de juros moratórios e correção monetária foram utilizadas em desacordo 

com o acórdão, requerendo a homologação de novo cálculo no valor de 

R$ 52.583,89 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

oitenta e nove centavos).

 Intimada, a parte exequente manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 239).

 Ante o exposto, diante a concordância do exequente aos cálculos 

apresentados pelo executado, ACOLHO e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às (fls. 236/238).

Assim, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

neste caso, nos termos dos artigos 4º e 5º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 535, §3º, inciso II, 

do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento da RPV, fazendo-se 

o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo 

supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 707760 Nr: 2575-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.J. AMORIM - COMÉRCIO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por J. J. 

AMORIM COMERCIO EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos 

termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, requerendo a execução 

do débito no valor de R$ 867,54 (oitocentos e sessenta e sete e cinquenta 

e quatro centavos).

Regularmente intimado o executado peticionou fl. 145, manifestando 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente, requerendo 

a homologação do cálculo no valor de R$ 867,54 (oitocentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Ante o exposto, ACOLHO a manifestação oferecida pelo exequente às fls. 

140/141, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 

142.

Em seguida, com relação ao crédito dos honorários advocatícios, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), neste caso, nos termos dos artigos 4º e 5º do 

Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do 

pagamento da RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, 

contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça 

o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 709998 Nr: 4946-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENY LIMA ALVES CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONCALVES - OAB:MT/505

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Silbeny Lima 

Alves Cirino em face do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 534 

do Código de Processo Civil, requerendo a execução do débito no valor de 

R$ 24.571,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e 

sessenta e seis centavos).

 O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando 

inobservância na aplicação do índice de correção monetária, requerendo a 

homologação de novo cálculo no valor de R$ 17.213,53 (dezessete mil, 

duzentos e treze reais e cinquenta e três centavos).

 Regularmente intimado a parte apresentou manifestação, pugnando pela 

improcedência da exceção interposta (fls. 131/133).

 Em decisão de (fls. 153/156) a exceção de pré-executividade não foi 

acolhida, no entanto ficou determinado a elaboração de novo cálculo pela 

parte exequente utilizando o índice de correção monetária IPCA-E e a taxa 

de remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios.

 Intimada, a parte exequente apresentou novo cálculo, requerendo a 

homologação do valor de R$ 23.132,56 (vinte e três mil, cento e treze reais 

e cinquenta e seis centavos).

 O executado apesar de devidamente intimado (166v), não apresentou 

impugnação.

 Ante o exposto, ACOLHO a manifestação oferecida pela exequente às 

(fls. 158/159), por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

(fls. 160/166)

Em seguida, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), neste caso, nos termos dos artigos 

4º e 5º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento da RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729468 Nr: 10144-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar 

aos autos os dados bancários de titularidade dos credores a fim de de 

que seja expedido Alvará de liberação de valor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 772694 Nr: 3445-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por JOSÉ 

CARLOS PRESTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, 

requerendo a execução do débito retroativo no valor de R$ 23.377,56 

(vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos).

Regularmente intimado o executado peticionou (fl. 206), concordando com 

os cálculos apresentados pela exequente, requerendo a homologação do 

cálculo no valor de R$ 23.377,56 (vinte e três mil, trezentos e setenta e 

sete reais e cinquenta e seis centavos).

Ante o exposto, considerando a concordância do executado com o 

cálculo apresentado pela exequente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos 

de fls. (202/203).

Em seguida, considerando que o valor do crédito da autora é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), neste caso, nos termos 

dos artigos 4º e 5º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o 

ofício requisitório do pagamento da RPV, fazendo-se o pagamento em até 

02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 786435 Nr: 8780-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuleide Queiroz da Silva, CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA 

- OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, considerando a concordância do exequente com o 

cálculo apresentado pelo executado, ACOLHO e HOMOLOGO o cálculo de 

fls. (185/188), por consequência, DETERMINO pagamento do crédito da 

autora, no valor de R$ 509.579,92 (setenta e um mil, trezentos e trinta e 

seis reais e trinta e quatro centavos), e a quantia de R$ 1.098,24 (um mil, 

noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), relativo a honorários 

sucumbenciais. Em seguida, com relação ao crédito a parte autora, 

considerando que é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino 

que seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal.Quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

neste caso, nos termos dos artigos 4º e 5º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 535, §3º, inciso II, 

do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento da RPV, fazendo-se 

o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo 

supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 815882 Nr: 1506-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 [...] Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e 

julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição 

prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.Por todo o 

exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca.Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 796429 Nr: 12938-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se ação ordinária ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, em face de MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS.

A parte autora manifestou pela desistência da ação, uma vez que houve a 

publicação do laudo LTCAT no diário oficial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no art. 485, 

VIII, do CPC.

Sem custas e honorários, vez que incabíveis no caso vertente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 786032 Nr: 8609-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO QUENTE MOVEIS ELETRODOMESTICO 

LTDA, MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, ANTONINO DOS 

SANTOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a aceitação da parte exequente quanto o bem ofertado 

pelos executados. Proceda-se com a averbação na matrícula do imóvel nº 

17.543, bem como a sua avaliação.

 Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 881550 Nr: 10830-43.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (ESTADO DE MATO 

GROSSO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SERAFIM BARBOSA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Em vista de que as peças destes autos foram integradas nos autos 

principais (código 717231), declaro extinto o presente feito, por verificar a 

ausência de pressupostos de constituição para regular andamento do 

processo em separado (art. 485, IV, CPC).

Via de consequência, determino seu arquivamento em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733684 Nr: 13630-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ALMEIDA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Fiquem os autos suspensos até o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos embargos à execução em apenso, conforme anteriormente 

determinado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 738703 Nr: 1149-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 170 para que se dê baixa da averbação quanto a 

existência da presente ação, na matrícula do imóvel n.º 63439 junto ao CRI 

local.

Tendo em vista que o Município requerido está administrativamente 

adotando as diligências necessárias para cumprir o pedido da parte autora 

nesta ação, o que até então estava pendente apenas da baixa da 

averbação acima descrita e que tais diligências esgotará o objeto da ação, 

de forma consensual entre as partes, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido tal lapso, intime-se o autor para que informe se o Município 

de Rondonópolis transferiu o domínio da propriedade em seu favor, com a 

devida escrituração do imóvel, caso em que esgotará o objeto da presente 

ação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 725960 Nr: 6909-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROSA DA SILVA MATOS, FIDELIX DOMINGOS 

DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TABORDA LTDA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909, SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR 

- OAB:OAB/MT12.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE MARIA CARIBÉ DA 

ROCHA - OAB:OAB/PR 35.359

 Vistos etc.

Intime-se a Transportadora Taborda LTDA, a se manifestar acerca dos 

Embargos infringentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Citação
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Processo Número: 1009547-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILAMAIOR & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1009547-65.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.597,99 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: VILAMAIOR & SOUZA LTDA - ME Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 267, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008511-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA SANTANA NOGUEIRA (EXECUTADO)

ATILA NOGUEIRA (EXECUTADO)

ATILA NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1008511-85.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 22.810,06 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA DO 

CAJÁ, ST CENTRO POLITICO ADMINIS - CPA, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: ATILA NOGUEIRA & CIA LTDA - 

EPP Endereço: RUA - ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEREDO, 1009, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 Nome: ATILA NOGUEIRA 

Endereço: RUA CI 5 QDA 9 L 12, S/N, JAR ATLANTICO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1005333-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005333-31.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 19.212,98 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA 

- ME Endereço: RUA GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, 2044, 

JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-529 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009685-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DEODATO BONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se 

de ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 
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COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004355-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CELIA MARIA NERES FERREIRA (EXECUTADO)

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004355-54.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.003,15 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA DOM WUNIBALDO, 1271, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-010 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005004-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERT GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

KELLY LEITE DE LIMA (EXECUTADO)

K L DE LIMA & G G DE QUEIROZ LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005004-19.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.277,50 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: K L DE LIMA & G G DE QUEIROZ LTDA Endereço: 

RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 727, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007853-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R L NOGUEIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1007853-61.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 64.490,59 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: R L NOGUEIRA SERVICOS - ME Endereço: RUA 

GENTIL DALLA VECHIA, s/n, JARDIM RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-780 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005042-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

MIKELLY DE MEDEIROS STRELOV ZORZANELLO (EXECUTADO)

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005042-31.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 6.272,97 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 2079, VILA BIRIGUI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-034 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005504-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005504-22.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.306,48 

ESPÉCIE: [Multas e demais Sanções]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MULTIMOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 1441, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-090 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008721-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO'LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

GLISSIA RENATA PENALVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1008721-39.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 14.089,83 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: ECO'LOGICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA - ME Endereço: AVENIDA MÁRIO 

ACUNHA ARISTIDES, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78745-705 Nome: GLISSIA RENATA PENALVA Endereço: RIO 

BRANCO, 3672, MONTE LIBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-265 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004193-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MDZ SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA - ME (EXECUTADO)

DARIO JOSE MACIEL ZORZI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004193-59.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 80.162,65 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MDZ SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1305, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-300 Nome: DARIO JOSE MACIEL 

ZORZI Endereço: DALVA MARIA PERES, 953, RESID GRANVILLE I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78731-224 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004485-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE MATTOS (EXECUTADO)

BIG LAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

- ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004485-44.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.131,77 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: BIG LAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME Endereço: RUA J, 274, DISTRITO 

INDUSTRIAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-735 Nome: PAULO 

ROBERTO DE MATTOS Endereço: 02, QUADRA 4L LOTE 12, CHACARAS 

PICA PAU, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-268 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: DECISÃO: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005174-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCOS ADRIANO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELISANGELA DE JESUS ALVES (EXECUTADO)

MEF CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005174-88.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.458,85 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MEF CONSTRUCOES LTDA - ME Endereço: RUA 

EXUPERIO ALVES PEREIRA, 151, LOTEAMENTO PADRE JOÃO BOSCO 

BURNIER, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-440 Nome: MARCOS 

ADRIANO OLIVEIRA Endereço: DA FLORES, 521, VL DOM OSCAR 

ROMERO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-883 Nome: FABIO RODRIGO 

DE OLIVEIRA Endereço: MARIA ABADIA DA SILVA, 638, RESID VILA 

MINEIRA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-504 Nome: ELISANGELA DE 

JESUS ALVES Endereço: ANTONIO MARCOS DE SOUZA FILHO, 717, 

RESID VILA MINEIRA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-530 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016894-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES MARTINS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 
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(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016012-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAILTON JESUS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001085-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CECARECHI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Verifico que o feito ainda não comporta saneamento, assim 

como não comporta julgamento antecipado, haja vista que um dos 

requeridos ainda não foi citado. Conforme se depreende dos documentos 

carreados na contestação apresentada pela ré Jupia de Oliveira Mestre, 

ela não é representante do espólio de seu falecido marido José Salmen 

Hanze, mas sim o Sr. Paulo Laerte de Oliveira, conforme se depreende no 

Termo de Compromisso de nomeação de inventariante assinado no dia 

08/02/2000 (ID 16971179 – Pág. 2), a qual se deu após um pedido de 

renúncia de nomeação feita pelo antigo inventariante, o Sr. Dirceu 

Santiago de Oliveira, em razão de problemas de saúde (ID 16971179 – 

Pág. 1). Deste modo, intimem-se os autores para que indiquem o local onde 

o inventariante Paulo Laerte de Oliveira poderá ser encontrado para 

receber citação em nome do espólio que representa, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo concedido in albis, intime-se a autora 

pessoalmente, por meio de mandado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do CPC). 

Com o cumprimento da medida, cite-se o espólio requerido na pessoa de 

seu inventariante. Intime-se a autora e representante do espólio autor, a 

Sra. Iracema Cecarechi Macedo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a qualidade de representante do espólio do Sr. Elis Soares de 

Macedo, sob pena de exclusão deste do polo ativo da demanda. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 952 de 3112



data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016968-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória com pedido de tutela provisória 

de urgência interposta por ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS - ME em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega o autor que em 30 de dezembro de 2008 formalizou junto ao 

executado um pedido de compensação de crédito tributário com as 

certidões de crédito nsº 7.1064.161-3 e 9.1.064.152-5, conforme se 

verifica pelo protocolo administrativo nº 803448/2008. Relata que a dívida 

tributária se refere a ICMS Garantido Integral e Diferencial de Alíquota com 

débitos referentes a 03/2004 a 12/2006. Afirma que o pedido de 

compensação foi indeferido em 07 de outubro de 2009 pela 

Subprocuradora Geral Adjunta, momento em que o crédito tributário, 

segundo a autora, teria sido constituído. Aduz que o referido débito só foi 

inscrito em dívida ativa em 2018 através da CDA nº 2018826232, com o 

valor de R$75.511,20 (setenta e cinco mil quinhentos e onze reais e vinte 

centavos), atualizados até 10 de setembro de 2019, contudo, até o 

momento a dívida não foi executada, de modo que se encontraria 

prescrita. Em face ao exposto pugna para que seja “concedida medida 

liminar, initio litis e inaudita altera pars, para determinar a suspensão 

(inexigibilidade) do crédito tributário inerente à CDA nº 201882632, a fim de 

que a autora possa realizar no ano calendário de 2020 a opção pelo 

Regime Simples Nacional, e por consequência a suspensão dos efeitos do 

protesto (Protocolo nº 1098275 do 4ª Tabelionato da Comarca de 

Rondonópolis);”. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela pleiteada, para que o Estado de Mato Grosso 

suspenda a exigibilidade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 

2018826232, verifico que deve ser indeferida. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando estiver em risco à eficácia do provimento 

jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de 

alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de 

proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a 

prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento 

da medida acautelatória requerida, isto porque a parte autora faz nítida 

confusão com o processo administrativo de lançamento e homologação do 

crédito tributário com procedimento de compensação. A compensação 

tributária, por força do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional é 

uma forma de extinção do crédito, enquanto que este se constituí de forma 

autônoma por meio de procedimento próprio e específico de lançamento. A 

rejeição do pedido de compensação em nada se relaciona com os marcos 

temporais decadenciais ou prescricionais, apenas indeferiu um pedido do 

contribuinte em extinguir sua dívida tributária por meio da compensação. 

Doutra banda, a notificação do contribuinte da decisão de homologação no 

procedimento de lançamento inaugura a contagem do prazo prescricional. 

Em apreço à CDA nº 2018826232 é possível notar que a autora foi 

notificada no dia 19/08/2015 por meio do Aviso de Cobrança II nº 1591943, 

o qual foi o procedimento administrativo instaurado para constituição do 

crédito tributário, diferente do alegado pelo autor, o qual faz crer ter sido o 

processo de compensação. E em análise aos dados do referido processo 

sintetizados na CDA, já que o autor não trouxe aos autos cópia integral do 

Aviso de Cobrança II nº 1591943, é possível verificar que o débito foi 

definitivamente constituído no dia 19/08/2015, de modo que a prescrição 

só se consumará em 19/08/2020. Não obstante a isto, o autor não trouxe 

aos autos prova de que a referida dívida ainda não tenha sido cobrada 

pelo fisco estadual. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

ausente a demonstração de probabilidade de acolhimento da tese lançada, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

de tutela pleiteada. Versando a causa sobre direitos que não admitem 

transação, deixo de designar audiência de conciliação, determinando a 

citação do requerido para que no prazo legal conteste o feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Em vista do decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ainda, levando em conta que o artigo 1º, inciso II, 

da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas Comarcas 

onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública as causas 

de sua competência serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas nos Juizados Especiais Cíveis, remetam-se os autos, por meio 

de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta comarca, 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001507-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIVAN DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Previdenciária decorrente de suposto 

acidente de trabalho visando o percebimento de Auxílio-Doença a ser 

convertido em Aposentadoria por Invalidez, movida por Jolivan de Jesus 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social. A Constituição Federal 

define em seu artigo 109, inciso I, que compete a Justiça Federal 

processar e julgar as causas em que entidades autárquicas pertencentes 

à União sejam partes. Definiu no §3º do artigo supra que as ações de 

natureza previdenciária deverão ser demandadas perante o foro de seu 

domicílio sempre que litigar com instituição de previdência social, como o 

INSS, vejamos: “§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no 

foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 
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não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual.” Não é de se olvidar que a Constituição 

Federal em seu artigo 109, inciso I, excetuou da competência da Justiça 

Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, vejamos: “Art. 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que 

a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Entendimento que é inclusive o 

enunciado da Súmula 15 do STJ: “Comete a justiça estadual processar e 

julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” Ocorre que ainda 

que se trate de ação previdenciária de competência originária da justiça 

estadual – e não delegada -, a Constituição Federal de forma expressa 

taxa absolutamente a competência para julgamento da lide perante o foro 

do domicílio do autor, não fazendo qualquer tipo de ressalva em ser a 

ação de natureza puramente previdenciária ou decorrente de acidente de 

trabalho. Tendo o autor, após ser intimado por este juízo para comprovar 

nos autos onde reside, informado que seu domicílio era em Juscimeira, o 

juízo daquela Comarca é absolutamente competente para julgar a presente 

demanda. Ante o exposto, reconhecida a incompetência deste Juízo, 

remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única de Juscimeira com as 

devidas homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003560-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007398-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 
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NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016126-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CATANEO (EXECUTADO)

PROBAP PARTICIPACOES S/S. LTDA. (EXECUTADO)

BAPEX PNEUS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1016126-58.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BAPEX PNEUS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., 

PROBAP PARTICIPACOES S/S. LTDA., EDUARDO CATANEO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 98,48 (noventa e oito reais). O 

artigo 1.199 da CNGC estabelece o arquivamento provisório das 

execuções inferiores ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal 

do Estado de Mato Grosso – UPFMT, como se vê: “Art. 1.199. Determina o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT”. Com feito, o 

valor UPFMT no período de maio é de R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos), o que limita o prosseguimento da execução em R$ 

2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais). Assim, o arquivamento 

dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, determino o 

arquivamento, provisório, da presente execução fiscal, nos termos do 

artigo 1.199 da CNGC. Intime-se. Às providências. Márcio Rogério Martins 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016363-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA OAB - MT23701/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica Tributária c/c repetição de indébito proposta por Regiane 

Gonçalves Vieira Siqueira de Sousa em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Decido. 

O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que 

houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não 

ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá competência 

absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

(...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução 

TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de 

Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao 

Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as 

seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição 

alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 
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improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016127-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ITAPURA DUARTE (EXECUTADO)

A I DUARTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.372,37 (mil, trezentos 

e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). O artigo 1.199 da CNGC 

estabelece o arquivamento provisório das execuções inferiores ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT, como se vê: “Art. 1.199. Determina o arquivamento 

incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais 

de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPFMT”. Com feito, o valor UPFMT no período de 

dezembro é de R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), o que limita o prosseguimento da execução em R$ 2.178,00 

(dois mil, cento e setenta e oito reais). Assim, o arquivamento dos autos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, determino o arquivamento, 

provisório, da presente execução fiscal, nos termos do artigo 1.199 da 

CNGC. Intime-se. Às providências. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013802-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STEINDORFF SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de 

reparação civil de danos proposta por Valter Steindorff em desfavor do 

Estado de Mato Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos 

foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da 

causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá 

competência absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 
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à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016821-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS DIVINO GOBBIS GONCALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória c/c cobrança proposta por 

Lindomar Alves da Silva e Luiz Divino Gobbis de Araújo em desfavor do 

Município de Rondonópolis. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil 

reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos 

foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da 

causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá 

competência absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016830-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA OAB - MT17736/O 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
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Jurandir Verneque Dias em desfavor do Estado de Mato Grosso. Atribuiu à 

causa o valor de R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). Decido. O 

artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que 

houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não 

ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá competência 

absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

(...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução 

TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de 

Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao 

Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as 

seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição 

alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017113-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

Salvador Martins Filho em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Atribuiu à causa o valor 

de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Decido. O artigo 2º, §4º, 

da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado 

Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 

(sessenta) salários mínimos, este obterá competência absoluta para 

processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 

deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado 

Especial possui competência para processar e julgar os feitos de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da 

Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as seguintes 

competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e julgar os feitos 

de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 

9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 
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“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016924-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória e de Reparação Civil de Danos 

proposta por Suely Vilela de Souza em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$10.711,80 (dez mil setecentos e 

onze reais e oitenta centavos). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 

12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial 

da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O 

artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que 

na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência 

para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 959 de 3112



30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016692-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILZO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Verifica-se que equivocadamente estes autos foram 

distribuídos a esta Vara Especializada, haja vista que nenhuma das 

Fazendas Públicas figura como parte nesta ação. Não obstante a isto, 

observe-se que a exordial foi direcionada às Varas Cíveis desta Comarca. 

Deste modo, declino a competência para processar e julgar o feito para 

uma das Varas Cíveis residuais desta Comarca, devendo os autos serem 

redistribuídos por meio de sorteio para uma destas Varas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017095-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDES PORFIRIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LOPES LIMA LUCENA (IMPETRADO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Trata-se de Mandado de Segurança proposto por JÚLIA 

FERNANDES PORFÍRIO em face de ato coator supostamente praticado por 

ANA PAULA LOPES LIMA LUCENA, Diretora da Faculdade de Ciências 

Humanas Sobral Pinto – FAIESP / UNIC Educacional LTDA. Pois bem. No 

caso, figura no polo passivo da presente demanda Diretora de faculdade 

particular, a qual exerce função delegada da União, a prestação de ensino 

público de nível superior. Como se sabe em mandados de segurança se 

define a competência pela natureza da autoridade impetrada, in casu, 

verifica-se que nitidamente se trata da dirigente de universidade privada, a 

qual, como já dito, exerce função delegada federal, devendo em razão 

disto ser equiparada a autoridade federal. “APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COMBATIDO PRATICADO POR 

AUTORIDADE DELEGADA DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL.“a) mandado de 

segurança – a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular.”(STJ, Primeira Seção, CC nº 108.466/RS, Rel. Ministro Castro 

Meira, j. em 10/02/2010). (Ap 96175/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2016, Publicado no DJE 04/07/2016)” “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA 

ATO DE REITOR DE UNIVERSIDADE PARTICULAR – COMPETÊNCIA 

DEFINIDA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE COATORA – ARTIGO 109, 

INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CONFLITO NÃO CONHECIDO.No 

âmbito do mandado de segurança, a competência é definida pela natureza 

da autoridade coatora, conforme disposto no artigo 109, inciso VIII, da 

Constituição Federal.Compete à Justiça Federal o processamento e 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de 

instituição particular de ensino superior no exercício de suas funções, 

uma vez que se trata de ato de autoridade federal delegada. (STJ, REsp nº 

661404 DF).No caso, cuida-se de mandamus impetrado por aluno contra 

ato do REITOR DA UNOPAR – UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA (entidade particular de ensino superior), objetivando participar da 

solenidade de colação de grau e receber o certificado de conclusão de 

curso, o que evidencia a competência da Justiça Federal. (CC 

154218/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015)” Ainda neste sentido, cito 

trecho do Informativo nº 0508 do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA PARA 

EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. UNIVERSIDADE PARTICULAR. É da Justiça 

estadual, via de regra, a competência para julgar a ação em que se 

discute a legalidade da cobrança de instituição de ensino superior 

estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de diploma de 

curso, salvo quando se tratar de mandado de segurança cuja impetração 

se volta contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de 

universidade particular, hipótese de competência da Justiça Federal. Nos 

casos que versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno (por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, 

matrícula), desde que se trate de ação diversa à do mandado de 

segurança, não há interesse da União em figurar no feito, afastando sua 

legitimidade e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. 

Precedente citado: CC 108.466-RS, DJe 1º/3/2010. REsp 1.295.790-PE, 

Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.” Logo, deveria o 

presente mandamus ser ajuizado frente à Justiça Federal, a teor do que 

dispõe o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal. “Art. 109. Aos 

juízes federais compete processar e julgar: (...) VIII - os mandados de 

segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados 

os casos de competência dos tribunais federais;” É cediço que o art. 64, 

§1º do CPC prescreve que: “A incompetência absoluta pode ser alegada 

em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Destarte, a competência para processar e julgar estes autos, é, 

evidentemente, da Justiça Federal de 1ª Instância, a teor do art. 109, inciso 

VIII, da Constituição Federal de 1988, e em se tratando de incompetência 

absoluta pode e deve ser alegada de ofício quando evidenciada. Diante do 

exposto, por se tratar de competência absoluta, reconheço e DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito, com fulcro no 

art. 64, § 1º, do CPC, e determino, pois, a remessa dos presentes autos 

para ser redistribuído a uma das Varas da Subseção Judiciária Federal de 

Rondonópolis-MT. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016952-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 
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INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE RIBAMAR E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

Carolina de Ribamar e Silva em desfavor do Município de Rondonópolis. 

Atribuiu à causa o valor de R$35.348,88 (trinta e cinco mil trezentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Decido. O artigo 2º, §4º, 

da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado 

Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 

(sessenta) salários mínimos, este obterá competência absoluta para 

processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 

deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado 

Especial possui competência para processar e julgar os feitos de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da 

Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as seguintes 

competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e julgar os feitos 

de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 

9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 
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e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017005-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016922-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 
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12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007570-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º, 

inciso II, da Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal, dispõe que nas 

Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis. “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Com efeito, tendo em vista que há 

Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento 

especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da 

supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1006373-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER MICHELE DOS SANTOS OAB - SP393311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de requerimento de tutela antecipada em 

caráter antecedente promovida pela RUMO MALHA NORTE S/A em 

desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Pugna a requerente pela 

presente via que o Município de Rondonópolis não obste a emissão de 

certidão positiva com efeitos de negativa em razão de débitos de IPTU do 

exercício de 2019 referente às Inscrições Municipais nsº 1108794, 

1109006, 1108816 e 1108824, ante o oferecimento de seguro garantia, até 

que o Município promova a ação executiva visando o recebimento do 

crédito. A tutela perquirida foi deferida no ID 20853362. Da decisão que 

deferiu a tutela a tutela antecipada a requerente apresentou embargos 

declaratórios, aduzindo que a decisão foi ultra petita, haja vista que lhe 

deferiu a tutela pretendida abarcando débitos que não são objetos da 

ação, os quais teriam apenas sido citados informando suas quitações 

administrativamente. Da decisão que deferiu a tutela antecipada não houve 

a interposição de outros recursos, ao menos não fora noticiado nos autos. 

A inicial foi devidamente aditada, conforme determina o artigo 303, §1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O Município de Rondonópolis 

concordou com a pretensão inicial. Após, vieram-me os autos conclusos. 

Eis o sucinto relatório. Fundamento e decido. No tocante aos embargos 

declaratórios, direto ao ponto, é clarividente que devem ser acolhidos, haja 

vista que este juízo foi além do pedido pelo próprio embargante, posto que, 
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por equívoco, também deferiu a tutela pretendida visando abarcar o 

imposto gerado pelos imóveis objetos das Inscrições Municipais nsº 

1108980, 1109014, 1109022 e 1109057. Deste modo, RECEBO e ACOLHO 

a pretensão recursal, visando extirpar da tutela antecipada concedida os 

débitos oriundos das Inscrições Municipais descritas no parágrafo acima. 

No mais, sem grandes delongas, é incontroverso que o rito adotado pela 

requerente não prevê dilação probatória, sendo consignado 

expressamente no caput do artigo 304 do Código de Processo Civil que “a 

tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se 

da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”, 

sendo complementado pelo §1º que dispõe expressamente que “no caso 

previsto no caput, o processo será extinto”. Deste modo, considerando 

que o próprio Município de Rondonópolis concordou com a pretensão 

autoral, declaro estável a tutela outrora concedida, com a ressalva feita 

acima, decorrente do acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos 

do caput do artigo 304 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito nos 

termos do §1º do referido dispositivo legal. Sem condenação a verba 

sucumbencial, ante a concordância da fazenda pública ao pleito inicial e 

ao fato de que sua conduta estava pautada na lei. Publique-se, 

registre-se, intimem-se. Transcorrido o prazo recursal desta sentença, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000321-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Crédito 

Tributário proposta por João Lopes Guerreiro em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$44.669,30 (quarenta e quatro 

mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Decido. 

Inicialmente, apesar de constar nos pedidos da peça exordial para que o 

requerido seja citado nos termos do artigo 303 do Código de Processo 

Civil, observa-se que não se trata de pedido de tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente, até porque formulado de forma 

expressa pedido de tutela provisória de urgência. Não obstante a isto, 

denota-se que toda a pretensão autoral já fora deduzida em seu petitório, 

a demonstrar que sua intenção de fato é o intento direto da ação 

declaratória e não apenas a mera tutela requerida em caráter antecedente. 

Deste modo o presente feito deve seguir o procedimento comum, o que 

não obsta seu processamento pelos juizados especiais, conforme 

passarei expor. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos 

foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da 

causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, este obterá 

competência absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004488-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VERGINIO ALEIXO RONDON GOMES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc., Indefiro o pedido de suspensão da ação em razão do mutirão 

fiscal realizado pelo Município de Rondonópolis, porquanto o mesmo pleito 

foi realizado em anos anteriores e não surtiu qualquer efeito prático para 

débitos que estavam sendo cobrados judicialmente, de modo que a 

suspensão do feito implica tão somente no aumento da taxa de 

congestionamento desta unidade judiciária, já assoberbada. Não fosse o 

bastante, a lei municipal que dispõe sobre o Mutirão de Negociação Fiscal 

não possui força processual apta a suspender o andamento do feito, de 

modo que determino o prosseguimento regular da ação, devendo o 

Exequente adotar as medidas necessárias para tanto dentro de 15 

(quinze) dias. Não sendo dado prosseguimento regular ao feito, determino 

a suspensão do curso da execução com fulcro no caput do artigo 40 da 

LEF, período em que não correrá o prazo prescricional, dando a devida 

ciência de que trata o §1º do artigo supra. Se dentro de tal lapso não for 

indicado bens à penhora ou o endereço do executado, o que estiver 

pendente, automaticamente o feito deverá permanecer em arquivo 

provisório aguardando a indicação de bens penhoráveis, pelo prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, caso em que restará consumada a prescrição 

intercorrente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005862-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL CORREIA SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem, anulando a certidão de trânsito em 

julgado de ID 14342926, bem como todos os atos posteriores a tal 

certidão, haja vista que a sentença prolatada no ID 9860768, modificada 

pela sentença de ID 13288359, determinou que a sentença fosse 

submetida a reexame necessário, haja vista a iliquidez do proveito 

econômico obtido, o que não foi obedecido. Desta forma, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para que proceda com o reexame 

necessário da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012222-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ADIVAN FRANCISCO DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RONALDO DE TAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Em vista de que os presentes autos já foram 

redistribuídos pelos autores em favor do juízo declarado competente, ante 

o fato disto não ter sido realizado por este juízo por erro do PJE, hei por 

bem declarar extinto o presente feito, por verificar a ausência de 

pressupostos de constituição para regular andamento do processo (art. 

485, IV, CPC). Via de consequência, determino seu arquivamento em 

definitivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006570-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVES GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. A autora formulou pedido de desistência da ação 

(ID 21288409). Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ID 

21288409. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016258-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Pedra Preta (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. A impetrante formulou pedido de desistência da 

ação (ID 27266922). Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação 

formulado em ID 27266922. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006864-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006864-55.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: JOSE ALVES DE MEDEIROS Vistos etc. O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propôs execução fiscal em face de JOSÉ ALVES DE MEDEIROS, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens. Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da 

execução, em razão da quitação do débito (id. 26749700). É o relatório. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela 

extinção da execução, uma vez que o débito foi devidamente quitado. Com 

efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. No caso, 

resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o 

reconhecimento expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I.C Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003155-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONZALES FILHO (EMBARGANTE)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EMBARGANTE)

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EMBARGANTE)
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ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EMBARGANTE)
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Magistrado(s):
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SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposto 

por ADM DO BRASIL, ADM HOLDINGS LLC, ADM AGRI-INDUSTRIES 

COMPANY, BERNARD ARTHUR HENNIES, MARCELO ANTONIO 

GASPAROTTO GRIMALDI, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, MATTHEW 

JAMES JANSEN e NELSON GONZALES FILHO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Afirma a impetrante que atua no mercado nacional no 

ramo de agronegócios, sendo que em sua filial nesta comarca realiza a 

compra de produtos agrícolas, em especial grãos de soja, onde após sua 

industrialização obtém o farelo de soja. Aduz que adquire à soja com 

diferimento de ICMS, donde o farelo de soja é destinado exclusivamente 

para a alimentação animal, sendo vendido para fábricas de rações e 

criadores de animais. Assevera que em razão de diversas vendas de 

farelos de soja, o Embargado/Exequente, teria em outubro de 2011, 

lavrado dois Avisos de Cobrança Fazendários – ACF – contra o 

embargante ADM do Brasil LTDA, o de n.º 676986/332/68/2011, no valor 

original de R$345.136,43, e o de n.º 766004/332/68/2011, no valor original 

de R$564.628,88, visando a cobrança de débitos de ICMS sob o 

fundamento de suposta quebra/interrupção do diferimento do ICMS nos 

casos de vendas de produtos resultantes do beneficiamento de soja, in 

casu, farelo de soja, com saídas beneficiadas pela isenção ou não 

tributadas, com fundamento no artigo 341 do RICMS/MT, vigente à época 

dos fatos. Por conta de tais débitos, teria sido lavrado em seu desfavor 

diversos TAD’s, por não mais ser beneficiada com o diferimento de ICMS e 

por não ter o recolhido antecipadamente a suas operações. Por conta dos 

Avisos de Cobranças Fazendários, o Embargante teria os impugnado na 

via administrativa, sob o fundamento de que com a edição do Decreto nº 

1.141/2012 as infrações perquiridas pelos ACF’s teriam deixado de ter 

previsão legal, já que havia um dispositivo que concederia o diferimento de 

ICMS para o caso em questão, concedendo o benefício retroativamente. 

Contudo, a impugnação da Embargante em via administrativa não 

prosperou integralmente, sendo excluídos os débitos oriundos de venda 

de farelo de soja para a indústria de ração e mantido os débitos 

decorrentes da venda deste para produtores rurais, bem como os TAD’s 

lavrados em razão de não ter recolhido antecipadamente o ICMS em suas 

operações. Sustenta preliminarmente que há ilegitimidade dos sócios da 

empresa para figurarem como executados nos autos da execução fiscal; 

nulidade do processo administrativo; incerteza e iliquidez do título 

executivo; e no mérito, reafirmou suas razões administrativas, aduzindo 

que suas operações eram todas alcançadas pelo diferimento de ICMS; 

conf l i to interpretat ivo da própr ia adminis t ração públ ica; 

inconstitucionalidade da Resolução SEFAZ/MT nº 07/2008-SARP; 

abusividade da multa aplicada em 100% do imposto devido; e, 

inconstitucionalidade do índice de correção monetária utilizada; O feito foi 

devidamente recebido por este Juízo, lhe sendo concedido efeito 

suspensivo (ID 13077819). O Estado de Mato Grosso devidamente 

intimado, impugnou os Embargos à Execução Fiscal (ID 13872092), 

rechaçando in totum as preliminares arguidas pelos Embargantes, no 

mérito reafirmou ter ocorrido a interrupção do diferimento do recolhimento 

do ICMS devido nas operações realizadas, aduzindo que produtores rurais 

seriam isentos ao recolhimento do imposto e por isto deveria ser recolhido 

pelo remetente da mercadoria, ora embargantes, quando de sua remessa 

ao produtor rural. Por fim, vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Decido. DAS PRELIMINARES Ilegitimidade passiva dos sócios 

da ADM do Brasil LTDA. Após detida análise aos fundamentos exarados 

pelas partes, pode-se constatar que de fato os sócios da aludida empresa 

são, a priori, ilegítimos para figurarem no polo passivo do feito executivo, 

já que o fisco não fundamentou em nenhuma oportunidade a participação 

destes em alguma infração tributária, além de não ter havido a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa ADM do Brasil 

LTDA, cujos requisitos não se fazem, neste momento, presentes. A 

empresa executada não se mostrou insolvente, pelo contrário, garantiu a 

dívida exequenda a fim de viabilizar a propositura do presente feito. 

Nota-se que foi encontrada sem maiores dificuldades em seu endereço 

para citação, exercendo normalmente sua atividade econômica, não sendo 

dissolvida irregularmente. A dívida exequenda não possui natureza 

solidária, aliando-se ainda ao fato de que se trata de empresa limitada, se 

fazendo, in casu, imprescindível que o exequente tivesse indicado a 

prática de condutas abusivas destes na administração da sociedade, o 

que não se mostrou ter ocorrido. Deste modo, é de se RECONHECER a 

ilegitimidade passiva dos sócios da empresa, devendo a execução fiscal 

ser extinta com relação a estes. Nulidade do processo administrativo. Em 

que pese os esforços dispensados pelo Embargante, não há que se falar 

em quaisquer nulidades no processo administrativo que constituiu a dívida 

exequenda. O Embargante a todo tempo tenta induzir cerceamento de 

defesa na esfera administrativa, ante a obscuridade e omissão da 

Fazenda Pública em diversos momentos, contudo, malgrado todas as 

arguições, verifica-se pelos documentos carreados com a inicial que 

durante a fase administrativa o Embargante detinha total conhecimento dos 

fatos, conforme se verifica em todas as suas manifestações, não tendo 

em sede administrativa pugnado pelo reconhecimento de quaisquer 

nulidades, as quais só se alegaram nesta fase judicial. Não há óbice para 

que isto ocorra, contudo, o direito brasileiro adota o princípio de que não 

haverá nulidade se não tiver havido prejuízo (pas de nullité sans grief ). 

Os fatos foram todos expostos ao Embargante em via administrativa, este, 

em tempo, defendeu-se tecnicamente em todas as oportunidades, sempre 

demonstrando plena ciência dos fatos e do direito que o cercava. 

Ademais, é um tanto quanto contraditório o Embargante alegar que não 

sabia ao certo do que se trata a dívida e os fatos que ocorreram ao seu 

entorno, mas, com muita técnica, elaborou uma petição inicial com 69 

laudas impugnando a constituição do débito. Não se trata de forma alguma 

de crítica ao trabalho desempenhado, o qual, como dito, foi desenvolvido 

com muita técnica, onde se demonstrou plena ciência das razões da 

constituição do crédito tributário. Deste modo, não há que se falar em 

nulidades do processo administrativo, pois não demonstrada nenhuma de 

forma clara e coerente, bem como se de fato houve alguma nulidade, 

desta não acarretou prejuízos ao Embargante, razão pela qual REJEITO a 

preliminar arguida. Incerteza e iliquidez do título executivo. O Código 

Tributário Nacional estabelece quais são os requisitos do termo de 

inscrição de dívida ativa, que devem constar na certidão, in verbis: “Art. 

202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 
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competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 

as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5ºº - O Termo de 

Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos 

co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de 

um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a 

forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da 

dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de 

Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Com efeito, 

percebe-se que à CDA preencheu os requisitos do artigo 2º, §5º da Lei de 

Execuções Fiscais, bem como aquilo disposto no artigo 202 do Código 

Tributário Nacional, inexistindo nulidade na constituição do título e não 

impedindo que o devedor tenha ciência do que está sendo cobrado. 

Cumpre ressaltar que a certidão da dívida ativa goza de presunção de 

liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo 

do executado, ora Embargante, conforme disposto no artigo 3º da Lei 

6.830/80, o que não ocorreu na espécie. DO MÉRITO O processo 

encontra-se preparado para julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de questão de fato 

e de direito e o conjunto probatório encartado aos autos se mostra 

satisfatório para o deslinde da controvérsia. Para o fim de solucionar a 

presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, 

que cinge especialmente ao fato de ocorrer ou não a interrupção do 

diferimento do ICMS em caso de venda de farelo de soja a produtores 

rurais, em isonomia ao que ocorre com as indústrias de ração, com fulcro 

nas alterações trazidas pelo Decreto nº 1.141/2012. Pois bem. O artigo 

339 do Regulamento do ICMS – RICMS – vigente à época do fato gerador, 

antes das introduções do Decreto nº 1.141/2012, discorria nos seguintes 

termos: “Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título: I - a saída 

da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive 

pessoa de direito público ou privado não contribuinte. II - a saída da 

mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito 

no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco 

Estadual; III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento 

do imposto nos momentos expressamente indicados. § 1º O lançamento 

do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as 

hipóteses previstas neste artigo.” O crédito oriundo dos dois ACF foram 

fundamentados no artigo 339, inciso III, citado acima, considerando que os 

destinatários seguintes do farelo de soja eram isentos ao pagamento do 

imposto. Com o advento do Decreto nº 1.141/2012, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título: 

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, 

inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte. II - a saída 

da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente 

inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o 

fisco Estadual; III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o 

lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, 

ressalvado o disposto no § 2° deste artigo. § 1º O lançamento do imposto 

será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses 

previstas neste artigo. § 2° Não se incluem no disposto no inciso III do 

caput deste artigo: I – as saídas internas de produto previsto neste 

capítulo para emprego em processo industrial; II – as sucessivas saídas 

internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de 

industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste 

capítulo. § 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o 

lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover 

a saída do produto final acabado.” Vislumbra-se que o referido Decreto 

acrescentou algumas exceções a interrupção do diferimento do ICMS, 

onde, a priori, estaria o Embargante sendo beneficiado em todas suas 

operações, já que a partir de então passou a ser permitida a saída de 

produtos para emprego em processo industrial e a sucessiva de produtos 

para novo processo industrial, resultante de industrialização anterior. A 

Embargante adquiria soja, processava o grão e deste derivava diversos 

outros produtos, dentre eles o farelo de soja, que possuíam dois destinos, 

a indústria de ração ou os produtores rurais, cujas finalidades de ambos 

eram as mesmas, realizar novo processo industrial com o farelo de soja e 

transformá-lo em ração animal, o que de fato concedia a Embargante o 

direito de ter em ambas as operações de venda o diferimento no 

recolhimento do ICMS. O artigo 341 do RICMS, vigente naquele período, 

dispôs que no caso de isenção ou não tributação da operação seguinte 

era o estabelecimento destinatário da mercadoria, in casu o produtor rural, 

responsável em pagar o imposto anteriormente diferido, apesar do 

processo industrial em si por ele praticada ser isenta, vejamos: “Art. 341 

Não sendo tributada ou estando isenta a saída subseqüente efetuada pelo 

estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do 

imposto diferido sem direito a crédito.” Por sua vez, o artigo 60, do Anexo 

VII, do RICMS, previa a isenção ao pagamento do ICMS do farelo de soja 

destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração 

animal, vejamos: “Art. 60 Operações internas realizadas com os insumos 

agropecuários a seguir indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas 

alterações) (...) VI – alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas 

de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, 

calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de soja, de canola, 

de algodão, de babuçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, 

de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de 

gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de 

semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras 

e de produtos vegetais, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, 

sojas desativadas e seus farelos, aveia e farelo de aveia, feno, óleos de 

aves e outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou ao 

emprego na fabricação de ração animal; (cf. cláusula terceira do Convênio 

ICMS 100/97, c/c inciso VI do caput da cláusula primeira do mesmo 

Convênio ICMS 100/97, redação dada pelo Convênio ICMS 123/2011, e c/c 

os incisos I e IV da cláusula segunda também do Convênio ICMS 100/97, 

redação dada, respectivamente, pelos Convênios ICMS 62/2011 e 

149/2005 – efeitos a partir de 9 de janeiro de 2012) (...)” Deste modo, em 

análise conjunta aos dispositivos normativos, verifica-se que os 

destinatários do farelo de soja oriundas do processamento da soja 

adquirida pela Embargante eram isentos ao pagamento do ICMS, logo, 

deveriam arcar com o pagamento do imposto anteriormente diferido, já que 

permitido ao Embargante o diferimento ao pagamento do imposto em razão 

do que dispunha o artigo 339, §2º, inciso I e II, do Decreto nº 1.141/2012. 

Ao que se percebe a grande discussão dos autos gira em torno da 

natureza do processamento do farelo de soja junto aos produtores rurais, 

já que o posicionamento do fisco para o mesmo tipo de operação junto a 

indústrias foi de acobertar a operação com o diferimento tributário. Ocorre 

que, conforme assentado pelo Embargante, os produtores rurais também 

processam o farelo de soja (matéria-prima) transformando-o em ração 

animal, de modo a se entender que o farelo também passa por processo 

industrial junto aos produtores rurais, e, portanto, se encontra em situação 

idêntica a das indústrias de ração animal, que apenas produzem em maior 

escala, já que possui como natureza econômica a comercialização da 

mercadoria, o que nem sempre ocorre com os produtores rurais, já que via 

de regra utilizam o produto industrializado em seu próprio estabelecimento. 

Isto, contudo, não retira a natureza de processamento industrial do 

commodities junto aos produtores rurais, já que apenas processam a 

matéria-prima em menor escala e nem sempre destina o produto final ao 

comércio. Em consequência, os Termos de Apreensão e Depósito – TADs 

lavrados contra a Embargante em decorrência das irregularidades 

ocasionadas com a negativa do fisco em lhe reconhecer como beneficiária 

do diferimento do ICMS também devem ser anulados, já que a Embargante 

estava plenamente apta para se beneficiar do diferimento, logo não 

possuía a obrigação de recolher antecipadamente o tributo. Deste modo, 

os TADs ns.º 940839-3, 940860-5, 940893-9, 940901-4, 940907-5, 

940915-4, 940934-8, 940946- 4, 941021-1, 941032-6, 941034-0, 

941035-1, 941036-3, 1046370-7, 1046382-3, 1046388-4, 1046400-1, 

1046402-5, 1046405-0, 1046460- 8, 1046464-5, 1046479-7, 1046506-6, 

1047115-7, 1047387-7, 1047447-0 e 1047495-0 devem ser todos 

anulados. Deste modo, é de rigor a procedência do pleito inicial a fim de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 967 de 3112



declarar extinto o crédito tributário perquirido na execução em apenso. 

Ante o exposto, JULGO O FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

quanto aos sócios da empresa ADM do Brasil LTDA, mantendo-a única e 

exclusivamente como sujeita passiva do crédito tributário perquirido, face 

a ilegitimidade dos sócios, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil; no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente os débitos cobrados pela CDA nº 2017220638, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via de 

consequênc ia  dec la ro  ex t in ta  a  execução  f i sca l  n º 

1004561-68.2017.8.11.0003, haja vista que o único crédito perquirido é o 

que consta na CDA nº 2017220638. Traslade-se cópia desta sentença 

para aqueles autos, arquivando-o tão logo transite em julgado esta. Deixo 

de condenar o réu ao pagamento de custas processuais nos termos do 

artigo 460 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor do pleito 

econômico obtido, nos termos do §3º, inciso III, do art. 85 do CPC/2015. A 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, considerando o valor do 

proveito econômico obtido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, bem como proceda-se com o 

levantamento da garantia dada. Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009295-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIME CLARO DE CARVALHO OAB - PR75933 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de repetição de indébito ajuizada 

por TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega a parte autora que atua no ramo de transporte de cargas e foi 

contratada pela empresa AB COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA para proceder 

com o transporte de 36.000 (trinta e seis mil) Kg de fertilizantes, 

provenientes de Santa Terezinha do Itaipu com destino a Castanheiras, 

Rondônia. Durante a prestação, aduz que o requerido autuou 

indevidamente a carga transportada, apreendendo-a em razão da não 

apresentação ao fisco dos documentos fiscais para as unidades fiscais 

onde transitou, o que ensejou a aplicação de multa por tal omissão. Afirma 

a parte requerente que tal medida fora completamente arbitrária, em 

virtude de inexistir obrigação do recolhimento de ICMS ao Estado de Mato 

Grosso, consubstanciando, em tese, certa coação ao requerente para 

arrecadação da penalidade aplicada, uma vez que existem os meios 

necessários para tanto. A inicial foi recebida e nela determinada a citação 

do requerido. O demandado contestou a ação (ID n.º 16718005), alegando 

que agiu estritamente no cumprimento da lei para aplicação das medidas 

tomadas, já que a parte autora deixou de apresentar os documentos 

fiscais nos Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria, destacando 

que apenas ocorreu a cobrança da penalidade por descumprimento da 

obrigação acessória, colacionando julgados dos Tribunais Superiores que 

autorizam a conduta tomada pelo fisco. A parte autora apresentou réplica 

à defesa apresentada, na qual argumentou sobre a nulidade do TAD – 

Termo de Apreensão de depósito n.º 1130800, pela desnecessidade da 

apresentação do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), 

baseando suas alegações no ajuste SINIEF 7/05, que instituiu a Nota Fiscal 

Eletrônica, bem como salientou que a apreensão da mercadoria configura 

coação para recolhimento da multa, o que é vedado no ordenamento 

jurídico pátrio. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento 

e decido. Considerando que o caderno processual se encontra instruído 

de elementos suficientes para a convicção deste Juízo, mormente por se 

tratar de matéria unicamente de direito, é medida escorreita o julgamento 

antecipado da lide, conforme determina o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após detida análise aos autos, de rigor a improcedência 

dos pedidos da inicial. Para resolução da lide, se põe como imprescindível 

delimitar em que cinge a controvérsia. A parte autora mostra sua 

indignação na aplicação da multa imposta, sustentando ter sido arbitrada 

sem fundamento legal, pois o fisco supostamente procedeu com a 

autuação da mercadoria transportada com a finalidade de coagi-la a 

recolher tributo, em tese, indevido. Contudo, razão não assiste ao autor, 

pelos motivos que passo a expor. A priori, importante salutar que, 

diferente do que tenta fazer parecer o demandante, a penalidade a ele 

aplicada não se refere ao descumprimento da obrigação principal do ICMS, 

senão da obrigação acessória por ele não observada, conforme teor do 

Termo de Apreensão e Depósito de ID n.º 15832765. Saliente-se que, 

diferente do que ocorre no Direito Civil, quando se fala em matéria 

tributária, a obrigação acessória independe da existência da obrigação 

principal. Logo, não obstante o requerente tenha recolhido o ICMS devido 

na operação para os entes federados legítimos, isso não o isenta de 

cumprir as prestações positivas e negativas de interesse da arrecadação 

ou fiscalização do tributo em questão, qual seja o ICMS. Quando se fala 

em obrigação acessória, esta se refere aos instrumentos utilizados para 

tornar pleno o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração 

Pública e deve, portanto, ser cumprida por todos independente de sua 

vontade, mormente pelo caráter compulsório. Conforme o termo de 

Apreensão e Depósito n.º 1130800, o requerente infringiu o disposto no 

artigo 17, incisos III, XIV e XV, da Lei 7.098/98 c/c artigos 937 e 939 do 

RICMS-MT, lhe sendo aplicada a sanção prevista no artigo 45, inciso IV, 

alínea “m” daquele códex. Vejamos o que dispõem os dispositivos citados: 

Lei n.º 7.098/98 Art. 17 São obrigações do contribuinte: III - exibir ou 

entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os 

livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares 

relacionados com a condição de contribuinte do imposto; XIV - apresentar, 

em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde 

transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição 

do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para 

retenção de uma de suas vias; XV - apresentar, em todas as Unidades 

Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a 

documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para 

aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o 

caso, para retenção de uma de suas vias; Art. 45 O descumprimento das 

obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, 

fica sujeito às seguintes penalidades: IV - infrações relativas a 

documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de 

levantamento ou ação fiscal: m) deixar de entregar ao fisco, na forma e 

prazo fixados, via de documento fiscal – multa equivalente a 5% (cinco 

por cento) do valor da operação, sem prejuízo, quando for o caso, da 

exigência do imposto na forma cabível e da respectiva multa pela falta de 

seu recolhimento; RICMS-MT Art. 937 Constitui infração tributária toda 

ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, 

por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, 

neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos 

complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência 

ao aludido tributo ou a ele se apliquem. Art. 939 O procedimento fiscal tem 

início com: I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor 

competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu 

preposto; II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de 

documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação. 

Parágrafo único O início do procedimento exclui a espontaneidade do 

sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos 

nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação. Logo, no 

que atine as alegações do requerente de que o ente político tomou 

conduta arbitrária a fim de coagir o contribuinte a recolher tributo, em tese, 

indevido, esta não merece prosperar, porquanto aquele tomou as rédeas 

da legislação para aplicação da penalidade prevista, tal como se vê acima. 

Trago à baila o artigo 952, §1º, inciso I e artigo 954, ambos do RICMS-MT: 

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em 

estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que 

constituam prova material de infração à legislação tributária. § 1° A 

apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos: I – quando 

transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos 

fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, 

quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; 

Art. 954 Da apreensão administrativa será lavrado termo, assinado pelo 

detentor do bem apreendido, ou, na sua ausência ou recusa, por duas 

testemunhas e ainda, sendo o caso, pelo depositário designado pela 
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autoridade que fizer a apreensão. Nesse sentido, também não há que se 

falar em restituição de tributo recolhido indevidamente, pois previsto em lei 

as condutas tomadas pelo fisco, pelo descumprimento da obrigação 

acessória, a saber: deixar de “exibir ou entregar ao fisco, quando exigido 

pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim 

como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de 

contribuinte do imposto; e apresentar, em todas as Unidades Operativas 

de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a 

documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do 

servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de 

suas vias”. Ademais, o requerido em sua defesa afirma ter solicitado 

informações da agência Fazendária do Estado (ID n.º 16718006), que 

salientou não ter cobrado ICMS do contribuinte, por se tratar de 

mercadoria apenas em trânsito no Estado, mas que isto não o eximiria de 

cumprir a obrigação acessória, o que não foi observado pelo demandante 

no caso concreto, ensejando a aplicação de penalidade por sua 

inobservância. E em observância ao TAD lavrado, observe-se que de fato 

o órgão fazendário de fato não cobrou nenhuma obrigação principal do 

autor, mas tão somente lhe aplicou penalidade por não cumprir obrigação 

acessória. Sobre o descumprimento de uma obrigação acessória, 

preleciona o Código Tributário Nacional em seu artigo 113, §3º: § 3º A 

obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 

em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Por fim, em 

que pese o requerente tenha citado a Portaria n.º 358/2011, o qual dispõe 

que “na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – 

NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal 

ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do 

respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica – DANFE”, tal hipótese não afasta o que dispõe o artigo 17, §2º 

da Lei n.º 7.098/98, que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso. 

Senão vejamos: § 2º As referências feitas neste artigo a documentos 

fiscais e a livros fiscais, aplicam-se, respectivamente, inclusive, aos 

documentos fiscais emitidos eletronicamente, de existência 

exclusivamente digital e à escrituração fiscal digital, nas hipóteses em que 

o contribuinte estiver obrigado à sua adoção, em consonância com o 

disposto no regulamento desta lei e em normas complementares. Desse 

modo, considerando que o artigo 17 da Lei n.º 7.098/98 prevê a 

obrigatoriedade da apresentação em todos os Postos Fiscais do Estado 

dos documentos fiscais para aposição de carimbo e a Portaria citada 

prevê o contrário, necessário salientar que normas administrativas da 

Secretaria fazendária, como Portarias e Resoluções, não podem sobrepor 

à soberania popular das legislações aprovadas pela Assembleia 

Legislativa, devendo, pois, ser aplicado o disposto na Lei Estadual que 

regulamenta o ICMS. No mais, quanto ao ajuste SINIEF 07/05, este 

preceitua em sua cláusula nona, §14 que “A critério da unidade federada, 

fica dispensada a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica - DANFE, no trânsito de mercadorias nas operações internas, 

desde que apresentado na forma solicitada pelo fisco”, contudo, em se 

tratando de operações cuja mercadoria tinha como destino outro ente 

federado e, considerando ainda que neste Estado a legislação prevê a 

obrigatoriedade da apresentação de tais documentos, o ajuste 

mencionado não constitui aplicabilidade no presente caso. Portanto, tenho 

que a conduta adotada pelo requerido não possui caráter ilegal ou 

discricionário, tampouco se configura forma de coação, pois 

completamente estrita à lei. Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

arbitrados, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sob o valor da causa. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008173-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1008173-14.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM Vistos etc. O MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propôs execução fiscal em face de ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens. Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da 

execução, em razão da quitação do débito (id. 26106191). É o relatório. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela 

extinção da execução, uma vez que o débito foi devidamente quitado. Com 

efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. No caso, 

resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o 

reconhecimento expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, 

uma vez que não houve citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I.C. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006797-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR GROTO (EXECUTADO)

ADEVAIR GROTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Adevair Groto. No ID 18201708 o exequente 

pugnou pela extinção da execução em razão de que em decisão 

administrativa anterior a propositura da ação a CDA exequenda havia sido 

cancelada. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito 

por falta de interesse em agir é medida que se impõe. Importante consignar 

que no caso em testilha não há que se falar em perda do objeto da ação, 

já que quando da propositura desta o objeto já havia se perdido, de modo 

que o exequente não possuía interesse processual algum quando da 

propositura do feito. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que o exequente deu causa infundada a 

ação, que o executado foi citado e constituiu advogado nos autos, o qual 

chegou a apresentar exceção de pré-executividade no feito, condeno o 

exequente a pagar honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da 

causa, em observância ao que dispõe o artigo 85, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006679-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006679-17.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: OSMAR JOSE SANTANA Vistos etc. O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propôs execução fiscal em face de OSMAR JOSÉ SANTANA, igualmente 

qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor para 

pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. 

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito (id. 25887299). É o relatório. Fundamento e 

decido. Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da 

execução, uma vez que o débito foi devidamente quitado. Com efeito, 

disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o reconhecimento 

expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, uma vez que 

não houve citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I.C. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008666-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos etc., Trata-se 

de ação ordinária de cobrança ajuizada por MARIA ROCHA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidora do 

requerido, possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e 

proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua 

folha de pagamento, dado que o demandado não observou a regra que 

deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do 

requerido a incorporar às suas remunerações o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, argumentando sobre o princípio 

da isonomia. Citada, a parte ré apresentou contestação (ID n.º 15189198), 

arguindo preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição 

da pretensão da parte autora. A autora, por sua vez, impugnou a 

contestação, ao ID n.º 15330927, rechaçando-a integralmente. Remetidos 

os autos ao Ministério Público, este não vislumbrou necessidade da sua 

intervenção nos autos (ID n.º 15894565). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, de 

rigor o seu julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, por se tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar 

de prescrição quinquenal Quanto à prescrição do fundo de direito, o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é firme: AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO 

DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94 AOS 

MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS 

REAJUSTES.1. Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

decorrente da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da 

Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a 

prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando 

caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. 

(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018). Aliás, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Súm. 85 STJ. Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação. No caso vertente, considerando que a 

parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é 

medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da 

cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 29/10/2012, isto é, 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao da propositura da 

ação (29/10/2017). Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição 

somente no que diz respeito à pretensão da cobrança das diferenças 

salariais anteriores à data de 29/10/2012. Da competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública De início, ressalto que é de conhecimento 

deste Magistrado os diversos julgados proferidos no sentido de que os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública eram incompetentes para o 

julgamento da matéria em face da eventual complexidade existente na 

produção de prova ou na apuração do valor que seria devido em eventual 

liquidação de sentença. Todavia, em recente julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016 pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, em 06/12/2018, foi fixado que compete aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e o julgamento 

das ações em que o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção de prova pericial. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - 

AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à 

segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de 

consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV 

devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. Para melhor 

entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Desembargador 

Márcio Vidal no supracitado julgamento: “O único obstáculo que vejo hoje 

nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais 

valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em 

liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a 

teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38. Ocorre que, por outro 

lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores 

durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da 

Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais 

adequado, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por 

implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença 

salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora, uma coisa é a 

liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com 

instrução probatória do direito, o que vem ocorrendo nas ações de URV. 

Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o 

processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e 

celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos 

Cofres Públicos, pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos 

processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda 

Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais. 

Digo mais. Esse entendimento deve ser adotado não apenas nas causas 

em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea 

conversão de moeda em URV, mas em todas as lides que não ultrapassem 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam 

elencadas no rol taxativo do §1º do art. 2º da Lei 12.153/2009, a exemplo 

das ações em que se discute a cobrança de ICMS incidente sobre as 

Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD e 

TUST). Desse modo, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para pacificação da questão, curvo-me ao entendimento, 
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devendo a controvérsia referente ao URV ser julgada pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. É como voto.” Contudo, de análise aos 

autos, observa-se que o valor da causa ultrapassa o limite estatuído para 

a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, qual seja, o 

importe de 60 (sessenta) salários-mínimos, o que torna este juízo 

competente para julgamento do feito, tal como dispõe o artigo 2º, §4º, da 

Lei 12.153/2009. Do mérito. Conforme se extrai dos autos, a parte autora 

busca a condenação do requerido no pagamento das diferenças 

consequentes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, 

com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O 

pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito postulado foi 

encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), 

que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das 

perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram 

os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como 

forma de transição para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, esta determinando a 

conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores 

públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em 

URV do último dia do mês de competência. A Medida Provisória nº 

482/1994 em seu artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes 

Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. Por sua 

vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que deu origem ao URV determinou os critérios para a conversão da 

moeda. Entretanto, alguns Estados e Municípios adotaram regras 

diferentes para converter os salários dos servidores. No julgamento 

supracitado, ficou consignado que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também possuem direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 

de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, 

devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, 

também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença 

relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive 

àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, 

DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à 

apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento 

consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de 

se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no 

REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 
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PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO. 1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 

consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 

proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 

recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Partindo dessas premissas, verificada a parcial procedência 

da pretensão inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em 

fase de regular liquidação de sentença, caso a caso, assim como deve 

ser considerada possível reestruturação da carreira, na esteira do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 561.836-RN, compensando-se a eventual defasagem salarial com as 

reestruturações e aumentos salariais que a parte autora teve ao longo dos 

tempos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da exordial, a fim de reconhecer a prescrição quanto à pretensão de 

cobrança do período anterior a 29/10/2012, assim como para condenar o 

requerido a proceder a revisão dos vencimentos da parte autora e ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV, devendo a apuração de eventual defasagem na 

remuneração ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, 

respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da 

carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, tudo a ser apurado de 

acordo com o caso individual de cada servidor, com incidência da perda 

observada sobre todas as verbas percebidas pelos requerentes no 

referido período. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I e II do Código de Processo 

Civil. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 

870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de mora a 

data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, 

ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. Deverão 

os honorários sucumbenciais serem devidamente arbitrados após a 

liquidação da sentença, onde se verificará a existência de saldo devedor 

e o seu quantum. Sentença sujeita a reexame necessário, tendo em vista 

que é ilíquida. Quando transitada em julgado esta sentença e não 

promovida a liquidação de sentença pela parte autora, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002635-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (REU)

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (REU)

FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação Cautelar de Protesto, proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos. Narra o autor na inicial, em 

síntese, que foi instaurado o Inquérito Civil nº 03/2012 para apurar ilegal 

direcionamento de licitação. Relata ainda, que a inicial possui função 

meramente conservativa, uma vez que sua finalidade é a instituição de 

novo prazo prescricional a partir da decisão de citação, pois se faz 

necessária a coleta de provas e conclusão de perícia contábil, bem como 

preservar que os possíveis responsáveis dilapidem o dinheiro público até 

a propositura de Ação Civil de Responsabilidade por Improbidade 

Administrativa. Em decisão proferida (ID 6729020), fora recebida a inicial 

determinando a citação dos requeridos. Ao longo do feito tentou-se a 

citação dos requeridos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de Ação Cautelar de Protesto, objetivando 

a interrupção do prazo prescricional para a distribuição de possível Ação 

de Improbidade e pugnando pela contagem de novo prazo de 05 (cinco) 

anos a partir da decisão de notificação. Compulsando os autos, 

verifica-se que Ação Cautelar possui finalidade de assegurar eventual 

ajuizamento de Ação de Improbidade Administrativa, visto que não haveria 

tempo hábil para a conclusão do Inquérito Civil nº 03/2012 instaurado pelo 

Ministério Público, requerendo assim a contagem de novo prazo 

prescricional por meio da distribuição da presente ação, iniciando sua 

contagem a partir da data da decisão de notificação dos requeridos. No 
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entanto, nota-se que a ação em questão foi distribuída no dia 28/04/2017, 

ou seja, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que a 

norma processual civil em vigência não mais prevê o procedimento da 

Ação Cautelar, sendo a via pleiteada pelo autor inadequada. As 

jurisprudências assim prelecionam: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

CAUTELAR AUTÔNOMA - CPC/2015 - VIGÊNCIA - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Ação cautelar autônoma não subsiste na 

atual sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015, haja vista que as 

tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser buscadas 

na demanda principal ou em caráter antecedente (STJ, AREsp 1410139, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). (TJ-MG - AC: 10000181202854001 MG, 

Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de 

Publicação: 27/06/2019) AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO AJUIZADA 

NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. É certo que a presente ação foi manejada 

posteriormente à vigência do CPC de 2015, que extinguiu a cautelar como 

ação autônoma. Sendo incabível a via eleita, impõe-se a extinção da ação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (TRT-3 - Pet: 

00110733320185030000 0011073-33.2018.5.03.0000, Relator: Maria 

Laura Franco Lima de Faria, Decima Turma) Nesta linha, diante a evidência 

de que o procedimento eleito pelo autor foi feito já na vigência do Código 

de Processo Civil de 2015, o qual suprimiu o referido procedimento, 

verifica-se a ineficácia da presente relação processual, uma vez que não 

possui observância em lei. Assim, observa-se a ocorrência de um vício 

insanável, haja vista a impossibilidade de sua reparação, tendo em vista a 

inexistência de previsão legal. Desse modo, o renomado doutrinador 

Humberto Theodoro Júnior (2016) preceitua: “A nulidade pode atingir toda 

a relação processual ou apenas um determinado ato do procedimento. Há 

nulidade do processo, na ocasião em que se desatende aos pressupostos 

de constituição válida a desenvolvimento regular da relação processual.” 

Diante do evidenciado, não possuindo o processo os pressupostos 

válidos de constituição para o seu prosseguimento, deve o feito ser 

julgado extinto. E, ainda que se considerado como válido o procedimento 

eleito pelo Ministério Público sob o rito do artigo 305 e seguintes do Código 

de Processo Civil, dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das 

sanções previstas na Lei nº 8.429/92, a ação cautelar de protesto não se 

aplica às ações de improbidade administrativa. Os investigados, os quais 

podem vir a serem réus em uma ação de improbidade administrativa, 

possuem o direito de em razoável tempo terem suas condutas tidas 

supostamente como ímprobas investigadas administrativamente. A 

pretensão ministerial, salvo melhor juízo, visa utilizar subterfúgios da 

norma geral de direito civil para ampliar o prazo prescricional contido na 

norma especial, a qual tratou de forma especifica sobre o prazo 

prescricional e delimitou as hipóteses em que outras normas poderiam vir 

também a tratar sobre a questão, como na hipótese do inciso II do artigo 23 

da LIA. Aos réus de ações de improbidade administrativa devem ser 

assegurados os mesmos direitos de defesa da norma processual penal, 

visto que de um lado estará todo o aparato acusatório do Estado e de 

outro um cidadão que até que se prove o contrário não praticou ato 

ímprobo algum, de modo que se mostra contrário aos direitos de qualquer 

pessoa a utilização de subterfúgios legislativos para conseguir puni-la. A 

Lei de Improbidade Administrativa claramente definiu em seu artigo 23, 

inciso I, que o órgão acusador teria o prazo de 05 (cinco) anos para 

propor a demanda, lapso em que deveria promover as investigações 

administrativas necessárias, não podendo qualquer pessoa, seja ela 

jurídica ou física, sofrer com a ineficiência da máquina estatal. Se ainda 

não fosse o bastante, as razões aclaradas para o protesto é para 

produção de prova que poderia facilmente ser realizada em juízo, durante 

a instrução probatória, de modo que pelo narrado o Ministério Público já 

possuía elementos suficientes para ajuizamento da ação, a qual necessita 

basicamente de indícios mínimos da prática de ato ímprobo. A fim de 

sintetizar toda esta segunda parte da sentença, dando a impossibilidade 

da ação pretendida e com o intuito de demonstrar a inépcia da inicial, 

colaciono alguns julgados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO 

CABIMENTO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA 

CONSTRITIVA E RESTRITIVA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.429/92. 

AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há se 

falar no manejo da cautelar de protesto com vista a interromper a 

prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 

8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de 

sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia ou pelo 

conhecimento tardio dos fatos por parte do Ministério Público Federal. 2. 

Ainda que fosse possível a cautelar em comento no âmbito das ações 

civis de improbidade administrativa, deixou o MPF de demonstrar o legítimo 

interesse - necessidade e utilidade - da medida cautelar em questão, tendo 

em vista que já tinha a possibilidade de propor imediatamente a ação 

principal, sobretudo pelo fato de que o art. 17 exige apenas que a inicial 

venha acompanhada de indícios mínimos da prática do ato ímprobo. 3. 

Apelação não provida. (AC 0000069-89.2014.4.01.3908/PA, Rel. 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES, Terceira Turma, e-DJF1 

DATA: 29/06/2018)” “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

CAUTELAR DE PROTESTO. PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

DESCABIMENTO. NATUREZA CONSTRITIVA E RESTRITIVA DAS SANÇÕES 

PREVISTAS NA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra 

sentença que, em ação cautelar de protesto ajuizada em desfavor de 

ex-gestor municipal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, ambos do CPC. 

2. Alega o Ministério Público Federal que o prazo prescricional para a 

ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa expiraria em 

31/12/2017, sendo que a investigação dos atos ímprobos (falta de 

prestação de contas de repasse de recursos federais) poderia sofrer 

demoras inerentes à apuração minuciosa dos fatos, razão por que ajuizou 

a presente ação de protesto objetivando prevenir eventual ocorrência da 

prescrição, nos termos do art. 202, II, do CC. 3. O art. 23, da Lei 8.429/92 

não prevê a hipótese da prescrição intercorrente para as ações de 

improbidade, o que certamente implicaria desproporcional vantagem 

processual da Administração em desfavor do particular, uma vez que a 

prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da 

segurança jurídica, ante a necessidade de certeza nas relações jurídicas, 

ressalvada, como se sabe, a imprescritibilidade da pretensão de 

ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade, como já 

assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.687.349/AL, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017). 4. Este 

Tribunal já decidiu que, dada a natureza constritiva e restritiva de direitos 

das sanções previstas na Lei 8.429/92, a ação cautelar de protesto não 

se aplica às ações de improbidade administrativa, mas, ainda que fosse 

possível, o protesto não produz efeito se o titular do direito já dispunha de 

elementos suficientes para o ajuizamento da ação principal, a teor do art. 

17, § 6º, da Lei 8.429/92 (AC 0000069-89.2014.4.01.3908/PA, Rel. 

Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 

DATA:29/06/2018). 5. No caso dos autos, as investigações do MPF quanto 

à aplicação das verbas do PNATE e PNAE já vinham sendo realizadas 

desde o ano de 2012, tudo indicando que o órgão ministerial já dispunha, 

pois, de indícios mínimos a autorizar o ajuizamento da ação de improbidade 

administrativa, o que não ocorreu. 6. Apelação do Ministério Público 

Federal a que se nega provimento. (AC 0000778-09.2017.4.01.3201, JUIZ 

FEDERAL MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ (CONV.), TRF1 

- QUARTA TURMA, e-DJF1 03/12/2018 PAG.)" Ante o exposto, com fulcro 

nos artigos 330, inciso III, e, 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do 

mérito. Deixo de condenar o autor em custas processuais e honorários 

advocatícios, vez que a presente ação foi proposta pelo Ministério Público. 

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016863-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR RIBEIRO GALVAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETRAT - SECRETARIA DE TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)
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Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Adenir Ribeiro Galvão contra ato supostamente coator praticado pelo 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito – Rodrigo Metello de Oliveira. 

Relata, em síntese, que a suposta autoridade coatora teria revogado sua 

autorização para exploração do Serviço de Transporte Individual de 

Passageiros em automóvel de aluguel, denominado táxi, de forma 

arbitrária, sob o fundamento de que ela não teria em tempo solicitado seu 

recadastramento. Entretanto, afirma que fez sim o recadastramento, 

conforme prova de protocolos anexos a inicial, mas devido à má 

organização do ente público municipal o seu pedido de recadastramento 

deve ter sido perdido. Em face ao exposto pugnou pela concessão de 

medida liminar a fim de suspender a decisão que revogou sua concessão 

para exploração do serviço de táxi. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido. Após detida análise da inicial, pode-se 

verificar a ocorrência da decadência para interposição do presente writ, 

eis que extrapolado o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado pelo artigo 

23 da Lei 12.016/2009. É certo que o marco inicial de cento e vinte dias 

para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. 

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não 

se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em 

que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em 

que se torna apto a produzir a lesão. No caso em questão, tratando-se de 

ato comissivo único, o início da contagem do prazo se dará com a ciência 

deste por parte da impetrante, a qual ocorreu com a publicação do ato no 

Diário Oficial do Município de Rondonópolis. Tal ponderação foi por 

diversas vezes fixada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça, e em algumas oportunidades assim decidiram: 

“IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. 

O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para 

efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o 

ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se 

apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (MS 23528 AgR, Relator(a): 

Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJe-160 

DIVULG 19-08-2011 PUBLIC 22-08-2011 EMENT VOL-02570-01 

PP-00148)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL. 

NOMEAÇÃO. VICE-DIRETORA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 

DIAS. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

NO DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 

23, da Lei 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança 

extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado". 2. Tratando-se de ato comissivo, 

considera-se como termo inicial do prazo decadencial para a propositura 

do writ a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade 

na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este se 

revela apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante 

(STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 

19.8.2011). 3. No presente caso, a impetração do presente mandamus se 

deu em 3.6.2013, sendo certo que a nomeação de Gislene, ato impugado, 

ocorreu em 1º.2.2013, ou seja, após os 120 (cento e vinte) dias previstos 

no art. 23 da Lei 12.016/2009. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 

1692278 SP 2017/0174421-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/10/2017)” Tendo tomado ciência do ato supostamente ilegal no dia 

01 de agosto de 2019, primeiro dia útil após a publicação do ato no 

DIORONDON, verifica-se que até a data de impetração do presente writ se 

passaram exatamente 140 (cento e quarenta) dias. Deste modo, 

reconheço a decadência da ação mandamental e, por conseguinte, 

indefiro a inicial nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09, julgando e 

declarando extinto o processo. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas baixas. Sem custas e honorários. 

Publique-se e registre-se. Intime-se. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650228 Nr: 10442-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 1. Relatório

Trata-se de ação penal em desfavor de Wesley Wagner da Silva Souza, 

pelo cometimento do crime previsto no artigo 158, do Código Penal por 

duas vezes. Em fls. 434/447 foi proferida sentença de pronúncia em face 

do réu.

 Todavia, a certidão de fls. 468 informa que o réu não foi intimado 

pessoalmente da sentença condenatória, em virtude de não ter sido 

localizado. O Ministério Público requereu a intimação editalícia do réu. É o 

relatório.

2. Fundamentação.

Perscrutando os autos, verifico que medida que se impõe é a decretação 

a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, 

vez que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria. [grifo nosso]

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

No que se refere à aplicação da lei penal, tem-se que o agente está 

efetivamente se furtando do cumprimento da lei penal, uma vez que teve 

concedido o benefício da liberdade, mediante a fixação de cautelares 

diversas da prisão, fls. 404v/405, todavia, o mesmo descumpriu todas as 

condições outrora impostas, tendo em vista que se encontra em lugar 

incerto e não sabido.

 Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE. DECRETO DE PRISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO 

DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU QUE 

EMPREENDEU FUGA NO CURSO DA AÇÃO PENAL ESTADO ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO 

E CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REQUISITOS DA 

PREVENTIVA CARACTERIZADOS. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA NO 

CURSO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO 

ANTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO 

WRIT. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (76151 RN 2011.007615-1, Relator: 

Des. Rafael Godeiro, Data de Julgamento: 12/07/2011, Câmara Criminal).

A prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei 

penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. 

O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que 

infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a 

finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu 

próprio direito-dever. A fuga impediria a execução de uma eventual pena.

Assim, tendo em vista a intenção do réu de frustrar da aplicação da lei 

penal, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, vez que é a única 

medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do 

Código de Processo Penal. Ademais, conforme se abstrai de consulta 

junto ao Site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, foi 

possível auferir que, inclusive o acusado responde a mais dois 

processos, um deles visa apurar a prática do delito de receptação e o 

outro, o crime de resistência, o primeiro praticado em 16/10/2018 e o 
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segundo em 09/04/2019, motivo pelo qual corrobora com a 

imprescindibilidade de decretação do édito em desfavor do réu. Ante a 

necessidade de garantia da ordem pública, pois, a meu sentir o acusado 

demonstra ser relutante em observar as determinações impostas em 

detrimento à liberdade, bem como se mostra contumaz em pratica de 

atividades ilícitas.

3. Dispositivo

I – Decreto a prisão preventiva do réu Wesley Wagner da Silva Souza, 

para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II – Expeça-se mandado de prisão com cópias às autoridades policiais 

locais e a POLINTER.

III – Intime-se o réu Wesley Wagner da Silva Souza, do teor da sentença 

através de edital.

 IV – Promova-se a intimação da defesa nos termos requeridos pelo 

representante do Ministério Público.

V – Intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646434 Nr: 7187-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS 

COSTA, GEOVANE MARTINS DA SILVA OU GILVANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS FARIAS COSTA, Cpf: 

02890789110, Rg: 27048004, Filiação: Lucimar Farias Costa e Osmildo 

Faustino Costa, data de nascimento: 25/10/1995, brasileiro(a), solteiro(a), 

desocupado, Telefone (66) 99927-8668. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU LUCAS FARIAS COSTA, vulgo "JABU", 

filho de Osmildo Faustino Costa e Lucimar Farias Costa, da audiência de 

antecipação de provas designada para o dia 10/01/2020, às 13h15min.

Despacho/Decisão: 1. Relatório.Trata-se de ação penal contra Ezequiel 

Machado Lima, Lucas Farias Costa e Gilvano Martins da Silva, pela prática, 

em tese, do crime disposto no artigo 121, §2º, I e IV do CP, na forma do 

art. 29 caput, do CP, com as implicações da Lei 8.072/90. A denúncia foi 

recebida, fls. 97/98, os acusados Ezequiel e Gilvano Martins foram 

devidamente citados. Todavia, ante a não localização do acusado Lucas 

Farias, sua citação se deu por edital, fl. 365. Certificou-se o decurso do 

prazo do edital expedido, sem que o réu Lucas houvesse se manifestado 

ou constituído advogado. A defesa dos demais acusados apresentou 

resposta à acusação. O Ministério Público se manifestou pelo 

desmembramento do feito quanto ao acusado Lucas Farias e pelo regular 

transcurso processual em relação aos outros réus, fls. 205. É o 

relatório.2. Fundamentação.2.1. Da Decretação da Prisão 

Preventiva.Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais 

importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias 

individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela 

manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território 

nacional.Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da 

prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente 

e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la 

imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.Como ressalvado 

acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a 

vida. Neste sentido leciona Alexandre de Moraiso direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à 

existência e exercício de todos os demais direitos.”No caso da prisão 

preventiva, determina nossa lei processual que, além de fortes indícios de 

autoria e materialidade, deve ainda teve ser fundada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

processual ou para assegurar aplicação da lei penal, art. 312 do CPP. 

Dadas tais considerações, passo ao caso concreto. Pois bem, 

compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado Lucas 

Farias Costa encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal 

restou infrutífera e não compareceu em juízo, em face da fuga do distrito 

da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando 

sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei 

penal. Situação que reforça a determinação da prisão processual do 

acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que se encontra 

atualmente em lugar incerto e não sabido.Vejamos o que dispõe o artigo 

312 do Código de Processo Penal:“Art. 312. A prisão preventiva poderá 

ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria. [grifo nosso]Parágrafo único.A prisão preventiva também poderá 

ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º do 

CPP).”Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando 

encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da 

lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a 

fuga torna incerta a aplicação da lei penal:“Por fim, pode a prisão 

preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a 

execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o 

desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos 

efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão 

definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, 

não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei 

penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, 

inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais 

difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o 

andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, 

justificando a custódia provisória” .Ademais, a prisão preventiva, quando 

decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do 

dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal 

direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não 

fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a 

impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever. 

Assim, tendo em vista a intenção do acusado Lucas a prisão preventiva 

deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar 

os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.2.2. Da 

produção antecipada de provas.Vê-se ainda que o réu Lucas Farias 

Costa encontra-se em local incerto e não sabido, não compareceu aos 

autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.Assim, entendo 

ser possível no caso em apreciação a antecipação de provas, visto que 

deve ser levada em consideração a necessidade e urgência das provas, 

sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca 

da verdade real dentro do processo penal.Por outro lado, ainda há o fato 

de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames 

legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não 

sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal, neste sentido há o 

julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª região:PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 366 DO CPP. LEI Nº 9.271/96. 

PRISÃO PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. CABIMENTO. - Vontade objetivada na lei que não é de 

favorecer a perfídia, a torpeza, a má-fé daqueles que deliberam se 

colocar em situação de "paradeiro ignorado" mediante inserção de dados 

inverídicos em documentos, obstaculizando e obstruindo a Justiça. 

Situação que justifica a prisão preventiva como medida de garantia da 

aplicação da lei penal, como previsto no artigo 312 do Código de Processo 

Penal. - Alegação de desnecessidade de produção antecipada de prova 

testemunhal que se rejeita, sobretudo por decorrer no caso tempo 

excessivo capaz de comprometer a lembrança dos fatos pelas 

testemunhas. - Ordem denegada. (TRF-3 - HC: 105666 SP 

2006.03.00.105666-9, Relator: JUIZ PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 

23/01/2007, Data de Publicação: DJU DATA:02/03/2007 PÁGINA: 

488).Desta forma, torna-se perfeitamente cabível, ao presente caso, a 

produção de provas de forma antecipada quanto ao réu supracitado, 

afastando-se possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da 

ampla defesa.Decorrente da ordem de antecipação de provas, deixo para 

determinar o desmembramento do feito posteriormente.3. Dispositivo.I – 

Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Lucas Farias da Costa para 

assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo 

nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.II – Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor de Lucas Farias da Costa.III – Desde já 

DETERMINO a produção de provas antecipada em relação ao acusado 
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Lucas Farias Costa, o qual será assistido pelo Defensor Público atuante 

nesta Vara. IV – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 

de janeiro de 2020, às 13h15min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.V – Dê-se ciência do Ministério Público e ao 

Defensor Público do teor desta decisão. VI – Cumpra-se em plantão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602538 Nr: 225-25.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 I – Considerando que as partes já informaram na fase do art. 422 do CPP, 

as testemunhas que pretendem inquirir em Plenário, designo para o dia 17 

de fevereiro de 2020, às 09h00min, sessão de julgamento perante o 

Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não 

localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que 

arrolou para indicar o endereço atual, em até 10 (dez) dias antes da 

sessão, sob pena de prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. 

jurados.

III – Requisite-se reforço policial e intime-se o réu.

IV – Intimem-se as partes.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650228 Nr: 10442-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA, 

Cpf: 05145782110, Rg: 24350273, Filiação: Janete Lúcia da Silva e 

Wagner Porto de Souza, data de nascimento: 12/02/1994, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), micro-empresário, Telefone 9977 

7284. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: O Ministério Público ofereceu denúncia contra Wagner Porto de 

Souza, Douglas Ramos Justino Braga e Henrique Gabriel de Andrade, 

imputando-lhes as sanções previstas no art. 14 da Lei 10.826/03; art. 121, 

§ 2º, I e IV e art. 121, § 2º, IV e V, e art. 211, todos do Código Penal e, 

Wesley Wagner da Silva Souza, como incurso nas sanções do art. 158 do 

Código Penal, alegando que, em data incerta, porém no final do segundo 

semestre de 2.015, nesta comarca, os primeiros denunciados, atuando em 

concurso de agentes, caracterizado pela conjunção de esforços e 

unidade de desígnios visando objetivo comum, portaram armas de fogo de 

uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar.Consta ainda que, no período vespertino do dia 28 de 

novembro de 2.015, nas imediações da Rodovia dos Peixes, nesta 

comarca, os denunciados Wagner, Henrique e Douglas, por motivo torpe e 

mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima 

Alan Pereira Brito Ferreira, que no mesmo dia e circunstâncias, para 

assegurar a ocultação de outro crime, mataram também a vítima João 

Batista Ferronato da Silva.Apurou-se que, no mês de novembro de 2.015, 

o acusado Wesley juntamente com Tiago e a vítima Alan teriam 

emprestado uma arma de fogo aos acusados Douglas e Henrique para 

efetivarem um roubo de veículo automotor, tipo camionete. Todavia, além 

de não obterem êxito na referida subtração, estes teriam vendido a arma 

para terceira pessoa não identificada. Por conta disso, os denunciados 

Douglas e Henrique foram até a residência de Wesley e lá contataram seu 

pai, o codenunciado Wagner, para que este verificasse junto ao seu filho 

(Wesley) sobre a devolução da arma.Então, o acusado Wagner, sabedor 

de que a arma de fogo não se encontrava com seu filho, enviou recado 

telefônico a pessoa do convívio da vítima Alan, convidando este a ir até 

sua residência com a finalidade de receber pagamento de parcela 

referente à aquisição de veículo automotor ocorrido outrora. Alan 

acompanhado da vítima João Batista, foi até o local e chegando, ambos 

foram rendidos pelos réus, que exigiram de Alan a devolução da arma. Em 

seguida, transportaram as vítimas ao local dos fatos e mediante disparos 

de arma de fogo, ceifaram a vida de Alan. Ato contínuo, visando 

assegurarem a ocultação do crime de homicídio, de igual modo, mataram a 

vítima João Batista. Por fim, os denunciados ocultaram seus cadáveres, 

inviabilizando, assim, a realização do Exame de Necropsia.Aduz ainda, 

que, no dia 28 de novembro de 2.015, no período noturno, nesta cidade, o 

denunciado Wesley Wagner Da Silva Souza constrangeu a vítima 

Hemerson Ferronato da Silva, mediante grave ameaça, e com intuito de 

obter para si indevida vantagem econômica, simulando que a vítima de 

homicídio João Batista Ferronato da Silva não estaria morta, exigiu do 

irmão dela, o ofendido Hemerson Ferronato da Silva, pelo telefone, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o resgate, prometendo matá-la 

em caso de não efetivação do pagamento.Ainda neste dia, por volta das 

11h30minmin, o denunciado Wesley, atuando em concurso de agentes 

caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando 

objetivo comum, constrangeu a vítima Cláudia Camilo Coelho, mediante 

grave ameaça, e com intuito de obter para si indevida vantagem 

econômica. De igual modo, o mesmo acusado, fingindo, que a vítima de 

homicídio João Batista Ferronato da Silva não estaria morta, exigiu da 

madrinha dela, a ofendida Cláudia Camilo Coelho, pelo telefone, por duas 

vezes, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para prestar-lhe 

informações sobre a situação daquela vítima, bem como a título de 

resgate, prometendo matá-la em caso do não pagamento.Ainda na fase 

inquisitorial fora decretada a prisão preventiva dos acusados, sendo 

prontamente expedidos os mandados de prisão em desfavor dos 

mesmos.Denúncia recebida, fls. 165/166. Fora dado cumprimento aos 

mandados de prisões, fls. 184/185, 186/187 e 192/193. Assim, 

procedeu-se a citação dos réus, fls. 259/260 e 280/282, os quais 

apresentaram respostas às acusações, fls. 243/253, 272/273 e 276. 

Tendo a defesa do acusado Wagner formulou pedido de revogação da 

prisão preventiva.O Ministério Público manifestou-se desfavorável, fls. 

256/258. O pleito foi indeferido, e diante a não localização do acusado 

Douglas Ramos Justino Braga, foi determinado o desmembramento do 

feito, fls. 263v. Houve confirmação quanto do recebimento da denúncia, fl. 

283.Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes e, posteriormente, foram interrogados os acusados, fls. 314, 369, 

418, 428 e 434. Em audiência fora concedida a liberdade provisória do 

acusado Wesley Wagner da Silva Souza, e determinado o 

desmembramento do feito em relação ao mesmo, originando o presente 

feito.Em sede de alegações finais apresentadas, o Ministério Público 

pugnou pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia, fls. 

417/420.A defesa apresentou alegações finais, fls. 425/428, requerendo a 

o reconhecimento da pronúncia nos termos da inicial acusatória. As fls. 

430/433, o presente foi remetido a este juízo tendo em vista a conexão 

apurada nas ações penais de código 645679 e 641448. No mesmo sentido 

foram às alegações finais apresentadas pela defesa de Wagner Porto, fls. 

471/478. É o relatório.2. Fundamentação.Primeiramente, considerando o 

presente tramitou devidamente amparado pelos princípios constitucionais 

da ampla defesa e contraditório, observada todos os preceitos do devido 

processo legal, medida que se impõe é a ratificação de todos os atos 

praticados. Ademais, conforme se verifica, não pairam dúvidas a respeito 
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da decisão de pronúncia proferida em face dos outros acusados. 

Vejamos, o suspeito Douglas Ramos Justino fora pronunciado nos 

seguintes termos:(....)Inclusive este segundo feito, a sentença de 

pronúncia foi confirmada pelo E. TJMT, foi realizado Tribunal do Júri, com 

decisão de condenação pelo Corpo de Sentença, mas anulado por vício na 

votação.Logo, é indiscutível a necessidade de apreciação do mérito pelo 

Conselho de Sentença, posto que se perfez a competência 

constitucional.2.1. Mérito.Primeiramente necessário se consignar que 

nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da 

materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a 

comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do 

Código de Processo Penal.2.2. Dos crimes conexos.O crime de extorsão 

continuada também deverá ser analisado pelo Tribunal do Júri Popular de 

Rondonópolis, conforme estabelece o artigo 78, I, do CPP, pois a 

competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os 

demais delitos que apresentem relação de conexão dos crimes dolosos 

contra a vida, destes autos aos feitos de códigos 645679 e 641448 

conforme transcrito acima. A respeito de tal tema Renato Brasileiro de 

Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a 

imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer 

qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma 

sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a 

prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de 

autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, 

situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à 

análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) 

indícios suficientes de autoria ou de participação”.Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido:APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. 

ART. 121, § 2o, I E IV E ART. 157, § 2º, I E II. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO 

DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE DA SESSÃO PELO 

CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA QUANDO A 

DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO 

CONSELHO DE SENTENÇA PARA JULGAMENTO DO CRIME DE ROUBO 

MAJORADO. APELOS CONHECIDOS E, DE OFÍCIO, DECLARADA A 

NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO. 1. Os recorrentes pretendem a 

revisão das reprimendas fixadas, com redução da pena base determinada 

e o reconhecimento da confissão espontânea. Contudo, questão preliminar 

precisa ser analisada, como pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça. 

2. Ao serem julgados os quesitos referentes ao crime de homicídio os 

jurados absolveram os recorrentes pelo referido delito. Na sequencia, 

portanto, deveriam os mesmos jurados responder quesitos referentes ao 

crime conexo de roubo majorado, por força da vis atractiva exercida pela 

competência do Tribunal do Júri. A absolvição pelo crime doloso contra a 

vida não retira a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos 

crimes conexos. 3. Aplicação do art. 78, I, do CPP. 4. Não poderia o 

magistrado, presidente da sessão do júri, prejudicar os quesitos 

referentes ao crime de roubo e chamar para si a competência para julgar o 

referido delito, pois a competência do Júri é absoluta, improrrogável e 

inderrogável. 5. Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença no 

que se refere a condenação pelos crimes de roubo majorado, tendo em 

vista proferida por juiz incompetente ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os 

Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, 

por unanimidade, em conhecer dos recursos e, de ofício, reconhecer a 

núlidade parcial da sentença no que se refere a condenação pelos crimes 

de roubo majorado, tendo em vista proferida por juiz incompetente, 

devendo os autos retornarem a origem para designação de novo Júri, 

onde deverão os jurados responderem a quesitos específicos quanto ao 

crime de roubo circunstanciado, nos termos do voto da Relatora. 

Fortaleza, 21 de março de 2017 DESEMBARGADORA MARIA EDNA 

MARTINS Presidente do Órgão Julgador, em exercício e Relatora. (TJ-CE - 

APL: 10326349020008060001 CE 1032634-90.2000.8.06.0001, Relator: 

MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

22/03/2017).RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME RECEPTAÇÃO 

QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONEXÃO. ART. 78, I 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DOS RÉUS 

PEDINDO IMPRONÚNCIA. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E 

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E A AUSÊNCIA DE 

DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA E DE TEREM OS RÉUS 

AGIDO COM DOLO DIRETO OU EVENTUAL. RECURSO DESPROVIDO. - 

Tratando-se de crimes conexos, a competência do júri deve ser ampliada 

para julgar, no presente caso, além do crime de homicídio qualificado 

(autos de ação penal nº 75/2002), o crime de receptação qualificada, tal 

como dispõe o art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal. (TJ-PR 

8337108 PR 833710-8 (Acórdão), Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data 

de Julgamento: 31/05/2012, 1ª Câmara Criminal).2.3.1. Materialidade e 

autoria do crime tipificado no art. 158 do CP por duas vezes.A 

materialidade é entendida como a comprovação no mundo fático do tipo 

penal abstratamente legislado, ou seja, no caso concreto há de se 

comprovar que os acusados constrangeram a vítima mediante grave 

ameaça, visando obter indevida vantagem econômica.Art. 158 - 

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito 

de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 

tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.Encerrada a instrução 

probatória, há elementos que indicam que houve o citado crime, sendo que 

as provas técnicas e os depoimentos colhidos são uníssonos neste 

sentido. Em especial o depoimento das vítimas e testemunhas de que o 

denunciado, simulando que João Batista Ferronato da Silva (vítima do delito 

de homicídio nos autos de código 641448) não estaria morto, constrangeu 

à vítima Hemerson Ferronato da Silva, mediante ameaça de matar seu 

irmão, com intuito de obter para si vantagem econômica a lhe entregar a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).No mesmo sentido, continuamente, 

o denunciado, simulando novamente que João Batista Ferronato não 

estivesse morto, por meio de ligações telefônicas, constrangeu a vítima 

Cláudia Camilo Coelho, mediante ameaça e, com o intuito de obter para si 

vantagem econômica, por duas vezes, exigiu o pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), para prestar informações a respeito de João Batista, bem 

como a título de resgate ameaçando-a de matá-lo caso não fosse 

realizado o pagamento.Temos aqui indícios da promoção da extorsão, 

momento em que se perfez o tipo penal, posto que o acusado, mediante 

por meio de legações telefonias ameaçava ceifar a vida de João Batista 

(grave ameaça), caso os ofendidos Hemerson Ferronato e Cláudia Camilo 

não promovessem o pagamento de R$ 3.000,00, em relação à primeira 

vítima e R$ 6.000,00 (seis mil reais), (vantagem indevida).2.4. Autoria.No 

tocante a autoria, as provas coligidas tanto na fase policial quanto judicial 

demonstram que Wesley foi, possivelmente, autor dos fatos. Neste sentir, 

temos em especial os depoimentos das testemunhas, as declarações 

prestadas pelas vítimas e até mesmo pela confissão do acusado em seus 

interrogatórios.Vindo inclusive em seu interrogatório, na fase judicial, 

reconhecer os fatos descritos na denúncia, acrescentando que conhecia 

as duas vítimas e, por estar precisando de dinheiro e tendo conhecimento 

que o irmão das mesmas estava desaparecido, passou a ligar para os 

familiares para extorqui-los, exigindo mediante ameaças o pagamento de 

determinados valores mentindo que as vítimas ainda estivessem 

vivas.Nesse sentido, confirmando as confissões do acusado, foram as 

declarações da vítima Cláudia Camilo em sede inquisitorial, onde afirmou 

que passou a ser extorquida por telefone pelo denunciado. Sendo, ainda, 

este reafirmado em juízo, onde a ofendida asseverou que primeiramente 

Wesley Ligou para seu filho Marcos Vinicius perguntando sobre João, 

oportunidade em que se passou ser uma tia de fora oferecendo dinheiro 

em troca de informações sobre João Batista.Cláudia contou também que 

recebeu diversas ligações do denunciado e uma terceira pessoa não 

identificada “muito grossa”, passava a impressão de que os 

desaparecidos ainda estavam vivos, exigindo sempre altos valores em 

dinheiro (desde o mês de dezembro de 2016).No mesmo sentido seguem 

as declarações prestadas pelo ofendido Hemerson Ferronato da Silva, 

perante a autoridade policial: (...) que no sábado falou com Wesley, 

pessoa que conhece “mais ou menos”, através do celular da Júlia e ele 

disse que tinha devolvido um revólver que tinha pego emprestado mas 

mesmo assim os caras não soltaram os meninos (Alan e João Batista) e 

que queriam R$ 3.000,00 (três mil reais) para liberarem eles (...). Salutar 

anotar que nesta modalidade de delito, os depoimentos das vítimas 

constituem prova de grande relevância, tal como no presente caso, 

especialmente quando inexistem motivos para desconstruir essas 

declarações prestadas, cujo conteúdo é forte e coerente com as demais 

provas.Por todos estes elementos, restaram configurados indícios 

razoáveis de autoria por parte do acusado.Por último, conforme dito 

alhures, o presente possuí conexão com os autos de código feitos de 

códigos 645679 e 641448, e diante disso, observando que o feito 645679, 

ainda se encontra pendente de julgamento popular do júri, caso venha a 

ser confirmada a sentença de pronúncia proferida, assim, visando o 

aproveitamento de todos os atos processuais, e, prezando pela 

celeridade, entendo por bem que com o retorno daqueles autos, qual seja 
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645679, os autos deverão ser remembrados.3. Dispositivo.Diante da 

existência da conexão com os autos de código 645679 e 641448, 

PRONUNCIO o réu Wesley Wagner da Silva Souza, para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do 

art. 158 c/c art. 71 todos do Código Penal, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal.Promova-se a abertura do III volume dos autos consoante 

as orientações da CNGC.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se 

e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 I – Intime-se o advogado subscritor da peça retro para esclarecer o 

pedido vez que em primeiro momento o mesmo alega que se trata de 

testemunha em programa de proteção, bem como que estará 

impossibilitado de comparecer na data aprazada para o início da instrução 

probatória em 20 de dezembro de 2019, todavia, conforme se depreende 

das fls. 2319 a data aprazada é 30 de dezembro de 2019.

II – Certifique a Senhora Gestora se em qual situação se encontra 

enquadra a testemunha Adriana de Tal.

III – Restando demonstrado que se trata de testemunha sem rosto, 

expeça-se o necessário para a intimação da mesma.

IV – Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada as 

fls. 2319.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646379 Nr: 7131-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS FRAGOSO, MÁRIO 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - OAB:3562

 Dou por encerrada a instrução probatória neste juízo. Com o retorno das 

missivas de fls. 388 e 397, intimem-se as partes para que, no prazo 

sucessivo de 05 dias, apresentem os memoriais. Após, voltem-me 

concluso para sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672000 Nr: 4289-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEQUISON DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:23158/O-MT, Ronaldo Bezerra Dos Santos - 

OAB:9521-B, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9883/O

 III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;IV – que 

pronunciar o réu; (...).3. Dispositivo.Desse modo, reexaminando a questão 

decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho.Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219716 Nr: 360-28.1998.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ DOMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:8186 OAB/PA

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO JOSÉ DOMANN, Cpf: 

28663543204, Rg: 286262, Filiação: Ana Domann e Antônio Domann, data 

de nascimento: 16/02/1960, brasileiro(a), natural de Santo Cristo-RS, 

casado(a), administrador rural.. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Sílvio 

José Domann, enquadrando-os nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, 

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 07 de 

setembro de 1997, por volta das 20h00, no local conhecido como “Bar e 

Bicicletaria Rocha”, na Rua Tupinambá, nº 453, Bairro Cidade Alta, nesta 

cidade, o denunciado, mediante emprego de arma de fogo de calibre não 

identificado, desferiu vários tiros contra Carlos Roberto da Cruz, sendo 

que 04 (quatro) deles os atingiu, causando-lhe os ferimentos descritos no 

laudo de lesão corporal, fls. 10/11, não consumando seu intento 

assassino por circunstancias alheias a sua vontade. Narra a exordial 

acusatória que tais fatos se deram em virtude de que o acusado teria 

ouvido boatos de que a vítima ira matá-lo, porém não teria identificado 

quem teria feito a infundada afirmação. Extrai-se ainda que, no dia dos 

fatos, ambos estavam no bar acima citado e, dado instante, sem nada 

dizer, o denunciado saiu em direção à sua residência, voltando armado 

com um revólver, momento em que passou a efetuar disparos contra o 

ofendido e, ao perceber que a vítima ainda estava viva, sacou uma arma 

branca e começou a esfaqueá-lo, não obtendo êxito em sua empreitada 

por interferência do Sr. Clodoaldo Cordeiro Rocha, dono do 

estabelecimento.A denúncia foi recebida, fl.02, em razão do réu estar em 

local incerto e não sabido sua citação se deu através de edital, fl. 37. O 

feito foi suspenso nos termos do art. 366 CPP, circunstância em que fora 

decretada a prisão preventiva do acusado, fl. 42. Na sequência aportou 

aos autos a informação que o réu se encontrava preso na Cadeia Pública 

de Sorriso-MT, fl. 55, nesta oportunidade fora expedida carta precatória 

para o cumprimento do mandado de prisão preventiva, fl. 70. Fora 

solicitado o recambiamento do acusado para esta comarca, contudo o 

mesmo fora levado para Comarca de Várzea Grande-MT. Após, a defesa 

impetrou Habeas Corpus, fls. 77/83, e o réu teve sua prisão revogada, fls. 

85/86. Foi apresentada resposta a acusação, fls. 135/136. Confirmado o 

recebimento da denúncia, fl. 137, designou-se audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que foram inquiridas testemunhas, fls. 
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170/172, 197. Em razão da não localização do réu para ser intimado para 

seu interrogatório, foi declara sua revelia e dado por encerrada a 

instrução processual, fl. 213. O Ministério Público apresentou alegações 

finais, fls. 214/221, opinando pela pronúncia. A defesa, por sua vez, 

requereu a impronúncia, fls. 230/234. Foi prolatada sentença, qual acolheu 

integralmente a denúncia, fls. 235/238. Não houve a interposição de 

recursos pelas partes, operando a coisa julgada, fl. 262.Na fase do art. 

422 do CPP, as partes arrolaram as testemunhas que pretendem ouvir em 

plenário, fls. 266 e 313. Designou-se e presente sessão plenária, fl. 

314..Realizou-se a presente sessão plenária nesta data. É o relato. 2. 

Fundamentação. O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala 

própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e 

materialidade das lesões corporais produzidas na vítima Carlos Roberto da 

Cruz Cunha. Reconheceram ainda que o réu Sílvio José Dolmann agiu com 

animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por 

outro lado, rejeitaram a alegação que o crime ocorreu por motivo fútil. 3. 

DispositivoAssim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de 

Sentença, hei por bem, CONDENAR a SÍLVIO JOSÉ DOMANN, qualificados 

nos autos, atualmente foragido, pela prática de homicídio tentado, nos 

termos do art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena.A culpabilidade do acusado é foge a 

normalidade, vez que é indiscutível que o acusado premetidou o fato. O 

réu estava rancoroso com a vítima e ao vê-la iniciar um jogo de sinuca no 

bar, entendeu que era o melhor momento para dar cabo à sua vida, 

dirigindo-se à sua casa, armando-se, retornando ao local e iniciando a 

série de disparos e facadas. Logo, majoro sua pena em 01 (um) ano. 

Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e 

personalidade do acusado não destoam do almejado pela sociedade. Às 

circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a 

dificultar a defesa da vítima, todavia tal elementar foi reconhecida como 

qualificadora e, portando, não pode ser utilizada neste momento. Por outro 

lado, temos que o acusado descarregou toda a munição de sua revólver 

contra a vítima e, não satisfeito, ainda pegou uma faca e deu golpes, só 

cessando quando da intervenção do proprietário do bar. Logo, vê-se as 

circunstâncias fogem a normalidade, motivo pelo qual aumento a pena em 

01 (um) ano. Os motivos não restaram esclarecidos. O delito deixou 

consequências na esfera da normalidade às tentativas cruentas. Entendo 

que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. 

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de 

reclusão. Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de 

aumento de pena. Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. 

Ocorre que o réu percorreu toda a extensão do iter criminis, inclusive 

alvejando a vítima com a totalidade da munição, não satisfeito, ainda pegou 

uma faca e tentou novamente contra a vítima, sendo que esta precisou de 

atendimento médico. Por tais fatos, entendo que a redução deve ser 

somente de um terço. Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão. 3.2. Do regime de penaConforme preceitua o 

art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, em especial 

porque o réu está foragido desde 2004. Neste sentir, fixo o regime 

fechado.3.3. Da prisão.Entendo que o acusado deve ser imediatamente 

preso, para dar início ao cumprimento da pena imposta. Tal decisão não 

tem por fundamento questões de ordem pública, conveniência da 

instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal, mas sim o 

imediato início da pena, posto que o mérito foi apreciado por órgão 

colegiado segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer 

tribunal reanalise o mérito, ou seja, a decisão fática dos Srs. Jurados não 

pode ser reexaminada.Retifico ainda que não será discutido se a prisão é 

processualmente necessária ao feito, mas sim da necessidade da dar-se 

o devido início imediato à condenação imposta pelo Conselho de 

Sentença.O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena imposta em 

Plenário não pode ser antecipada, posto que contra a mesma cabe 

apelação, recurso este que pode ter efeito suspensivo, neste 

sentir:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

Q U A L I F I C A D O .  T R I B U N A L  D O 

JÚRI.CONDENAÇÃO.PRISÃOPREVENTIVADETERMINADA NA SENTENÇA. 

FUNDAMENTAÇÃOINIDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU EM LIBERDADE NO 

CURSO DOPROCESSO.AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR 

O ENCARCERAMENTO.  PROVIDÊNCIAS CAUTELARES 

MENOSGRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO. DETERMINAÇÃO CONCOMITANTE DE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA NÃO SUBMETIDO AO 

TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PENDÊNCIA DE 

JULGAMENTO DE APELAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE 

CONFIGURADA.CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, NO 

PONTO....5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, 

seguido peloSuperiorTribunaldeJustiça,de que é possível a execução 

provisóriadeacórdão penal condenatório, não havendo que se falar 

emofensaaoprincípio da presunção de inocência, desde que tenha 

ocorridooexaurimento da cognição de matéria fática pelo Tribunal 

desegundograu,porsero balizador determinante a autorizar a execução 

provisória da pena.6. A execução provisória da pena, in casu, foi 

determinada pelo Juiz PresidentedoTribunal do Júri em face do veredicto 

popular, antes mesmodainterposiçãodorecursodeapelaçãocabívelparaa 

instânciaadquem, o que configura manifesta ilegalidade, passível de 

correção de ofício por esta Corte Superior de Justiça.7.Recurso 

ordinárioemhabeascorpus parcialmente conhecido e, nesta 

extensão,providopararevogaraprisãopreventivado recorrente,mediante a 

imposição das medidas alternativas previstas noart.319, incisos I, IV e V, 

d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  P e n a l ,  c o m  a 

concessãodehabeascorpusdeofíciopara cassar a decisão que 

determinouaexecuçãoprovisóriada pena antes do exaurimento da 

instância recursal ordinária.STJ – 5ª Turma - RHC 84406 / RJ – Relator M. 

Jorge Mussi – julg. 12/12/2007 – pub. 01/02/2018. Por outro lado, diverge o 

Supremo Tribunal Federal que entende que, pelas características próprias 

do Tribunal do Júri, é sim possível a antecipação da pena, independente da 

coisa julgada ou de motivos ensejadores da prisão processual. Em suma, 

o STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação 

perfeita para que o Juiz Presidente decrete a prisão para cumprimento 

antecipado da pena.Neste sentir:Direito Constitucional e Penal. 

Reclamação. Agravo Regimental. Descumprimento da decisão que 

concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. Inocorrência. Fato 

superveniente. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos 

veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. Precedente. 1. A 

expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava 

condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso. O 

fato novo foi a condenação pelo Júri. De modo que não houve, por parte 

da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a 

ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a 

ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a condenação pelo Júri à pena 

de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, 

de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão 

competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos 

gozam de soberania, por expressa disposição constitucional. Precedente: 

HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.STF – 1ª Turma - Rcl 27011 

AgR / SP – Rel. Min. Roberto Barroso – julg. 20/04/2018 – pub. 04/052018. 

Temos que o Supremo Tribunal Federal é uma corte grau hierárquico maior 

que o Superior Tribunal de Justiça, bem como que o posicionamento do 

STF quanto ao cumprimento provisório da pena decorrente de condenação 

em Tribunal Popular do Júri é mais recente do que o fundamento utilizado 

pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a medida.Outro ponto é que 

a decisão prolatada nesta data, pelos Srs. Jurados, não pode ter seu 

mérito reapreciado por qualquer órgão do Poder Judiciário. O veredicto é 

supremo. Assim sendo, surge nesta data fato novo, o reconhecimento, 

por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva, em decisão 

fática que não pode ser reexaminada. Não bastasse a questão da prisão 

decorrente de condenação em Plenário, temos que o réu está novamente 

foragido. Acompanhando o histórico processual, vê-se que o réu fugiu 

desta cidade tão logo cometeu o crime, permanecendo por 7 anos 

foragido, sendo preso em 2004. Concedida liberdade, o réu novamente 

tomou destino ignorado, sendo que várias foram as diligências no sentido 

de intimá-lo para interrogatório, da sentença de pronúncia ou para 

constituir nova defesa. Registro que o “sumiço” do réu prejudicou em muito 

a lide, atrasando diversos atos processuais, inclusive o julgamento em 

plenário que era para ter ocorrido em fevereiro deste ano. Tal atraso 

processual levou em risco à aplicação da lei penal, dada a possibilidade de 

prescrição, em especial pela idade do réu. Ressalto que o réu não tem 

endereço conhecido em Santarém, conforme constam nas últimas 

tentativas de intimação pessoal.Por tais motivos, decreto a prisão do réu, 

pois somente se preso poderá dar início imediato ao cumprimento da 

pena.3.4. Disposições gerais.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

suspendo os direitos políticos do condenado, em conformidade ao art. 15, 

III da Constituição Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal 
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Regional Eleitoral.Deixo de condenar o réu ao pagamento de eventuais 

custas e despesas judiciais, pois assistido pela Defensoria Pública.Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.Expeça-se o devido mandado de prisão, observando-se os 

documentos pessoais do réu de fl. 132.Observem-se as demais 

orientações da Corregedoria-Geral de Justiça pertinentes a esta 

condenação. Publicada no Tribunal Popular do Júri da Comarca de 

Rondonópolis/MT, às treze (13) horas e quarenta (40) minutos, no décimo 

primeiro dia do mês de novembro de 2019, saindo às partes intimadas para 

efeitos recursais. Registre-se, oportunamente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Mesquita da 

Silva, digitei.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617280 Nr: 330-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON ROSA CONCEIÇÃO MOREIRA, 

CLAUDIOMAR GOMES DA SILVA, SAMUEL FERMINO RODRIGUES, 

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, DOWILLIAN DOS SANTOS PEIXOTO, 

MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA, JOSÉ CARLOS FERREIRA, 

WASHINGTON LUIZ VIANA, WELVISTON VIEIRA DE CASTRO, TEYLON 

ANTUNES DOS SANTOS, REINALDO RIBEIRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, Ilson José Galdino - OAB:MT - 

11.554

 Certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação em relação 

aos Réus Dowillian dos Santos Peixoto e Rafael Pereira dos Santos, uma 

vez que, por ocasião da citação, ambos encontravam-se segregados na 

penitenciária local e, em consulta à lista mais recente de internos ativos, 

constatei que os aludidos denunciados, atualmente, não se encontram 

custodiados nesta cidade.

Por oportuno, serve a presente de intimação do Dr. Getúlio Baldoíno da 

Silva Terra Júnior para apresentar o atual endereço de seu cliente 

Dowillian dos Santos Peixoto no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650228 Nr: 10442-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, conforme determina o art. 

420, II do CPP, para que proceda à regularização da representação 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630641 Nr: 2831-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Rafaela Robertta Pesqueira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaydon José de Freitas - 

OAB:5860 - OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Tratam-se os autos de ação penal promovida pelo Ministério público em 

desfavor de Fernando Henrique de Souza. Breve relato.

Aportou nos autos, decisão liminar proferida nos autos do HC nº 

1019290-402019.811.0000, no qual fora concedida a liminar para revogar 

a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado. 

Assim:

I – Ciente da decisão liminar concedida, expeça-se o competente 

contramandado de prisão em favor do réu Fernando Henrique de Souza.

II – Presto, nesta data por ofício, (238/2019 – GAB), as informações 

requisitadas.

III – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

IV – Cumpram-se as demais determinações lançadas anteriormente.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Rafael Ferreira da 

Silva. O representante do Ministério Público apresentou aditamento à 

denúncia, passando a enquadrar o denunciado como incurso nas 

sanções dos art. 121, §2º, I e IV do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c 

art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Recebido o aditamento da denúncia, foi 

determinada a intimação das partes, fls. 265/265v. A defesa do 

denunciado apresentou manifestação, fls. 266/267v, pugnando pela 

realização de novo interrogatório do réu. Breve relato.

 Considerando que o aditamento da denúncia já foi recebido e a defesa 

não arguiu nenhuma das preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, 

do Código de Processo Penal, confirmo o seu recebimento, sendo as 

provas indiciárias suficientes, estando presente o pressuposto 

processual da justa causa.

Diante do exposto,

Decido:

I – Confirmo o recebimento do aditamento da denúncia.

 II – Designo o dia 08 de janeiro de 2020, às 13h15min, para a realização 

de novo interrogatório do réu.

 III – Requisite-se o réu.

IV – Intimem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 609860 Nr: 99-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOWILLIAN DOS SANTOS PEIXOTO, CAMILO 

ALVES PEIXOTO, CRISTIANO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 
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REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18.562-MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GETÚLIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JÚNIOR, para devolução dos autos nº 

99-38.2013.811.0064, Protocolo 609860, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297359 Nr: 919-38.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699 MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA, Rg: 

173149-7, Filiação: Maria Aparecida Oliveira Lima, data de nascimento: 

30/06/1986, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Réu, acima qualificado e atualmente em local 

incerto e não sabido, da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03 de março de 2020, às 14h30min.

Despacho/Decisão: (...) Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva do acusado, vez que não houve alteração fática ou 

jurídica que embase o pedido.II – Rejeito a preliminar arguida pela defesa e 

confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 03 de março de 2020, 

às 14h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento. III 

– Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público.IV – Estando o réu em lugar incerto e não sabido, inclusive 

foragido e com mandado de prisão em aberto, intime-o por edital.IV – 

Intimem-se o Ministério Público e à defesa, sendo que a defesa deverá 

justificar, em 05 dias, sob pena de prejuízo da prova, suas testemunhas 

arroladas em fl. 218, posto que foram arrolados dois delegados, sendo 

inclusive aposentados, peritos e investigadores que em nada contribuíram 

a lide. Dá-me a concluir que há abuso de defesa.V – Remeta-se cópia 

desta decisão ao E. Relator do HC 1016503-38.2019.8.11.0000 dando 

ciência desta decisão em que a defesa questiona neste juízo pontos 

daquele mandamus, bem como que o réu permanece foragido.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Di Paula Pistori 

Machado, digitei.

Rondonópolis, 28 de dezembro de 2019

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657671 Nr: 6945-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO APARECIDO G. 

QUEIROZ - DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do réu, fl. 101 e determino seja 

cumprido integralmente a decisão de fl. 93.3. Dispositivo.I – INDEFIRO o 

pedido de desconsideração formulado pelo acusado. Dê-se ciência à 

defesa.II – Aguarde-se o retorno da missiva expedida fl. 99.III – 

Devidamente cumprida, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, apresentarem memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGT, FSV, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 Homologo a desistência formulada e concedo a defesa dos acusados 

Fábio e Valéria o prazo de 05 dias, sob pena de prejuízo das provas, 

indicar endereço atual e correto das testemunhas Rodrigo e Ariston. Após 

findo o prazo, voltem-me para designar audiência de continuidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698626 Nr: 10450-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 Compulsando o sistema Apolo verifica-se que a intimação para o ato 

ocorreu no dia 19/12/19, todavia não consta o nome de causídico. 

Contatado por telefone, o advogado defensor do réu declarou que ficou 

sabendo hoje pela manhã do ato, através da mãe do acusado, todavia não 

se encontra em Rondonópolis. Desta feita, o ato resta prejudicado. 

Redesigno para o dia 14 de janeiro de 2020, às 15h00, audiência de 

instrução e julgamento. Saem os presentes intimados. Cadastra-se 

corretamente o advogado no sistema Apolo e promove-se sua intimação, 

inclusive para, em 05 dias, sob pena de prejuízo da prova, indicar o 

endereço atual e correto das testemunhas faltantes/não localizadas 

Ricardo, Débora e Luiza. Requisite-se o acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657432 Nr: 6749-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES, 

GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 . PRONUNCIO Gabriel da Silva Pimentel para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito de homicídio 

triplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I, III e IV do CP e porte 

ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 caput, da Lei 10.826/03, 

bem como corrupção de menor, art. 244-B, §2º, do ECA, vez que há prova 

da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 
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Processo Penal.Mantenha-se o acusado preso vez que a presente 

sentença apresenta os elementos fulcrais da prisão preventiva, 

apresentando prova da materialidade e indícios de autoria, persistindo os 

motivos que ensejaram decretação da prisão.Promova-se o 

desmembramento dos autos em relação ao acusado Antônio Carlos 

Rodrigues Alves considerando que já fora decretada a custódia cautelar 

do acusado as fls. 177/178v, renove-se o mandado de prisão com cópias 

às autoridades policiais locais e a POLINTER, inserindo-o no BNMP, caso 

não tenha sido adotada essa providência, consignando que o prazo de 

validade do mandado de prisão é a do prazo prescricional. Anote-se que a 

suspensão do feito já se findará em 04 de janeiro de 2040 (art. 109, inciso 

I, Código Penal) e a prescrição ocorrerá em 04 de janeiro de 2059.Após a 

coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, 

informarem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 695728 Nr: 8107-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ARCE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24064/O, RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - OAB:24326/O

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Intimem-se as partes para no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613711 Nr: 4282-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES DE ABREU SOUSA, VAGNER DE 

ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631760 Nr: 3813-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerido, remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 

dias, indicar o endereço atual e correto das testemunhas, sob pena de 

prejuízo da prova. Havendo desistências, restam homologadas, e no caso 

de desistências totais, aguarde-se a devolução da missiva de 

interrogatório e, após, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 

05 (dias, apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702328 Nr: 13152-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PARANHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. Dispositivo. I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza 

seus jurídicos efeitos. II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II 

c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em 

flagrante do autuado GILMAR PARANHA MELO, em PREVENTIVA, para 

segurança da vítima/ofendida, para a garantia da ordem pública, para a 

garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. III 

– Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do autuado 

GILMAR PARANHA MELO. IV – Encerrado o plantão judicial, distribua-se o 

presente à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. V – Uma vez naquele Juízo, deverá ser oficiado aos Juízos da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca (cód. 693750) e Terceira Vara de 

Campo Verde/MT (cód. 144639), comunicando a prisão do conduzido 

neste feito para adoção de eventuais providências quanto à revogação da 

liberdade provisória concedida. VI – Em seguida, aguarde-se a conclusão 

dos autos de inquérito policial. Chegando os autos principais em juízo, 

após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério 

Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento 

ou outra diligência que entender cabível. VII – Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702328 Nr: 13152-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PARANHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conquanto a defesa do autuado tenha juntado aos autos documento de 

identidade e comprovante de ocupação lícita, tal fato, por si só, não afasta 

a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos demais 

pressupostos que a respaldam, notadamente no que pertine à 

necessidade de resguardo da garantia da ordem pública.Deste modo, 

nota-se que simplória imposição de medidas cautelares da prisão não 

atenderá às peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão 

cautelar, conforme já fundamentado por este Juízo quando da conversão 

da prisão em flagrante do autuado em preventiva.Imperioso destacar que, 

a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem 

pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. 

Ademais, evidente que a prisão do autuado, também contribuirá para o 

bom andamento da instrução processual, evitando a intimidação da vítima 

e de testemunhas, por exemplo, ou até mesmo que este venha a se evadir 

do distrito da culpa. Portanto, não há como deferir o pleito defensivo.3. 

Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.II – 

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 23/26.III – Dê-se ciência às 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 982 de 3112



 Cod. Proc.: 702328 Nr: 13152-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PARANHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Presto, nesta data por ofício, (08/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Cumpram-se as determinações exaradas às fls. 26-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702334 Nr: 13163-08.2019.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23.139

 (...)réus de forma residual quando não conhecido o local da infração, a 

teor do que dispõe o art. 72 do CPP. No caso, artigo 70 Código de 

Processo Penal. (70045932571 RS, Relator: José Conrado Kurtz de 

Souza, Data de Julgamento: 15/12/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012)Assim, há elementos 

fáticos que o crime de tortura tenha ocorrido na Comarca de Poxoréu, 

ainda que a morte se deu em Rondonópolis.No caso concreto, a morte da 

vítima não é elementar do tipo penal, mas sim uma qualificadora, sendo 

assim um exaurimento, mas não ao ponto de modificar a competência.3. 

DispositivoI – Isto posto, com base no art. 109 do Código de Processo 

Penal e em respeito ao princípio constitucional do juízo natural (art. 5º, 

incisos LII e LXI, CF/88) me dou POR INCOMPETENTE para julgar e 

processar o feito, e por consequência, DECLINO a competência do feito 

para processar e julgar o feito o juízo da comarca de Poxoréu.II – Após as 

devidas baixas, remetam-se os autos ao Juízo de Poxoréu, com os 

devidos elogios.III – Dê-se ciência à parte autora e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 686839 Nr: 195-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/ 13.909-B, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - OAB:19885, ZAID 

AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT

 (...) 3. Dispositivo. I – Confirmo o recebimento da denúncia e mantenho a 

realização da audiência anteriormente designada. II – Defiro parcialmente o 

pedido de provas apresentado pela defesa, apenas para determinar que 

seja requisitado junto ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo (CINDACTA-I) e Secretaria Municipal de Transporte e 

Trânsito de Rondonópolis (SETRAT), para que forneça, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de crime de desobediência, detalhamento dos 

voos com partida do Aeroporto Maestro Marinho Franco, no dia 18 a 20 de 

novembro de 2018. III – Indefiro o pedido de requisição das gravações no 

local e imediações do fato e a realização de teste físico no réu. IV – 

Apresentado o relatório requisitado, intimem-se as partes. V – 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa para 

comparecerem a audiência designada. VI – Intimem-se as partes acerca 

desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702283 Nr: 13085-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA 

DOS SANTOS, JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:18.839 MT

 (...) 3. Dispositivo. I – HOMOLOGO a presente prisão em flagrante para 

que produza seus jurídicos efeitos. II – Portanto, nos termos dos artigos 

310, inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a 

prisão em flagrante dos autuados ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS 

SILVA DOS SANTOS E JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, em 

PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, para a garantia da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. III – Expeça-se o devido 

mandado de prisão preventiva contra os autuados ALISSON SANTOS DA 

SILVA, VINICIUS SILVA DOS SANTOS E JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE 

SOUZA. IV – Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca 

(autos/cód. 619310) informando da prisão do réu Alisson. V – Encerrado o 

plantão judicial, distribua-se o presente e autue-se. VI – Oficie-se à 

autoridade policial para que diligencie no sentido de identificar o mandante, 

vulgo Xexéu; bem como investigue a alegação que as vítimas Wesley 

Cristian Coutinho e Francisco José dos Santos Lima estariam a cometer o 

crime de extorsão contra um idoso. VI – Em seguida, aguarde-se a 

conclusão dos autos de inquérito policial. Chegando os autos principais em 

juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao 

Ministério Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, 

arquivamento ou outra diligência que entender cabível. VII – Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702279 Nr: 13077-37.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE SILVA DE SOUZA, GABRIEL 

NOVAIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilson José Galdino - OAB:MT 

- 11.554

 (...)de entorpecente, ao tempo que estavam em companhia do 

adolescente Plínio Henrique Araújo Souza, circunstâncias essas 

suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário às suas 

prisões pela prática dos crimes apontados no presente auto de prisão, 

tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e 

constitucionais pertinentes, inclusive quanto ao laudo pericial preliminar da 

substância apreendida.Ademais, a alegada negativa de autoria 

confunde-se com o próprio mérito da ação penal, em caso de eventual 

oferecimento de denúncia, evidentemente, não havendo falar-se em 

devido processo legal ou denúncia genérica na atual fase processual, 

uma vez que sequer houve oferecimento da exordial pelo Ministério 

Público.De igual modo, considerando que estão presentes os 

pressupostos e requisitos da prisão preventiva em razão da existência de 

prova de materialidade e indícios de autoria em relação a ambos os 

indiciados, aliados a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo 

diante do risco de reiteração delitiva dos autuados, os quais registram 

condenações criminais anteriores, conforme já mencionado no último 

decisum proferido por este Juízo, não havendo a defesa apontado aos 

autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou 
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ilegalidade, inviável o acolhimento do pleito defensivo de liberdade 

provisória.3. Dispositivo.I – INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão 

em flagrante e liberdade provisória formulados pela defesa.II – 

Cumpram-se as demais determinações contidas na decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702283 Nr: 13085-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA 

DOS SANTOS, JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:18.839 MT

 Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do 

acusado, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embase o 

pedido.II – Intime-se a defesa.III – Dê-se ciência ao representante 

ministerial. IV – Aguarde-se a conclusão do inquérito policial conforme 

determinado anteriormente as fls. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700697 Nr: 11934-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva Varela Da Silva - 

OAB:20260/B

 (...) 3. Dispositivo. I – Afasto as preliminares arguidas pela defesa, pelos 

motivos acima mencionados. II – Recebo o aditamento à denúncia. III – 

Intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao aditamento da denúncia, nos termos do §2º e §4º do artigo 384 

do Código de Processo Penal. IV – Deixo de designar audiência de 

instrução e julgamento para após transcorrido o prazo concedido à 

defesa. V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 Conforme se depreende dos autos, fls. 2346, as defesas dos acusados 

Fábio e Valéria foram devidamente intimadas para apresentarem o correto 

e atual endereço das testemunhas Rodrigo e Ariston, porém, se 

mantiveram inertes, como demonstra a certidão de fls. 2.347. Pois bem, 

uma vez não praticado o referido ato ocorrerá, em regra, a sua preclusão, 

tendo em vista que mesmo as defesas devidamente intimadas, se 

mantiveram inertes, assim o transcurso do prazo in albis implica na perda 

do ato processual, por força da preclusão temporal.

 Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Decido:

I – Declaro precluso o direito à produção de prova perquirida pela defesa 

dos acusados Fábio Sérgio Vitor e Valéria Gonçalves Teixeira, no que diz 

respeito à oitiva das testemunhas Rodrigo e Ariston.

II – Designo para o dia 20 de janeiro de 2020, às 14:30hs, audiência de 

continuidade para a realização da oitiva da testemunha sem rosto Adriana 

e as testemunhas Rodrigo e Ariston, qualificadas em fl. 2178, bem como o 

interrogatório dos acusados.

III – Intimem-se a testemunha e a ré, bem como requisitem-se os réus.

IV – Intimem-se o Ministério Público e as defesas.

V – Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 Remetam-se os autos às partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702262 Nr: 13047-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Consigno que, embora não tenha havido a distribuição dos presentes 

autos, o auto de prisão em flagrante correspondente (código 701825) 

tramita perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, tornando prevento o 

Juízo.

 II – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 17 de janeiro de 

2020, às 14h40min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

 IV – Intimem-se, ainda, a Defesa e o Ministério Público.

V – Presto, nesta data por ofício, (06/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

VI – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

VII – Cumpra-se em plantão judicial.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 I – Diante da certidão retro trono sem efeito o item I da decisão de fls. 

2348.

II – Intimem-se, ainda, para a audiência anteriormente designada as 

testemunhas apontadas às fls. 2352.

III – Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702318 Nr: 13134-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paiâo - OAB:18145-A, 

Laerte Gonzaga Faustino - OAB:25.791-0

 Causa espanto a obrigação de realizar uma audiência de custódia para 

analisar a legalidade de prisão, parece que esse Juiz é irresponsável e 

que faria um decreto prisional sem estudar os autos e sem fundamentar, 

como se a presença do acusado na frente deste magistrado altera-se a 

conclusão logica que fora lançada na decisão que decretou sua prisão 

preventiva. Não sou irresponsável para dar uma decisão sem conhecer 

dos fatos, portanto a presente custódia em absolutamente nada altera a 

decisão anteriormente lançada, nenhum fato novo foi acrescido na 

audiência de custódia, com exceção do gasto público para deslocar o réu 

e este magistrado interromper outras audiências anteriormente agendadas 

para cumprir a ordem do relator. No caso do pedido de revogação 

apresentado, ao meu sentir, perdeu o objeto vez que fora ingressado com 

pedido de habeas corpus, assim sendo a matéria se encontra no segundo 

grau, que já deliberou, mesmo havendo supressão de instancia pela 

defesa, vez que apresentou remédio constitucional antes de apresentar 

renovação neste Juízo. Tendo optado pelo HC, operou-se preclusão 

consumativa em desfavor do seu pedido de revogação. Aguarde-se o 

transcurso do prazo para apresentação da defesa preliminar, voltando-me 

os autos urgentes para as devidas informações, estando vedada assim a 

carga.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646434 Nr: 7187-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS 

COSTA, GEOVANE MARTINS DA SILVA OU GILVANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS FARIAS COSTA, Cpf: 

02890789110, Rg: 27048004, Filiação: Lucimar Farias Costa e Osmildo 

Faustino Costa, data de nascimento: 25/10/1995, brasileiro(a), solteiro(a), 

desocupado, Telefone (66) 99927-8668. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Mesquita da 

Silva, digitei.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Flávia Regina Souza Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Reitero intimação à defesa para se manifestar na fase do Art. 422 do 

CPP, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 541-87.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Argemiro Pereira da Silva e Alvina Ribeiro da Silva, data de nascimento: 

17/10/1974, brasileiro(a), convivente, operador de maquina. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA, acima 

qualificado e atualmente em local incerto e não sabido, da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 03 de março de 2020, às 

15h30min.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, decido:I – Confirmo o recebimento 

da denúncia e designo o dia 03 de março de 2020, às 15h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. II – 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.III – Intimem-se o Ministério 

Público e à defesa.IV – Intime-se o réu via edital, posto que está foragido.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina Souza 

Pereira, digitei.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Flávia Regina Souza Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 689825 Nr: 2757-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIRENE DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699 MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 I – Recebo o recurso de fls. 307, pois tempestivo, fl. 315.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635167 Nr: 6391-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702257 Nr: 13037-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL WELINGTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Gabriel Welington Gomes da 

Silva, narrando à prática do crime descrito no art. 157, caput, c/c art. 61, I, 

ambos do CP, ocorrido no dia 07 de dezembro de 2019. É o breve relato.

2. Da Fundamentação.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelo boletim de ocorrência, fls. 03/05, auto de apreensão, fl. 08 e auto de 

avaliação indireta, fls. 39. Já os indícios de autoria se comprovam pelos 

termos de depoimentos prestados, fls. 06/07, 09/10 e 11/12, e demais 

documentos acostados. Assim, presente as condições da ação e os 

pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657432 Nr: 6749-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 I – Recebo o recurso de fls. 275, pois tempestivo, fl. 276.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695728 Nr: 8107-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ARCE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24064/O, RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - OAB:24326/O

 ntimação do patrono do Réu, dr. Rocardo Henrique Ayala Barbosa, para 

apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688289 Nr: 1438-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA 

CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação para a testemunha 

Alex Sandro Alves Baia em razão da ausência de endereço.

Deborah Marques Lima

Estagiária
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688289 Nr: 1438-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA 

CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENIAS ALVES BAIA, Cpf: 

05467509152, Rg: 142378779, Filiação: Maria Cleide Alves de Souza e 

Adonias Pereira Baia, data de nascimento: 29/05/1996, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

(66)99710-3320. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu à comparecer na Sessão de Julgamento do 

Tribunal do Júri designada para o dia 05 de março de 2020, às 09h00min.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 05 de março de 2020, às 

09h00min, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.II – 

Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, (em caso de não 

localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias úteis antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova), intimem-se em seguida os Srs. jurados.III – Requisite-se 

reforço policial e os réus.IV– Intimem-se as partes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deborah Marques Lima, 

digitei.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020

Flávia Regina Souza Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Trata-se de ação penal em face de Cícero da Silva Ferreira visando 

apurar em tese a prática do delito descrito no artigo 121, §2º, I, IV e VI, §2º 

- A, Ido CP. Proferida sentença de pronúncia, fls. 354/368. Intimada a 

defesa e acusação para manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, a 

defesa se manteve inerte, consoante, a certidão de fls. 493 e 494. Eis a 

síntese do necessário.

Vejamos a preparação prevista no art. 422 do CPP, que consiste, entre 

outras coisas, na apresentação do rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, é ato antecedente ao julgamento em si, uma vez não praticado o 

referido ato ocorrerá, em regra, a sua preclusão.

No caso dos autos, conforme se vê as fls. 494, a defesa, mesmo 

devidamente intimada para apresentação do rol de testemunhas, o 

transcurso do prazo in albis implicará a perda do ato processual, por força 

da preclusão temporal. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento 

de defesa.

Desta feita;

Decido:

I – Declaro precluso o prazo para apresentação do rol testemunhal.

II – Designo para o dia 11 de março de 2020, às 09h00min, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 III – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, fl. 485; intimem-se em 

seguida os Srs. jurados.

 IV – Requisite-se reforço policial e o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 328629 Nr: 6645-51.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 Código: 328629

I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697197 Nr: 9430-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DIAS, RENAN VINICIUS 

DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo as desistências formuladas e dou por encerrada a instrução 

probatória. Deixo de prolatar sentença neste momento em decorrência da 

existência outras audiências nesta data, inclusive estamos em atraso. 

Voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695141 Nr: 7547-52.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:20.088-BA

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699857 Nr: 11276-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, MANOEL DA 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 (...)– Confirmo o recebimento da denúncia e, considerando que as 

alegações da defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária 

nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser 

desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 09 de janeiro de 

2020, às 16h00min, para audiência de instrução e julgamento.III – 

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas e os réus, restando autorizada 

a expedição de missivas. IV – Deixo de conhecer do pedido de restituição 

de bem apreendido, posto que formulado de forma incorreta. V – Intime-se 

o subscritor da petição de fls. 87-verso para apresentar o pedido de 

restituição de bens da forma prevista em lei, instruindo-o com os 

documentos pertinentes, e advertindo-o para que, doravante, promova o 

correto protocolo de suas postulações, sob pena de expedição de ofício à 

OAB e aplicação de multa.VI – Dê-se ciência às partes.VII – Cumpra-se 

imediatamente, inclusive em Plantão Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651163 Nr: 808-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR FLÁVIO DE OLIVEIRA 

DIAS, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 15 e 12 da Lei nº 

10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Do delito 

de disparo de arma de fogo.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. 

Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e 

personalidade, inexistem dados desabonadores. Os motivos do delito são 

por si reprováveis, pois o réu se irritou por discussão relacionada ao seu 

cachorro e (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654122 Nr: 3680-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o Dr. 

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA , para que devolva os 

presentes autos, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660124 Nr: 9094-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR LUIS RICARDO DE 

OLIVEIRA MARTINS pela prática dos delitos tipificados no art. 306, caput, 

da Lei n. 9.503/97 e art. 28 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do 

Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Do delito de embriaguez ao volante. A 

culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Deixo de manifestar (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667312 Nr: 343-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO MEDEIROS, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao 

tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem 

maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima que é o 

Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.Assim, fixo a pena 

base em 02 (dois) anos e 40 (quarenta) dias multa.Na segunda fase, não 

há (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603936 Nr: 1688-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637313 Nr: 8169-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o denunciado 

ELISSANDRO DA SILVA MARTINS nas sanções do art. 302, §1º, I e II, da 

Lei 9.503/97.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena para o delito de homicídio 

culposo.A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal. Em relação 

aos antecedentes criminais, diante das três condenações existentes em 

face do réu, cujos executivos de pena foram remetidos à Comarca de 

Maringá/PR (Código 318853), onde o acusado se encontra atualmente 

preso, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo 

da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma 

condenação. Assim, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644718 Nr: 5698-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR VALDEIR OLIVEIRA 

FILHO pela prática dos delitos tipificados nos arts. 306 e 303, §1º c/c art. 

302, §1°, II e III, todos da Lei 9.503/97. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria da pena para o delito de lesão corporal culposa.A culpabilidade 

do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores 

acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos 

sobre a sua personalidade. Às circunstâncias do crime serão 

destacáveis, mas estão intrinsecamente ligadas ao outro delito. Os 

motivos não restaram evidenciados. O delito deixou consequências, com 

as várias lesões na vítima, bem como danos (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654794 Nr: 4291-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 687671 Nr: 931-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, CLEVERSON 

SANTOS AMORIM, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834, Marcelo Mark de 

Freitas - OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 (...)Ante ao exposto, Decido: I – Não reconheço do pedido encartado à fl. 

844, encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do 

causídico, em relação ao acusado Ronaldo Gabriel. II – Intime-se o Dr. 

Getulio Baldoino da Silva Terra Junior para que, em 05 (cinco) dias, 

apresente as razões recursais em favor do acusado Ronaldo Gabriel, sob 

pena de comunicação à OAB/MT. III – Apresentadas as razões 

pertinentes, intime-se o acusado Ronaldo Gabriel para constituir novo 

defensor. Por outro lado, caso seja informado da impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para assisti-lo. IV – Homologo a desistência 

do recurso de apelação interposto pelo acusado Weverson, fls. 

843-verso. V – Certifique-se quanto à ocorrência da coisa julgada da 

sentença condenatória em relação aos réus Alisson, fls. 837, e 

Weverson, fls. 843-verso. VI – Recebo a apelação interposta pelo 

acusado Cleverson, fl. 828, pois tempestiva, fl. 838, havendo sido 

apresentadas as devidas razões recursais, fls. 840/843. VII – Recebo a 

apelação interposta pelo acusado Jefferson, fl. 834, pois tempestiva, fl. 

838. Intime-se a defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal. VIII – Cumpridas as determinações supra, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. IX – 

Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com 

os mais sinceros elogios.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700263 Nr: 11585-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVÁ GOMES MELO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEOVÁ GOMES MELO JÚNIOR, Cpf: 

72608110134, Rg: 1590197-1, Filiação: Gildália Paranha Melo e Jeová 

Gomes Melo, data de nascimento: 18/06/1983, natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), taxista, Telefone 6699308802. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: RECEBO a denúncia– Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s), via 

edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação.– 

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos para 

demais deliberações. – Dê-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700275 Nr: 11595-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOEMI GIL DOS SANTOS, Rg: 1745323-2, 

Filiação: Marilene Gil dos Santos e Germano Paulo dos Santos, data de 

nascimento: 10/09/1979, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, convivente, 

domestica, Telefone 066 9622 2773 (irmã). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: RECEBO a denúncia.– Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s), via 

edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação. – 

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos para 

demais deliberações. – Dê-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700277 Nr: 11597-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXON MENACHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXON MENACHO LOPES, Cpf: 

02045102106, Rg: 1874052-9, Filiação: Natividade da Guia Mencho Lopes 

e Miguel Pereira Lopes, data de nascimento: 04/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D. Oeste-MT, convivente, pedreiro, Telefone 99635 

3078. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: RECEBO a denúncia.– Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s), via 

edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação. – 

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos para 

demais deliberações.– Dê-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700596 Nr: 11845-87.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDERSON FIGUEIREDO, Filiação: 

Noemia Maria Figueiredo e Milton Araujo Rocha, data de nascimento: 

02/03/1964, natural de Poxoreo-MT, separado(a) judicialmente, diretor de 

uma casa de recuperacao. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: RECEBO a denúncia.– Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s), via 

edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação. – 

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos para 

demais deliberações.– Dê-se ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693543 Nr: 6031-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SANTOS DA SILVA, SAMUEL FIRMINO 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - OAB:15088, SONIR VIANA SAVARIS 

- OAB:16600

 INTIMAÇÃO DO DR. LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - OAB:15088, 

SONIR VIANA SAVARIS - OAB:16600, PARA APRESENTAR AS 

ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS 6031-94.2019.811.0064, RÉU SAMUEL 

FIRMINO LIMA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666727 Nr: 14810-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTON CESAR ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 13h15min.

II – Intimem-se o acusado e as testemunhas.

III – Dê-se ciência às partes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 653747 Nr: 3317-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS GORGULHO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de março de 2020, às 13h45min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 687671 Nr: 931-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, CLEVERSON 

SANTOS AMORIM, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834, Marcelo Mark de 

Freitas - OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 Intimação do Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº. 

15.193, para que, em 05 (cinco) dias, apresente as razões recursais em 

favor do acusado Ronaldo Gabriel Oliveira Silva, sob pena de 

comunicação à OAB/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 687671 Nr: 931-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, CLEVERSON 

SANTOS AMORIM, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834, Marcelo Mark de 

Freitas - OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 Intimação do Dr. Marcello Mark de Freitas, OAB/MT nº. 15.143, para, no 

prazo legal, apresentar as razões recursais em favor do acusado 

Jefferson de Queiróz Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 688212 Nr: 1355-06.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DANTAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu BRUNO DANTAS DE SOUZA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei 

9.503/1997. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de 

conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, 

pois o réu registra três condenações criminais, fls. 86/88, cujo executivo 

de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca 

(numeração única 5780-81.2016.8.11.0064), motivo pelo qual majoro a 

pena em 02 (dois) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência 

delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os motivos 

são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior 

reprovação. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670563 Nr: 3007-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de abril de 2020, às 13h15min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672019 Nr: 4306-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MILHOMEM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 14h.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como a acusada.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677774 Nr: 9423-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 15h40min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678848 Nr: 10430-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 16h20min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679549 Nr: 11114-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO DE MATOS SILVA, RAFAEL 

GREGORIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 

MT

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de março de 2020, às 14h30min.

II – Intimem-se os acusados e as testemunhas.

III – Dê-se ciência às partes.

 Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680106 Nr: 11647-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATTE DE FARIA 

- OAB:39.737/GO

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência destes autos para o dia 01 de abril 

de 2020, às 15h10min.

II – Intime-se o Perito Dr. Antonio Castro Alves, fls. 42.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681941 Nr: 13244-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 13h30min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613685 Nr: 4253-02.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de março de 2020, às 16h.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 690070 Nr: 2970-31.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de março de 2020, às 13h30min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 692615 Nr: 5246-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSIMAR 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408 A
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 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de abril de 2020, às 13h50min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como os réus.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646942 Nr: 7597-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de março de 2020, às 14h15min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647097 Nr: 7723-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE SOBRINHO DRAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de março de 2020, às 13h45min.

II – Intime-se o informante João Pedro Sobrinho Drague no endereço de fls. 

133.

 III – Intime-se a acusada.

 IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647211 Nr: 7831-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LOBO DA SILVA, ERCILIO ANANIAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensor publico - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de março de 2020, às 14h.

II – Intimem-se os acusados e as testemunhas.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617919 Nr: 1007-61.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RABELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de março de 2020, às 13h30min.

II – Requisite-se a testemunha Glauber Rafael Vargas (PRF), conforme fls. 

102.

III – Intime-se a testemunha Edson Schiavon Junior no endereço indicado 

pelo Ministério Público, fls. 103.

IV – Consigno que foi procedida a inquirição da testemunha de defesa 

Anderson Victor Germano de Oliveira, bem como o interrogatório do 

acusado, por meio de carta precatória, fls. 113/116.

V – Intime-se o acusado no endereço de fls. 115, tão somente para ser 

cientificado da audiência ora designada, uma vez que já foi interrogado.

VI – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641253 Nr: 2730-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS SANTOS CORREA, 

JONATAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de março de 2020, às 15h20min.

II – Intimem-se os acusados e as testemunhas.

III – Dê-se ciência às partes.

 Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658239 Nr: 7411-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de março de 2020, às 13h15min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como o réu.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662413 Nr: 10945-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE LIMA DOS SANTOS, JHONATAS 

JONAS FREITAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de março de 2020, às 14h50min.

II – Intimem-se as testemunhas, bem como os réus.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701950 Nr: 12821-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER CARVALHO DE LACERDA, GUILHERME 

SAMPAIO, RENATO DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME SAMPAIO - 

OAB:OAB/SP 353.196, WAGNER CARVALHO DE LACERDA - 

OAB:OAB/SP 250.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos acima, INDEFIRO o pedido de LIMINAR formulado na impetração 

do Habeas Corpus.II – Intime-se o impetrante. III – Intime-se ainda a 

autoridade coatora, enviando cópia da petição de Habeas Corpus, 

requisitando as informações que deverão ser prestadas no prazo de 10 

(dez) dias.IV – Após, dê-se ciência ao Ministério Público para 

manifestação.V – Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697197 Nr: 9430-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DIAS, RENAN VINICIUS 

DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR os réus RAFAEL GONÇALVES DIAS e RENAN VINICIUS DA 

SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do 

art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c 70 do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701681 Nr: 12631-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 [...] RECEBO a denúncia.II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se 

possui ou não condições de constituir advogado, sendo que informada a 

impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a 

defesa dativa do(s) acusado(s), devendo ser remetido os autos à 

Defensoria Pública.III – Determino seja procedida a identificação criminal do 

acusado, nos termos da lei 12.037/09, devendo ser oficiado à POLITEC 

para, no prazo de 10 (dez) dias, procedê-la, inclusive por meio 

datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões 

digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no banco de 

dados da Secretaria de Segurança Pública.IV – Defiro os demais 

requerimentos ministeriais.Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700531 Nr: 11790-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 de janeiro de 

2020, às 15h15min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

 III – Intimem-se, ainda, a Defesa, o Ministério Público.

IV – Cumpra-se em plantão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700692 Nr: 11930-73.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 
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imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 de janeiro de 

2020, às 15h50min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

 III – Intimem-se, ainda, a Defesa, o Ministério Público.

IV – Cumpra-se em plantão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648265 Nr: 8656-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu DIEGO FREITAS COSTA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas no artigo 180, caput, do CP e, nos termos 

do artigo 386, VII, do CPP, ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 

311, caput, do CP.Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria de pena.A 

culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em relação aos 

antecedentes criminais constata-se que o réu registra uma condenação 

criminal por delito (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638034 Nr: 8797-62.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR a ré LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA, qualificada nos autos, 

como incursa nas penas do art. 180, caput, do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de 

analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção 

de inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e 

personalidade da acusada. Às circunstâncias do crime e os motivos são 

normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que 

aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais 

conflitos sociais, que dão a toda (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700717 Nr: 11939-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 14 de janeiro de 

2020, às 13h50min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

 III – Intimem-se, ainda, a Defesa, o Ministério Público.

IV – Cumpra-se em plantão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681050 Nr: 12544-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

GERSON VIEIRA pela prática do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei 

n. 9.503/97. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena. A culpabilidade do 

acusado é compatível ao tipo. De acordo com entendimento do STJ, a 

condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à 

nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 

Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 

6185-25.2013.811.0064, encartada nos autos de execução penal de n. 

2000510-37.2019.811.0064, em trâmite perante o (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644843 Nr: 5817-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19.875-MT

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado José Ferreira Matias, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 

109, VI, ambos do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre - se. 

Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698231 Nr: 10190-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699063 Nr: 10767-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, JOAB 

ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16.052/ MT

 Homologo as desistências formuladas e dou por encerrada a instrução 

probatória. Sai intimada a defesa do acusado Joab para, em 05 dias, 

apresentar o referido pedido de insanidade. Não sendo realizado no 

tempo, resta prejudicado, devendo ser intimadas as partes para, no prazo 

sucessivo de 05 dias, apresentarem memoriais. Após, voltem-me para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700890 Nr: 12058-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Deixo de prolatar sentença neste momento em decorrência da 

existência outras audiências nesta data. Voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700890 Nr: 12058-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Homologo a desistência formulada pela defesa do acusado Joelson e 

defiro o requerimento da defesa do acusado Leandro, expeça-se a devida 

missiva. Com seu retorno, voltem-me para designar o interrogatório dos 

réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698159 Nr: 10153-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRE 

LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693874 Nr: 6345-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLEN NORA SCHIMITH, LEANDRO NUNES 

DA SILVA, JOELSON MORAES DA SILVA, HUGOLINO CORBELINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT, Dr. Marco 

Antonio Chagas Ribeiro - OAB:

 Homologo a desistência formulada pela defesa do acusado Joelson e 

defiro o requerimento da defesa do acusado Leandro, expeça-se a devida 

missiva. Com seu retorno, voltem-me para designar o interrogatório dos 

réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 690784 Nr: 3549-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY JANE PIZOTO DA SILVA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 694128 Nr: 6576-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR FELIPE DE JESUS, VITÓRIO 

CONCEIÇÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 690784 Nr: 3549-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY JANE PIZOTO DA SILVA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 I – Considerando que se trata de feito em que a acusada encontra-se 

presa, designo o dia 15 de janeiro de 2020, às 16h15min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e a acusada.

 III – Intimem-se, ainda, a Defesa e o Ministério Público.

IV – Cumpra-se em plantão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701536 Nr: 12520-50.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701536

Decisão Interlocutória

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Geovani Teixeira Gonçalves 

narrando à prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 29 c/c art. 

61, I, todos do Código Penal, ocorrido no dia 28 de novembro de 2019. É o 

breve relato.

2. Da Fundamentação.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelo boletim de ocorrência, fls. 06/07, e termo de apreensão, fl. 08. Já os 

indícios de autoria se comprovam pelos termos de declarações, fls. 10/17 

e 33/34, e demais documentos acostados. Assim, presente as condições 

da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701683 Nr: 12633-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701683Decisão Interlocutória 1. Relatório.Trata-se de denúncia 

ofertada em face de Alexandre da Silva, narrando à prática dos crimes 

descritos no art. 309 c/c 306, caput, c/c art. 298, III, todos da Lei nº 

9.503/97 c/c art. 61, I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, 

ocorridos em 30 de novembro de 2019. O Ministério Público manifestou 

pelo arquivamento parcial do feito em relação ao delito de resistência, fls. 

66/67. É o breve relato. 2. Da Fundamentação.2.1 Do recebimento da 

denúncia.Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de 

indícios de autoria e prova da materialidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701327 Nr: 12373-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA, RENY 

KENNEDY SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.III – 

Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Reny Kennedy Souza 

Rodrigues, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos 

do Código de Processo Penal.IV– Oficie-se ao Juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca, requisitando a cópia do termo de depoimento 

prestado pelo adolescente Luiz Vinicius da Silva Aleixo na audiência de 

apresentação realizada nos autos de procedimento de apuração de ato 

infracional nº 7553-48.2019.811.0064, código nº 938519, conforme 

postulado pelo Ministério Público.V – Defiro os demais requerimentos 

ministeriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698909 Nr: 10662-81.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Deixo de prolatar a sentença porque existem outras seis 

audiências para esta tarde, inclusive estamos atrasados para a próxima. 

Voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 687606 Nr: 888-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON NOVAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701918 Nr: 12804-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO ELOI DE SANTANA, WILLIAN SILVA DE 

ALMEIDA, LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JUNIOR - OAB:OAB/BA 43.462

 (...) 4. Dispositivo. I – INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo autuado Savio Eloi de Santana. II – Da mesma 

maneira, NEGO o pedido de transferência do réu para outra comarca. III – 

Aguardem-se a juntada das respostas às acusações, impulsionando-se o 

feito para o Ministério Público para se manifestar. IV – Por fim, voltem-me 

para deliberar. V – Dê-se ciência à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 694199 Nr: 6645-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTANA LIMA, VITÓRIO CONCEIÇÃO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado LUCAS SANTANA LIMA como incurso nas penas do art. 157, 

§2º, II c/c art. 29, ambos do CP (4º fato), e CONDENAR o acusado 

VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA como incurso nas penas do art. 157, 

caput, do CP (1º fato) c/c art. 157, caput, do CP (2º fato) c/c art. 157, 

caput, do CP (3º fato) c/c art. 157, §2º, II c/c art. 29, ambos do CP (4º 

fato).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699736 Nr: 11214-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 17 de janeiro de 

2020, às 15h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e os réus.

 III – Intimem-se, ainda, as Defesas, o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700890 Nr: 12058-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MÁRCIO 

MONTEIRO SANTANA como incurso nas penas do art. 306, caput, do 
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Código de Trânsito Brasileiro. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A 

culpabilidade do acusado é normal ao tipo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698500 Nr: 10374-36.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 I – Designo para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 13:15, audiência para 

oitiva da testemunha.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público, bem como ao D. Defensor Público 

para, havendo necessidade, intervir em favor do réu, conforme o 

postulado da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive a 

criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614796 Nr: 5444-82.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o endereço atual e 

correto das testemunhas, sob pena de prejuízo da prova. Havendo 

desistência, resta homologado e encerrado a instrução probatória, posto 

que o réu foi interrogado no Juízo deprecado, bem como desistido de suas 

testemunhas, devendo então serem intimadas as partes para, no prazo 

sucessivo de 05 (dias), apresentarem memoriais. Por fim, voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698909 Nr: 10662-81.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu JOÃO MARCELO DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, §1º do Código Penal. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar 

em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e 

personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701918 Nr: 12804-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO ELOI DE SANTANA, WILLIAN SILVA DE 

ALMEIDA, LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JUNIOR - OAB:OAB/BA 43.462, ROSANGELA MARIA 

PINHEIRO - OAB:19.322--B, TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA 

- OAB:17728/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO os procuradores 

das partee requeridas ( Parte: Sávio E. Santana - Dr. Luiz Carlos Souza 

Casconcelos Júnior - OAB/BA 43.462, e Parte: Lucas A. P. Silva - Dra. 

Talita Tascila A. Oliveira - OAB/MT 19.322-B , para que dentro do prazo 

legal, apresentem Respostas à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701681 Nr: 12631-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (10/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Considerando que a advogada constituída pelo réu foi devidamente 

intimada para apresentar resposta à acusação, mas deixou decorrer o 

prazo sem manifestação injustificadamente, DETERMINO nova intimação da 

Dra. Sirlene Fernandes de Oliveira para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar a peça pertinente ou informar se não patrocina a defesa do 

réu, sob pena de aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do art. 265 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655053 Nr: 4542-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Relatório e fundamentação oral com o seguinte dispositivo: JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR RICARDO LOPES DA SILVA 

pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 

Dosimetria da pena. A culpabilidade do acusado é destacável, posto que o 

mesmo informou que era militar e, portanto, tinha plena ciência da 

reprovação de sua conduta, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. 

Deixo de apreciar os antecedentes em respeito ao princípio da presunção 

de inocência. Inexistem dados da personalidade ou conduta social do 

acusado. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não 
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merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências e a vítima 

é o Estado, que em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta 

forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 

em 60 (sessenta) dias multas. Na segunda fase, não há agravantes a 

serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, 

reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, atenuando a 

pena em 06 meses e 20 dias multas. Na terceira fase dosimétrica, não há 

causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. 

Portanto, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e em 40 

(quarenta) dias multas. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 

e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do 

menor salário mínimo vigente à época dos fatos. Do regime. Em 

conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o regime inicial 

adequado será o aberto. Da substituição da pena. Considerando que as 

condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis ao condenado 

converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, quais 

sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena 

pecuniária. Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em 

prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada 

dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo 

o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e pagamento de 02 

(dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo 

executor. Disposições gerais. Nos termos do que dispõe o art. 25, caput, 

da Lei nº 10.826/03, observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se a 

arma de fogo e os projéteis descritos no auto de apreensão, fls. 07, ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação. Após o trânsito em 

julgado, suspendo os direitos políticos do condenado, em conformidade ao 

art. 15, III da Constituição Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

eventuais custas e despesas judiciais, pois assistido pela Defensoria 

Pública, todavia, declaro o perdimento da fiança de fls. 16, para o 

pagamento das custas processuais até o limite da fiança. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. 

Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação. Publicada em audiência. Saem as partes 

intimadas. Registre-se oportunamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667830 Nr: 802-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Relatório e fundamentação oral. Dispositivo: Julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Jackson Souza da Silva pela 

prática do delito tipificado no art. 331 c/c art. 70 do Código Penal. Por outro 

lado, ABSOLVO-O da imputação do crime de ameaça, nos termos do art. 

386, III do CPP. Em atenção ao princípio constitucional de individualização 

da pena, passo a dosá-la. Dosimetria da pena. A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes para não implicar 

ofensa ao princípio da presunção de inocência. Inexistem dados da 

personalidade ou conduta social. Das circunstâncias, vê-se que fogem à 

normalidade, vez que o réu presenciou sua mãe se presa por desacato, 

por estar embriagada, seguiu até a Delegacia de Polícia, devidamente 

alcoolizado, invadiu o local acompanhado de seu filho de apenas 03 anos 

de idade e começou a ofender os investigadores que lá estavam, sendo 

que estes sequer tinham relação com a prisão de sua genitora, posto que 

a mesma foi presa pela Polícia Militar e estava na sala onde estes 

registram os B.Os. Tal situação me faz majorar a pena em 06 (seis) 

meses, posto que ninguém deve invadir uma delegacia bêbado, fazer 

estardalhaços e ficar impune. Os motivos estão associados às 

circunstâncias. O delito deixou poucas conseqüências, no limite do tipo 

penal. As vítimas em nada contribuíram à conduta maléfica do agente. 

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão. 

Não há agravantes, por outro lado, o réu confessou os fatos, assim 

atenuo a pena em 03 (três) meses. Restou certo que concurso formal de 

crimes, nos termos do art. 70 do CP. Logo, pela quantidade de vítimas e 

pelas ofensas proferidas, majoro a pena em 1/3. Por outro lado, inexiste 

causa especial de diminuição de pena tornando-a definitiva em 01 (um) 

ano de reclusão. Do regime. Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do 

Código Penal, o regime inicial adequado será o fechado, dada a 

reincidência. Da substituição da pena. Os pressupostos legais são 

favoráveis ao acusado, logo substituto a pena privativa de liberdade por 

uma restritiva de direito, a prestação de serviços à comunidade, no 

montante de uma hora por dia de condenação, devendo o local ser elegido 

pelo Juízo Executor. Disposições gerais. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, suspendo os direitos políticos do condenado, em conformidade 

ao art. 15, III da Constituição Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e 

ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

eventuais custas e despesas judiciais, pois assistido pela Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol 

dos culpados. Observem-se as demais orientações da Corregedoria de 

Justiça, pertinentes a esta condenação. Publicada em audiência. Saem as 

partes intimadas. Registre-se oportunamente. Após a leitura da sentença 

as partes e o réu desistiram do prazo recursal. Homologo a desistência do 

prazo recursal. Certifique-se a coisa julgada e extraia-se a devida guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670486 Nr: 2933-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE PEREIRA DA SILVA, ADEILDO 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente as 

contra-razões recursais ao acusado Adeildo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701176 Nr: 12270-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY JANE PIZOTO DA SILVA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente Resposta à 

Acusação, em face certidão de fl. 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699857 Nr: 11276-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, MANOEL DA 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Durante a oitiva da testemunha Alezandro Pereira da Silva, que afirmou 

que faziam diligências investigativas para tráfico de entorpecentes, que 

inclusive atestou movimentação atípica e informações que o local era uma 

boca de fumo, inclusive tendo encontrado entorpecente quando da prisão 

em flagrante delito, ao meu sentir, a decisão da Sra. Delegada está 

equivocada ao determinar a lavratura apartada de TCO por uso de 

entorpecentes, posto que entendo que a indícios de mercancia. Desta 

feita, determino que os autos retornem ao Ministério Público para que 

delibere quanto ao eventual aditamento da denúncia, restando prejudicado 

o presente ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699857 Nr: 11276-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, MANOEL DA 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

GABINETE DA 1ª VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Autos 699857

Data 09/01/2020

Hora 16h55min

Presentes

 MM Juiz: Wagner Plaza Machado Junior

Ministério Público: Francisco Gomes de Souza Junior

Defensor Público: Fernando Antunes Soubhia

Advogado: Getúlio Baldoino da Silva Terra Junior

Réu: Elder Pereira Medeiros

Ausente:

Réu: Manoel da Silva Cardoso

Apregoadas as partes pelo porteiro de auditório foram constatadas as 

presenças, conforme relação acima. Declarou pelo MM Juiz aberta a 

audiência. A defesa do réu Manoel da Silva Cardoso se dá por citada e 

apresenta defesa preliminar nos seguintes termos: MM Juiz, a defesa 

nega os fatos e comprovará ao longo da instrução processual a inocência 

do acusado, aproveitando a oportunidade para arrolar as mesmas 

testemunhas da acusação, por fim, requer seja designada nova data para 

o interrogatório do réu, comprometendo-se em apresentar o réu 

independente de intimação. A seguir o MM Juiz proferiu a seguinte 

decisão: Durante a oitiva da testemunha Alezandro Pereira da Silva, que 

afirmou que faziam diligências investigativas para tráfico de 

entorpecentes, que inclusive atestou movimentação atípica e informações 

que o local era uma boca de fumo, inclusive tendo encontrado 

entorpecente quando da prisão em flagrante delito, ao meu sentir, a 

decisão da Sra. Delegada está equivocada ao determinar a lavratura 

apartada de TCO por uso de entorpecentes, posto que entendo que a 

indícios de mercancia. Desta feita, determino que os autos retornem ao 

Ministério Público para que delibere quanto ao eventual aditamento da 

denúncia, restando prejudicado o presente ato. Nada mais havendo 

determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

Promotor de Justiça:

 Defensor Público:

Advogado:

Réu:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701839 Nr: 12759-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ora, tais fatos ressaltam a evidência de que o acusado faz da 

perpetração de delitos patrimoniais o seu meio de vida. E que sempre 

posto em liberdade retornará a incidir em prática delitiva idêntica, como sói 

acontecer no caso em testilha.Por fim, impende destacar que a proteção 

da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se 

que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz 

social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim 

verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da 

inocência.Assim, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo a 

única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do 

Código de Processo Penal.3. Dispositivo.I – Decreto a PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado Luiz Fernando Santos Souza, para garantia da 

ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com arrimo nos 

artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal, determinando, por 

conseguinte, a expedição do competente mandado de prisão preventiva 

em desfavor do acusado. II – Proceda-se à citação do acusado na 

penitenciária local. III – Intimem-se as partes quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 698039 Nr: 10086-88.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOUZA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1001 de 3112



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699537 Nr: 11082-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 De início, esclareço que não merece prosperar a alegação defensiva de 

que a decisão do E.TJMT se limitou a impor como condição para a 

colocação em liberdade do réu a mera declaração de endereço, fls. 143, 

uma vez que restou facultada a este magistrado a imposição de outras 

medidas cautelares que julgasse necessárias, fls. 141, as quais foram 

pormenorizadas, fls. 142.

Por outro lado, diante das justificativas apresentadas pela defesa, acolho 

de forma excepcional o pedido formulado, determinando a imediata 

expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado Cristiano 

Everton Costa de Almeida, o qual deverá ser intimado para comprovar 

ocupação lícita, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua colocação 

em liberdade, bem como ser cientificado das demais condições fixadas, 

fls. 141/142.

Demais disso, observo que até o presente momento não aportou aos 

autos a certidão da citação pessoal do acusado, remetida à Central de 

Mandados no dia 14/11/2019, razão pela qual determino a intimação do 

Oficial de Justiça responsável para que apresente a certidão pertinente, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência e demais sanções cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 695141 Nr: 7547-52.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:20.088-BA

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MARCOS 

HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, enquadrando-o nas sanções do art. 14, 

caput, da Lei 10.826/2003 e art. 180, caput, do CP. Narra o primeiro fato da 

denúncia que, no dia 05 de julho de 2019, durante o período noturno, por 

volta das 19h, no imóvel localizado na Rua Theodomiro José de Souza, 

bairro Parque das Rosas, nesta cidade, o denunciado, juntamente com 

outros três comparsas ainda não identificados, com unidade de desígnios 

e almejando obtivo comum, subtraiu, para si e para outrem, mediante 

violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens 

pertencentes à vítima Cleits Marcos de Paulo.

Consta no segundo fato da denúncia que, no dia 06 de julho de 2019, o 

denunciado, com consciência e vontade, conduziu e ocultou, em proveito 

próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente num veículo 

Ecoesport, assim como portou e ocultou no interior do aludido automóvel 

arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

A denúncia foi recebida, fl. 79. Devidamente citado, fl. 87, o denunciado 

apresentou resposta à acusação, fls. 91, realizando-se a instrução do 

feito, oportunidade em que foi procedida a inquirição da vítima Sebastião 

Pereira da Silva, das testemunhas Flávio José Pereira, João Felipe 

Queiroz, Leandro Barbosa Machado e Eduardo Santos Aguilar, bem como 

o interrogatório do réu. As partes desistiram da oitiva da testemunha Pedro 

José da Silva, fls. 134/140 e 168/169.

 Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela 

procedência da denúncia, fls. 170/174. A defesa, por sua vez, 

manifestou-se pela absolvição do acusado pela prática dos crimes de 

receptação e porte ilegal de arma de fogo, narrados no segundo fato da 

denúncia. Subsidiariamente, requer a concessão do perdão judicial em 

relação ao crime de receptação, nos termos do art. 180, § 5º, do CP, ou, 

ainda, a desclassificação para sua modalidade culposa, nos termos do art. 

180, § 3º, do CP. Em relação ao crime de roubo, postula o reconhecimento 

da circunstância atenuante da confissão espontânea e da participação de 

menor importância. No mais, em caso de condenação, pleiteou a fixação 

da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime aberto para o 

cumprimento da pena, a substituição da reprimenda por restritiva de 

direitos, a aplicação da pena-multa no mínimo legal e a concessão do 

direito de recorrer em liberdade, fls. 178/183.

É o relatório.

2. Fundamentação.

Sem preliminares ou outros vícios procedimentais, dou o feito por 

saneado.

2.1. Mérito.

2.1.1. Da materialidade e autoria em relação ao delito de roubo.

O delito de roubo, previsto no Código Penal Brasileiro, é o ato de subtrair 

coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência.

O artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal descreve o crime de 

roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo nos 

termos seguintes:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

 II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que “Roubo é a subtração de 

coisa móvel alheia, mediante violência, grave ameaça, ou qualquer outro 

meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima”. É um delito 

complexo, em que o Código Penal protege a posse, propriedade, 

integridade física, vida, saúde, liberdade individual e o patrimônio, e para a 

sua configuração exige-se o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo 

específico, consumando-se somente quando a res furtiva sai da esfera de 

vigilância da vítima.

 Ressalte-se que para caracterizar o delito de roubo, o sujeito deve 

executar o fato mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois 

de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência.

 A violência que caracteriza o roubo pode ser própria, quando há o 

emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato, ou 

imprópria, quando há o emprego de qualquer outro meio descrito na norma 

incriminadora, abstraída a grave ameaça.

Dadas tais considerações, passo à análise do caso em tela.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos elementos probatórios 

carreados nos autos, em especial pelos boletins de ocorrência, fls. 07/09, 

16, 20/21, 37 e 47/50, auto de exibição e apreensão, fl. 14, imagens das 

câmeras de segurança do local do crime, fls. 57, auto de avaliação 

indireta, fls. 59, e pelas declarações colhidas em Juízo, uma vez que 

restou evidente que a vítima, na data e período apontados na denúncia, no 

imóvel localizado na Rua Theodomiro José de Souza, bairro Jardim Parque 

das Rosas, nesta cidade, foi surpreendida por quatro indivíduos que, 

mediante violência e grave ameaça, anunciaram o assalto e subtraíram 

seus pertences.

Desta feita, restou comprovado que ocorreu contra a vítima o delito de 

roubo.

 A autoria é certa e recai no acusado, que foi autuado em flagrante delito e 

é confesso em Juízo, prova essa corroborada com os depoimentos das 

testemunhas colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Diversamente do alegado pela defesa, não há falar-se em participação de 

menor importância in casu, posto que o acusado Marcos Henrique 

contribuiu de forma relevante para a prática delitiva, haja vista que foi 

responsável por dirigir o veículo automotor utilizado pelos criminosos para 

chegar e empreender fuga do local, comportamento esse essencial para o 

êxito da empreitada delitiva, que evidentemente não pode ser considerado 

de menor relevância.

O comportamento do réu diz respeito, na verdade, de uma verdadeira 
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divisão de tarefas para atingir o objetivo comum dos quatro agentes, qual 

seja, a consumação do delito de roubo. Verifica-se que o réu, na direção 

do veículo automotor, deixou seus comparsas no domicílio da vítima e 

continuou do lado exterior do imóvel para garantir-lhes a fuga, 

mostrando-se cristalina a sua relevante participação, não havendo, 

portanto, falar-se em aplicação ao disposto no art. 29, § 1º, do CP.

Nesse sentido, inclusive, colaciono os seguintes julgados:

(...)1 - A apreensão da arma utilizada no roubo é dispensável para a 

incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, 

sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de 

arma de fogo. 2 - Não há participação de menor importância se a conduta 

do réu - que dirigiu o veículo e após a ação dos comparsas, deu fuga a 

eles -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros 

agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo. 3 - A 

gratuidade de justiça não impede a condenação do réu nas custas do 

processo. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade de seu pagamento, 

nos termos da lei. 4 - É o juízo da vara de execuções penais o competente 

para examinar o pedido de isenção das custas. 5 - Apelações não 

providas.

(TJ-DF 20160510103683 DF 0010203-78.2016.8.07.0005, Relator: JAIR 

SOARES, Data de Julgamento: 21/09/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2017 . Pág.: 166/192)

(...)1. A participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) não se 

verifica quando constatado que a conduta do acusado contribuiu para a 

consumação do delito, dirigindo o veículo utilizado na fuga de seus 

comparsas. 2. A condenação com trânsito em julgado em data posterior à 

prática do fato narrado e referente a delito praticado em momento anterior 

ao crime sob análise pode ser utilizada para a valoração negativa dos 

antecedentes do réu. 3. Admissível a valoração negativa das 

circunstâncias do crime, na primeira etapa da dosimetria, em razão do 

emprego de arma branca. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um 

oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido 

da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se 

cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a 

dosimetria da primeira fase da sanção. In casu, tendo o d. Juízo a quo se 

excedido no aumento da pena, impõe-se a redução. 5. Recurso conhecido 

e parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta ao apelante para 

8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 21 

(vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

(TJ-DF 20180310047884 DF 0004673-31.2018.8.07.0003, Relator: 

CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª 

TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . 

Pág.: 905/915)

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois 

está certa a autoria e materialidade.

2.1.2. Das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes 

e emprego de arma de fogo.

No que tange às causas de aumento de pena de emprego de arma (art. 

157, § 2º-A, I, do CP) e concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do 

CP), restaram devidamente comprovadas nos autos, pois, como se 

verifica da prova oral colhida em Juízo, aliada às imagens da câmera de 

segurança do local do crime, fl. 57, constata-se que o crime foi praticado 

com a utilização de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida e 

periciada, fls. 110/113, e por quatro agentes, em unidade de desígnios e 

divisão de tarefas, tornando-se imperioso reconhecer a incidência das 

aludidas majorantes.

2.1.3. Da materialidade e autoria em relação ao delito de receptação.

O artigo 180, caput, do Código Penal descreve o crime de receptação nos 

termos seguintes:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

 Sobre o fato típico acima aludido, assim define o ilustre estudioso Luiz 

Régis Prado:

“Tipo Objetivo: a conduta incriminada consiste em adquirir, receber, 

transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

se sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 

adquira, receba ou oculte.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 4ª ed., 

Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2007, p. 180).

A materialidade do delito está comprovada por meio dos boletins de 

ocorrência, fls. 16 e 47/50, mídia com imagens da câmera de 

monitoramento, fl. 57, auto de avaliação indireta, fl. 44, e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta 

evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase 

inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o 

denunciado, de fato, praticou o crime apurado.

Vejamos.

Ouvida em Juízo, a vítima Sebastião Pereira da Silva declarou que, no dia 

13 de junho de 2019, ocorreu um furto em sua residência, oportunidade 

em que foram subtraídos diversos de seus bens, dentre eles o veículo 

Ecosport, utilizado para a prática do crime de roubo narrado no primeiro 

fato da exordial acusatória, o qual foi recuperado dias depois, sem 

diversos de seus acessórios e completamente danificado.

A testemunha Eduardo Santos Aguilar, policial militar, por sua vez, 

declarou que, após identificar o acusado como um dos autores do crime 

de roubo narrado no primeiro fato da denúncia, localizou o veículo 

Ecosport, utilizado para a prática do crime, abandonado a poucos metros 

da residência dele, motivo pelo qual realizou sua apreensão e condução à 

Delegacia de Polícia. Esses fatos restaram evidenciados igualmente pelas 

declarações da testemunha Flávio José Pereira de Carvalho.

Por seu turno, a testemunha Leandro Barbosa Machado afirmou que, após 

a apreensão do automóvel Ecosport, realizou a checagem da placa e 

chassi, oportunidade em que constatou que se tratava de objeto de crime 

patrimonial ocorrido nesta Comarca.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência 

constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as 

demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório 

existente em relação ao acusado.

No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o 

Enunciado n. 8 da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os 

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, 

são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O réu Marcos Henrique Santos de Souza, ao ser interrogado em Juízo, 

admitiu que, de fato, conduziu o veículo automotor Ecosport para praticar o 

crime de roubo narrado no primeiro fato da exordial. Relatou que, após o 

crime, seus comparsas o deixaram em sua residência e abandonaram o 

aludido automóvel nas proximidades por se tratar de um “carro clonado”.

À luz das provas colhidas, em que pese a tese defensiva apresentada 

pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a 

materialidade quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram 

devidamente comprovadas.

O art. 180, caput, do Código Penal possui condutas típicas de adquirir, 

receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de 

boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Ora, é de se ver que o próprio réu, ao ser ouvido na etapa judicial, afirmou 

que se tratava de um “veículo clonado” e ter sido responsável por 

conduzi-lo, podendo-se concluir que tinha conhecimento de sua origem 

ilícita e que ele certamente praticou a conduta típica de “conduzir” descrita 

no dispositivo acima mencionado, descartando-se, com isso, qualquer 

indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa, 

conforme suscitado pela defesa.

Aliás, fato é que o veículo de origem ilícita foi utilizado para a prática de 

outro delito patrimonial gravíssimo (roubo), tornando-se impossível reputar 

como de boa-fé a conduta do réu in casu.

Importa salientar que, em crimes dessa natureza (receptação), o dolo se 

infere das circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse 

ilegítima é exercida.

Nessa linha de raciocínio, colha-se ainda o seguinte entendimento 

jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO 

ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias em que o veículo foi 

adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência 

ilícita, configuram, assim, o dolo específico exigido para o crime de 

receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 2. Na espécie, 

incide a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a 

origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado no 

feito. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento.” (TJ-DF 

20171610033509 DF 0003056-19.2017.8.07.0020, Relator: JOÃO TIMÓTEO 
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DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2019 . Pág.: 123/147)

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO - 

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL- DOLO DEMONSTRADO PELAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO- RECURSO IMPROVIDO. O dolo, no crime de 

receptação, é aferido mediante indícios, de modo que a ciência da origem 

ilícita da coisa pode ser verificada pelas exterioridades do fato e pelas 

circunstâncias que envolveram a prática delitiva, dando a certeza 

necessária ao julgador para o decreto condenatório.” (TJ-MS - APL: 

00022174020148120026 MS 0002217-40.2014.8.12.0026, Relator: Des. 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª Câmara 

Criminal, Data de Publicação: 30/05/2019).

Assim sendo, tratando-se de receptação na sua forma dolosa, não há 

falar-se em perdão judicial nos termos do art. 180, § 5º, do CP, cuja 

possibilidade é apenas na modalidade culposa, por previsão legal.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu 

autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à 

luz de tudo quanto foi acima mencionado.

2.1.4. Da materialidade e autoria em relação ao delito de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido.

Pelas características do caso concreto, não há como separar a 

materialidade da autoria neste ponto, assim serão analisadas 

conjuntamente.

 No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

(segundo fato da denúncia), cumpre registrar que merece acolhimento o 

pleito defensivo de absolvição, mormente porque absorvido pelo delito de 

roubo.

Vejamos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou sobejamente 

demonstrado que a arma apreendida corresponde àquela que foi utilizada 

no roubo narrado no primeiro fato da denúncia.

Dos elementos constantes dos autos, observa-se que o porte da arma 

sucedeu ao crime de roubo, pois, segundo a prova oral colhida, logo após 

a prática do delito patrimonial, o réu e seus comparsas abandonaram o 

veículo e o artefato utilizado na perpetração delitiva.

Dessa forma, se analisada detidamente a dinâmica dos fatos apurados 

nos autos, é forçoso concluir que o crime descrito de forma autônoma 

(art. 14 da lei n. 10.826/03) não se caracteriza como tal, configurando, na 

realidade, desdobramento da conduta anterior, sendo, portanto, por ela 

absorvida.

Nesse sentido, os autos carecem de elementos que apontem para a 

existência do dolo autônomo de portar aquela arma de fogo, de forma a 

dissociar a conduta do porte atribuída ao réu do delito perpetrado 

anteriormente (roubo).

Portanto, constituindo o porte de arma de fogo em questão fato 

intimamente ligado à conduta delitiva antecedente, não há falar-se em 

conduta autônoma tal como descrito na denúncia, sendo, portanto, 

alcançada pela consunção do crime anteriormente praticado.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO 

APENAS QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL - IRRESIGNAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MESMA LINHA DE DESDOBRAMENTO 

FÁTICO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A REFORÇAR A ABSORÇÃO DO 

PORTE DE ARMA PELO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DO 

ARTEFATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese 

dos autos, é de se reconhecer a aplicação do princípio da consunção, 

haja vista que o delito de roubo majorado pelo emprego de arma e o de 

porte ilegal de arma de fogo foram praticados no mesmo contexto fático, 

sendo que este último foi um meio empregado para a prática daquele crime 

mais grave. Nesses casos, em que o agente é localizado logo após a 

prática do crime de roubo, deve incidir o princípio da consunção, no 

sentido de que o delito de porte de arma de fogo seja absorvido pelo crime 

de roubo majorado pelo emprego de arma. A linha de desdobramento 

fático do delito patrimonial ainda não havia se cindido, tanto que o réu foi 

preso em flagrante delito logo após a sua prática.” (TJ/MT. Ap 37876/2013, 

DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

25/06/2014, Publicado no DJE 03/07/2014). - destaquei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 

USO RESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA 

DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PROSSEGUIMENTO DO 

PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CONDUTAS 

CRIMINOSAS FORAM PERPETRADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS 

DISTINTOS – ARMA APREENDIDA JUNTO COM A RES FURTIVAE 

MOMENTOS APÓS O DELITO PATRIMONIAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA 

– RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o porte ILEGAL de 

ARMA de FOGO de uso restrito se deu no mesmo contexto fático que o 

ROUBO majorado pelo emprego de ARMA, impõe-se a aplicação do 

princípio da CONSUNÇÃO, diante da constatação de uma relação de 

subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas. Recurso 

desprovido.” (TJMT - N.U 0005165-88.2017.8.11.0086, RSE 78856/2018, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). - destaquei

Assim, não havendo provas sobre o dolo específico de portar a arma de 

fogo pelo ora sentenciado, e por se tratar de conduta que não se 

apresenta autônoma em relação ao crime de roubo, não resta alternativa 

senão a absolvição.

 3. Dispositivo.

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu MARCOS HENRIQUE SANTOS DE 

SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 157, § 

2º, II e § 2º-A, I, c/c 180, caput, ambos do CP, bem como ABSOLVÊ-LO da 

imputação prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003.

 Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo 

a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena do delito de roubo majorado.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a 

personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. 

No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de 

agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de 

pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como 

causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 

2º-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos. 

O delito não deixou consequências. A vítima que é o Estado em nada 

contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro 

lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância 

atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) 

dias-multa a pena aplicada. Na terceira fase dosimétrica, restou 

reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma 

de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do CP, vez que o concurso de 

agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual 

aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada. No mais, não há causas 

especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

3.2. Dosimetria de pena do delito de receptação.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os 

antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção de 

inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e 

personalidade do acusado. Às circunstâncias do crime e os motivos são 

normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que 

aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais 

conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas. 

Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como 

receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 

06 (seis) meses. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da 

agente.

 Assim, fixo a pena-base em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro 

lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância 

atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 06 (seis) meses e 10 

(dez) dias-multa a pena aplicada. Na terceira fase dosimétrica, não há 

causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) 
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dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o 

valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.4. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de 

cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 

2º, “a”, do Código Penal.

 3.5. Da manutenção da prisão preventiva.

Considerando que o acusado respondeu a presente ação penal preso, 

bem como restou devidamente comprovada a materialidade e autoria e que 

perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a 

necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação 

da pena estabelecida nesta sentença, nego-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.

 Confirmando assim a manutenção da prisão preventiva.

3.6. Disposições gerais.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, condeno o 

acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados às vítimas. 

No entanto, deixo de fixar o valor mínimo devido nesta oportunidade, 

devendo a quantificação dos danos materiais ser apurada em liquidação 

de sentença no Juízo cível competente, com a devida correção monetária 

e aplicação dos juros de mora, vez que, diante do que consta nos autos, 

não verifico, neste âmbito, elementos instrutórios que permitam aferir o 

quantum a ser ressarcido, o que demanda procedimento competente na 

seara apropriada.

 Não havendo, dessa forma, parâmetros hábeis à adequada aferição do 

dano civil indenizável neste momento, deve a apuração ser realizada 

conforme artigo 63, parágrafo único, parte final, do Código de Processo 

Penal (“transitada em julgado a sentença condenatória, a execução 

poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos art. 387, IV, deste 

Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente 

sofrido”).

 Nesse sentido:

 “(...) A QUESTÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO É, REPITA-SE, MATÉRIA 

AFETA AO ÂMBITO PROBATÓRIO. SE AS PROVAS COLIGIDAS NO 

PROCESSO – NO INQUÉRITO OU NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERMITIREM 

A FIXAÇÃO DE VALOR, MÍNIMO OU INTEIRO, DEVE O JUIZ FIXÁ-LO COMO 

CONSEQUÊNCIA DO DECRETO CONDENATÓRIO. ENTREMENTES, SE AS 

PROVAS NÃO PERMITIREM CHEGAR A VALOR ALGUM, PODE O RÉU SE 

VOLTAR CONTRA A SUA CONDENAÇÃO, ROGANDO SEJA ELE 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ POR ARTIGOS, CUJA 

MODALIDADE PERMITE A ALEGAÇÃO E PROVA DE FATO NOVO (CPC, 

art. 475-E). A dificuldade que porventura se tenha fixado do “valor mínimo” 

situa-se no campo da prova, e não no de violação de princípios 

constitucionais, como erroneamente se tem considerado. O pedido de 

ressarcimento de danos, formulado na denúncia ou na queixa, tem 

natureza privada, situando-se, por isso, como direito disponível, como dito 

algures. Se o réu, não obstante a clareza da pretensão estampada na 

inicial acusatória, adota a postura do silêncio, não pode, a posteriori, 

alegar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O 

pedido indenizatório não fica prejudicado em razão de instrução criminal 

não se ter, por uma razão ou outra, aberto espaço à prova do dano ou do 

seu valor.O “AN DEBEATUR” – ME ESFALFO EM DIZER – DECORRE DA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA PASSADO EM JULGADO. O “QUANTUM 

DEBEATUR”, DAS PROVAS QUE PERMITAM OU NÃO A FIXAÇÃO DO 

“VALOR MÍNIMO”. NÃO AS HAVENDO, O LEVANTAMENTO HÁ DE SER 

FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.(...)” (APELAÇÃO CRIMINAL 

139295/2017, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri – TJ/MT, Data 

do Julgamento: 19.12.2017).

 Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

posto que assistido por advogado constituído, o que faz presumir 

condições financeiras para arcar com tais emolumentos.

Nos termos do que dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se a arma de fogo e os 

projéteis descritos no auto de apreensão, fls. 14, ao Comando do Exército, 

para destruição ou doação.

Havendo outros bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a 

presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700957 Nr: 12119-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEI ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 29 de janeiro de 

2020, às 14h15min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

IV – Cumpra-se com urgência.

Rondonópolis, 12 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701327 Nr: 12373-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA, RENY 

KENNEDY SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 
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do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 29 de janeiro de 

2020, às 15h50min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700851 Nr: 12032-95.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DERKOSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 20 de janeiro de 

2020, às 16h05min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

IV – Cumpra-se com urgência.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696228 Nr: 8597-16.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA, NATCHELLE 

CECILIA DE FREITAS, WENDERSON MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:13.620-B, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (11/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Cumpram-se as determinações exaradas às fls. 349.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701918 Nr: 12804-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO ELOI DE SANTANA, WILLIAN SILVA DE 

ALMEIDA, LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JUNIOR - OAB:OAB/BA 43.462, ROSANGELA MARIA 

PINHEIRO - OAB:19.322--B, TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA 

- OAB:17728/MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (12/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação pelos acusados, 

impulsionando-se o feito, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632047 Nr: 4027-26.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON PEREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise acerca da possibilidade de 

desvinculação da(s) arma(s)/munição(ões) apreendida(s), conforme 

determinação contida no ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT., bem 

como das disposições da Resolução 134/2011 do CNJ.

Todavia, o processo encontra-se suspenso na forma do art. 366 do CPP, 

cuja circunstância inviabiliza, portanto, a desvinculação do armamento 

pelo fato de o réu não ter sido citado e, consequentemente, não haver 

defesa constituída.

Diante disso, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a 

presente ação penal até que o processo volta a tramitar ou, 

eventualmente, ocorra a prescrição da pretensão punitiva.

Devolva-se ao arquivo provisório mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647131 Nr: 7752-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.
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Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656038 Nr: 5432-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DE CASTRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15.612

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 647131 Nr: 7752-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o réu Lourival Rodrigues Mota para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar o pagamento da prestação pecuniária estabelecida na 

audiência da proposta da suspensão condicional do processo.

Com resposta nos autos, ou decorrido o prazo estabelecido sem 

manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 647131 Nr: 7752-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o documento acostado às fls. 93 se refere a depósito 

realizado por meio de envelope, o qual depende de confirmação, determino 

que o acusado seja intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o 

efetivo adimplemento da prestação pecuniária.

A seguir, conclusos para análise da manifestação ministerial de fls. 94.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633307 Nr: 4934-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA, VALDECI 

DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

réu CARLOS ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas no artigo 180, caput, do Código Penal.Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em 

relação aos antecedentes criminais, deixo de analisa-los para não implicar 

em bis in idem. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e 

personalidade do acusado. Às circunstâncias do crime e os motivos são 

normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333052 Nr: 3863-37.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR a acusada KEILA BATISTA OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

como incursa nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade e a conduta social da acusada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698159 Nr: 10153-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRE 

LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR os acusados LUCAS DA SILVA OLIVEIRA e ALEXANDRE 

LIMA SANTANA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 

155, § 1º e § 4º, I e IV do Código Penal. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena do acusado Lucas da Silva Oliveira.A culpabilidade do acusado é 

normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e 

personalidade, inexistem dados desabonadores. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665828 Nr: 14047-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO FRANCISCO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ELIEZIO FRANCISCO MAIA, qualificado nos autos, como 

incursos nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c 61 do CP. Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta 

social e personalidade do agente, diante das condenações criminais 

existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 

4671-71.2012.8.11.0064),

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647131 Nr: 7752-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado Lourival Rodrigues Mota, 

pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306, caput c/c 298, III da 

Lei n. 9.503/1997. A denúncia foi recebida, fls. 58 /59, e o réu foi 

devidamente citado, fl. 65. Designou-se a audiência, onde foi proposta 

suspensão condicional do processo para o réu, que aceitou o benefício, 

compromissando-se em cumprir as condições impostas, fls. 66/67. 

Findado o período de prova, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado, fl. 94/94-v. Determinou-se a intimação do 

acusado para que comprovasse o adimplemento da prestação pecuniária, 

fls. 95, o que restou devidamente cumprido, fls. 99/101. É o relatório.

2. Fundamentação.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e 

os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de 

o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou 

inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao 

cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

 Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento 

jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu 

integralmente as condições impostas, conforme controle de 

comparecimento, fl. 04, comprovante de pagamento, fls. 93, e extratos 

bancários, fls. 100/101; devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do 

denunciado.

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LOURIVAL RODRIGUES MOTA, em 

virtude do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional 

do processo, em conformidade ao disposto no art. 89 da Lei 9.099/95.

Sem condenação às custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701458 Nr: 12461-62.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA CRISTINA CIPRIANO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CORDEIRO NETO - 

OAB:168.610-SP

 I – Designo para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:15, audiência para 

oitiva da testemunha.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público, bem como ao D. Defensor Público 

para, havendo necessidade, intervir em favor do réu, conforme o 

postulado da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive a 

criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614727 Nr: 5373-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO PEREIRA DE SOUZA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAVIO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

05701425126, Rg: 28353668, Filiação: Luciene Pereira de Souza e 

Malaquias Pereira dos Santos, data de nascimento: 22/05/1995, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

(66) 9987-1106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

desfavor de SAVIO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe as sanções previstas nos artigos 157, § 2º, incisos I 

(redação antiga) e II, na forma do art. 70 (segundo fato – duas vezes) e 

art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal; e de VALDIR ALVES DA 

SILVA qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções previstas nos 

artigos 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, na forma do art. 70 

(segundo fato – duas vezes) e art. 71 (três vezes), e art. 307, na forma 

do art. 69, todos do Código Penal (aditamento - fls. 230/236), pela prática 

dos fatos delituosos narrados, nos seguintes termos:Primeiro fato:Consta 

da peça acusatória e do aditamento ofertado pelo parquet às fls. 230/236, 

que, no dia 23.08.2013, por volta das 11h, em via pública, na Rua 

Benavides de Freitas, n. 42, bairro Residencial São José, neste município, 

o denunciado VALDIR, em concurso de vontade e esforços ilícitos com 

terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com 

emprego de arma de fogo, teria subtraído uma motocicleta Honda Biz 125 

KS, uma bolsa contendo R$ 600,00 (seiscentos reais), um aparelho celular 

Samsung e documentos pessoais, pertencentes à vítima F.I.V.Narra a 

denúncia que, na referida data e período, a vítima estava saindo do seu 

local de trabalho quando foi surpreendida por dois indivíduos, ocasião em 

que o acusado VALDIR teria apontado uma arma de fogo, tipo espingarda, 

com o cano cerrado, e teria exigido que a ofendida entregasse sua bolsa 

e o veículo. Consta que, após a subtração dos bens, os indivíduos 

empreenderam fuga. Segundo fato:Extrai-se dos autos que, no dia 

01.09.2013, por volta das 21h, em via pública, na Rua Frei Henrique de 

Coimbra, bairro Jardim Liberdade, neste município, os denunciados SAVIO 

e VALDIR, em concurso de vontade e esforços ilícitos, mediante grave 
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ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma 

motocicleta Honda CG Titan ES, placa JZM-6228, pertencente à vítima 

J.R.S.S., bem como um aparelho celular LG, pertencente à vítima 

G.G.S.Menciona o Ministério Público que, na referida data e período, as 

vítimas estavam trafegando em via pública quando teriam sido abordadas 

pelos denunciados, os quais, de posse de arma de fogo, teriam anunciado 

o assalto, subtraído os pertences supramencionados e empreendido fuga. 

Terceiro fato:Ressai dos autos que, no dia 01.09.2013, por volta das 

21h20min, na Rua Francisco da Silva, bairro São José, neste município, os 

denunciados SAVIO e VALDIR, em concurso de vontade e esforços 

ilícitos, mediante emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma 

motocicleta Honda Biz 125, placa NPH-5400, bem como uma bolsa 

feminina, contendo dinheiro, maquiagem e documentos pessoais, 

pertencentes à vítima C.F.S.Segundo o Parquet, na referida data e período, 

os acusados, utilizando de motocicleta e de posse de arma de fogo, tipo 

revólver, teriam abordado a vítima C.F.S. e D.C.S., subtraído os bens 

mencionados e empreendido fuga do local. Quarto fato:Consta do 

aditamento da denúncia que, no dia 01.09.2013, após ter sido preso em 

razão do crime de roubo descrito no terceiro fato, o acusado VALDIR teria 

atribuído para si falsa identidade, dizendo que se chamava Kairo Alves da 

Silva, a fim de ocultar seus antecedentes criminais. Acostado à peça 

vestibular, veio inquérito policial pertinente.A denúncia foi recebida em 

02.10.2013 (fls. 101).Devidamente citado, o denunciado SAVIO 

apresentou resposta à acusação (fls. 122/123).Às fls. 141/149, aportou 

aos autos resposta à acusação apresentada por Kairo Alves da Silva, 

ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando 

pela rejeição da exordial acusatória. Instado à manifestação, o Ministério 

Público solicitou a realização de diligências para esclarecimentos quanto à 

verdadeira identidade da pessoa que foi presa na data de 02.08.2013 (fls. 

186/188).Por meio da decisão de fls. 189, este Juízo deferiu os 

requerimentos ministeriais, determinando, dentre outras providências, a 

realização de confronto datiloscópico.Às fls. 190/195, a defesa de Kairo 

Alves da Silva apresentou embargos de declaração, sob o argumento de 

que a decisão de fls. 189 restou omissa quanto ao pedido de rejeição da 

denúncia apresentado. Por meio da decisão de fls. 197, este Juízo 

esclareceu que não houve omissão no referido decisum, notadamente 

porque houve determinação de realização de diligências imprescindíveis 

para a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela defesa 

de Kairo. Às fls. 211/216, aportou aos autos a ficha de qualificação do 

recuperando “Valdir Alves da Silva”, “Valdir Alves dos Santos” ou “Kairo 

Alves da Silva”.Às fls. 220/221, aportou aos autos o Laudo de Confronto 

Papiloscópio, o qual restou conclusivo no sentido de que o acusado 

VALDIR e a pessoa de Kairo são pessoas distintas. Às fls. 230/236, o 

Ministério Público ofertou aditamento à denúncia para o fim de excluir Kairo 

Alves da Silva do polo passivo da ação e incluir a pessoa de VALDIR 

ALVES DA SILVA, retificando os fatos narrados na exordial acusatória, 

demais de incursionar o acusado VALDIR nas sanções do art. 307 do 

Código Penal. Por meio da decisão de fls. 238, este Juízo acolheu a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela defesa de Kairo Alves da 

Silva, rejeitando a denúncia quanto a essa pessoa e determinando as 

providências pertinentes à retificação dos autos. Devidamente citado, o 

acusado VALDIR apresentou resposta à acusação (fls. 251).Realizada a 

instrução processual, foram colhidos os depoimentos de testemunhas e 

das vítimas, procedendo-se ao interrogatório do acusado VALDIR, cujos 

teores foram gravados em mídia digital. Demais disso, este Juízo decretou 

a revelia do acusado SAVIO (fls. 301/306, 320, 331/333 e 342/345).Nas 

alegações finais escritas, o Ministério Público postulou a procedência dos 

pedidos apresentados na denúncia e no aditamento ofertado, em todos os 

seus termos (fls. 347/354).Por sua vez, nas alegações finais escritas, a 

defesa do acusado VALDIR postulou a absolvição do réu quanto aos 

delitos descritos no primeiro, segundo e terceiro fatos da denúncia. No 

que toca ao delito descrito no quarto fato, requereu o reconhecimento da 

atenuante de confissão, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação 

de regime inicial diverso do fechado (fls. 130/135).Nas alegações finais 

escritas, a defesa do acusado SAVIO postulou a absolvição do réu e 

apresentou pedidos alternativos, para o caso de rejeição da pretensão 

absolutória (fls. 361/362).Vieram-me conclusos.Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido.Não havendo preliminares ou outras questões 

atinentes a vícios procedimentais, passo à imediata análise do mérito da 

denúncia. De início, cumpre salientar que os delitos de roubo em comento 

foram praticados antes da vigência da Lei n. 13.654 de 2018, razão pela 

qual não se aplica, in casu, a majorante prevista no §2º-A, inciso I, do 

artigo 157 do Código Penal. Assim, as condutas típicas previstas nos 

artigos 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, e art. 307, ambos do 

Código Penal, estão delimitadas nos seguintes termos:“Art. 157 - Subtrair 

coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência:Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) 

anos, e multa. [...]§ 2.º A pena aumenta-se de um terço até metade:I – se a 

violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;II – se há concurso 

de duas ou mais pessoas [...].”“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro 

falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou 

para causar dano a outrem:Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 

multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”A 

MATERIALIDADE dos delitos está comprovada nos autos por meio do 

termo de exibição e apreensão de fls. 12, termos de reconhecimento de 

objeto de fls. 18 e 24, autos de entrega de fls. 19 e 25, boletins de 

ocorrência de fls. 34/37, 69 e 74, auto de avaliação indireta de fls. 75, 

laudo de confronto papiloscópico de fls. 220/222 e pelos depoimentos 

testemunhais colhidos durante a instrução processual.No tocante ao 

acusado SAVIO, a AUTORIA relacionada aos delitos de roubo descritos 

no segundo e terceiro fatos resta evidenciada in casu, visto que os 

elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são 

suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi um 

dos autores de referidos delitos.Por sua vez, no tocante ao acusado 

VALDIR, a AUTORIA delitiva está demonstrada nos autos tão somente em 

relação ao quarto fato descrito na exordial acusatória (art. 307, CP). De 

outro lado, a autoria relacionada aos delitos de roubo em apuração, em 

relação ao acusado VALDIR, entrementes, não resta demonstrada, tendo 

sido insuficientes, nesse sentido, as provas produzidas pela acusação na 

instrução criminal, consoante manifesta a defesa do acusado em 

alegações finais escritas.Vejamos. Em Juízo, a vítima F.I.V. (primeiro fato) 

declarou que, por volta das 11h, estava saindo do escritório em que 

trabalhava para almoçar, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos 

armados. Afirmou que os indivíduos pediram a chave da motocicleta, o 

capacete, sua bolsa e empreenderam fuga pilotando sua motocicleta. 

Alegou que no final da mesma semana dois indivíduos foram presos e fez 

o reconhecimento de um deles na Delegacia de Polícia. Afirmou que, na 

semana seguinte, foram presos outros dois indivíduos e a declarante fez o 

reconhecimento de um deles. Afirmou que não teve dúvidas quanto aos 

reconhecimentos realizados, os quais foram feitos por fotografias. 

Asseverou que sua bolsa, seu celular e sua motocicleta não foram 

recuperados. Afirmou que recuperou apenas seus documentos pessoais, 

na mesma data dos fatos.Relatou que soube, posteriormente, que os 

indivíduos praticaram uma sequência de roubos, no mesmo bairro e nos 

mesmos horários. Afirmou que reconheceu o indivíduo que aparece à 

direita da fotografia de fls. 22 e que não reconheceu o outro indivíduo que 

aparece na fotografia. Afirmou que não fez qualquer reconhecimento 

pessoal. Questionada pela Defesa se reconhece o acusado VALDIR, 

presente no ato, como um dos autores do roubo, respondeu que não 

consegue identificá-lo como um dos assaltantes, pois não se recorda mais 

da feição de quem a assaltou. A vítima J.R.S.S. (segundo fato) declarou, 

em Juízo, que, por volta das 21h, estava retornando do Grandbeer com 

sua amiga G., quando foi abordada por dois indivíduos armados, os quais 

fizeram com que a declarante parasse a motocicleta. Alegou que os 

indivíduos subtraíram sua motocicleta, bem como o celular de sua amiga. 

Afirmou que sua motocicleta foi recuperada, pois os indivíduos foram 

presos em poder de sua motocicleta. Afirmou que, na Delegacia de Polícia, 

reconheceu os indivíduos que a assaltaram e que não teve dúvidas 

quanto ao reconhecimento realizado. Disse não se recordar da fisionomia 

dos indivíduos. Afirmou que, durante o procedimento de reconhecimento 

pessoal, foram apresentadas várias pessoas e a declarante apontou 

quem eram os assaltantes. Afirmou que se recorda que os indivíduos 

eram magros e morenos. Por sua vez, vítima G.G.S. (segundo fato) 

afirmou, em Juízo, que estava com sua amiga J., descendo a Rua Frei 

Henrique de Coimbra, quando sentiu que estavam sendo seguidas e pediu 

para que sua amiga olhasse o retrovisor. Afirmou que, em seguida, os 

indivíduos se aproximaram e sua amiga tentou acelerar, mas os indivíduos 

já pediram a motocicleta. Ressaltou que os indivíduos subtraíram o 

aparelho celular que estava em sua bolsa e a motocicleta de sua amiga. 

Alegou que sua amiga recuperou a motocicleta pouco tempo depois, mas 

seu aparelho celular não foi recuperado. Alegou que não reconheceu os 

indivíduos na Delegacia de Polícia, porque os indivíduos usavam capacete 

no momento do crime. Disse não se recordar da motocicleta em que os 
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indivíduos trafegavam.A vítima C.F.S. (terceiro fato) declarou, em Juízo, 

que estava de motocicleta com seu esposo e, quando estavam chegando 

à sua casa, foram abordados por dois indivíduos, os quais disseram 

“perdeu, perdeu, desce, desce”. Afirmou que desceu, mas seu marido 

tentou resistir, momento em que um dos indivíduos apontou a arma de fogo 

para seu marido. Alegou que, rapidamente, os indivíduos puxaram a bolsa 

da declarante e empreenderam fuga na motocicleta. Asseverou que 

reconheceu os indivíduos na Delegacia de Polícia e que não teve dúvidas 

quanto a esse reconhecimento. Afirmou que seu esposo também 

reconheceu os dois indivíduos. Alegou que na sua bolsa continham 

maquiagem, dinheiro e documentos pessoais. Afirmou que não recuperou 

o dinheiro e maquiagem que havia na bolsa, mas os demais pertences 

foram recuperados. Afirmou que a motocicleta foi recuperada pela Polícia 

no mesmo dia. Alegou que apenas um indivíduo estava armado e mostrou 

a arma na cintura. Afirmou que não se recorda mais do rosto dos 

indivíduos. Afirmou que o indivíduo que pilotava a motocicleta usava 

camiseta roxa. Apresentada a fotografia de fls. 160, disse parecer um dos 

indivíduos que a assaltou, mas não tem certeza, pois já faz algum tempo e 

ficou muito abalada com o ocorrido. Afirmou que sua motocicleta foi 

localizada pela Polícia aproximadamente 20 (vinte) minutos após o roubo. 

Afirmou que, durante o roubo, um dos indivíduos estava com a viseira 

aberta e o outro também chegou a levantar a viseira em determinado 

momento. Alegou que o indivíduo que desceu da motocicleta era mais alto, 

mais magro e tinha pele morena escura/negra. Alegou que o outro 

indivíduo era mais baixo e moreno claro. Alegou que reconheceu os 

indivíduos pelo porte físico, cor da pele e fisionomia. Afirmou que o roubo 

ocorreu durante o período noturno e que um dos indivíduos estava sem 

camiseta no momento do reconhecimento. Por sua vez, a testemunha 

D.C.S. (terceiro fato) alegou, em Juízo, que é esposo de C. e que os 

indivíduos subtraíram a motocicleta e a bolsa de sua esposa, as quais 

foram recuperadas. Alegou que reconheceu os dois indivíduos na 

Delegacia de Polícia. Afirmou que os indivíduos usavam capacete no 

momento do crime, mas não visualizou qualquer tatuagem. Alegou que 

reconheceu os indivíduos pela fisionomia. Afirmou que o roubo ocorreu 

durante o período noturno.A corroborar as provas acerca dos fatos, o 

Policial Militar Grauciano declarou, em Juízo, que estava de serviço, 

durante o período noturno, quando foram comunicados, via rádio, sobre a 

ocorrência de um roubo. Afirmou que receberam a descrição das 

características físicas dos suspeitos e da motocicleta que havia sido 

subtraída, que era uma Honda Biz amarela. Afirmou que cinco minutos 

depois que receberam a ocorrência, enquanto realizavam rondas pelo 

bairro Vila Mariana, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, trafegando 

em uma motocicleta Biz amarela, com as mesmas características 

repassadas. Alegou que fizeram a abordagem e, em revista pessoal, 

localizaram um simulacro de arma de fogo. Afirmou que, naquela 

oportunidade, SAVIO confessou que havia acabado de roubar a 

motocicleta. Alegou que questionaram o acusado SAVIO sobre a 

localização de seu comparsa, o qual indicou determinada residência, onde 

encontraram o indivíduo que se apresentou como “Kairo”. Afirmou que 

naquele mesmo local foi localizada outra motocicleta que havia sido 

roubada no mesmo dia, bem como uma bolsa de uma vítima de outro delito 

de roubo. Alegou que quando conduziu “Kairo” à Delegacia, um Policial o 

reconheceu como sendo a pessoa de VALDIR. Afirmou que VALDIR 

negou a prática do roubo, mas SÁVIO confessou a prática do crime e 

apontou VALDIR como seu comparsa. Alegou que a residência era um 

local abandonado, utilizado por usuários de entorpecentes. Por sua vez, o 

Policial Militar Reginaldo da Costa declarou, em Juízo, que foram 

informados sobre a ocorrência de um roubo em um bairro, via rádio, 

ocasião em que passaram a realizar rondas pela região da Vila Operária, 

quando visualizaram dois motociclistas em alta velocidade, sendo que uma 

das motocicletas tinha as mesmas características da que havia sido 

roubada momentos antes. Alegou que procederam à abordagem e 

confirmaram que se tratava da motocicleta Biz que havia sido subtraída. 

Afirmou que questionaram o indivíduo sobre a localização dos demais 

pertences e dos comparsas, ocasião em que este levou a guarnição até 

determinada residência, que parecia um “fumódromo”. Afirmou que, 

naquele mesmo local, localizaram uma motocicleta Titan, que também havia 

sido roubada momentos antes do roubo da motocicleta Biz. Afirmou que o 

indivíduo portava uma “pistola de plástico”, a qual afirmou ter utilizado no 

roubo à motocicleta Biz. Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que 

atenderam à ocorrência constituem elementos de prova de extrema 

importância, já que complementam as demais existentes e, como tal, 

compõem todo o arcabouço probatório existente em relação aos 

acusados.A propósito, é a jurisprudência:“TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. 

CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. 

PENA-BASE. PRIMARIEDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO 

VI, DA LAD. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. 

PENA PECUNIÁRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os depoimentos dos policiais que, de forma 

clara e uníssona, apreendem a droga após o recebimento de denúncia 

anônima a respeito de suposta traficância, podem e devem ser apreciados 

com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito 

condenatório. [...] VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(Acórdão n.749095, 20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, 

Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

09/01/2014, Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152). “TJRS – 

EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 

NUMERAÇÃO RASPADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA. 

Inexiste óbice na consideração de depoimentos de policiais como meio 

hábil de prova. Basta que as declarações apresentem-se coerentes no 

essencial, e verossímeis. Embargos desacolhidos. Por maioria.” (Embargos 

Infringentes e de Nulidade Nº 70060065273, Segundo Grupo de Câmaras 

Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de 

Albuquerque Neto, Julgado em 11/07/2014). Na oportunidade do 

interrogatório judicial, o acusado VALDIR negou a prática dos delitos em 

apuração. Afirmou que é usuário de entorpecente e que conheceu SÁVIO 

no “fumódromo”. Relatou que, na data da abordagem policial, estava no 

“fumódromo”, fazendo uso de drogas e, quando avistou a guarnição, 

arremessou o cachimbo que usava. Alegou que SÁVIO atribuiu ao 

declarante a prática dos delitos indevidamente e que, posteriormente, 

quando estavam na cadeia, SÁVIO desmentiu a acusação. Afirmou que, 

na data dos fatos, havia acabado de remover os ferros de sua perna, em 

virtude da cirurgia a que havia sido submetido e que não teria condições 

de subir numa motocicleta e praticar os roubos, pois usava uma bengala 

naquela época. Asseverou que apresentou nome falso porque estava 

com substâncias entorpecentes e ficou com medo de ser preso 

novamente, em virtude das passagens que possui, pois havia acabado de 

ser colocado em liberdade.Consigne-se que o réu SAVIO não foi 

interrogado judicialmente, tendo sido decretada a sua revelia por meio da 

decisão de fls. 331. Contudo, perante a autoridade policial, o acusado 

confessou a prática dos delitos de roubos em que houve a subtração 

duas motocicletas, os quais se encontram descritos no segundo e terceiro 

fatos da exordial acusatória, consoante se vê das fls. 28/29.Convém 

destacar que, quando da abordagem policial, o acusado SAVIO foi preso 

em poder de uma das motocicletas subtraídas, pertencente à C.F.S. (vítima 

do terceiro fato), bem como indicou a localização de outra motocicleta, que 

havia sido subtraída minutos antes, pertencente à J.R.S.S. (vítima do 

segundo fato), ocasião em que os Policiais constataram que o réu portava 

um simulacro de arma de fogo na cintura. Registre-se, demais disso, que, 

perante a autoridade policial, as vítimas J.R.S.S. (segundo fato) e C.F.S. 

(terceiro fato) procederam ao reconhecimento pessoal do acusado SAVIO 

como um dos autores do delito de que foram vítimas (fls. 21 e 27).Assim, 

não obstante a revelia do acusado, à luz dos depoimentos testemunhais, 

notadamente pelos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas em 

fase policial, demais da confissão do réu realizada na etapa inquisitorial, 

resta inconteste a autoria dos crimes de roubo majorado (segundo e 

terceiro fatos) pelo acusado SAVIO, na forma acima delineada.Dessa 

forma, à luz das provas colhidas, não merece amparo a pretensão 

absolutória formulada pela Defesa do acusado SAVIO em suas alegações 

finais. De outro lado, quanto aos delitos de roubo ora examinados 

(segundo e terceiro fatos), verifico que o emprego da arma de fogo não 

restou caracterizado nos autos, notadamente pela apreensão do 

simulacro utilizado para a prática criminosa, consoante se vê do laudo 

pericial criminal de fls. 89/93.Consigne-se que a apreensão de simulacro 

de arma de fogo é insuficiente para configurar a incidência da causa de 

aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, 

pois sua utilização não coloca em maior risco a incolumidade física da 

vítima, prestando-se, apenas, para caracterizar a elementar "grave 

ameaça" do delito de roubo.Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: 

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO 

TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE 

NÃO QUESTIONADAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES DE OFÍCIO. 

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNCIA. 

PEDIDO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE 
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RELATIVA. NECESSIDADE. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INC. I, DO CÓDIGO 

PENAL. APREENSÃO DE SIMULACROS DE ARMA DE FOGO. CABIMENTO. 

ISENÇÃO DAS CUSTAS DE OFÍCIO. DEFENSOR DATIVO. - Não tendo sido 

bem dosadas as penas-bases do recorrente, viável é, de ofício, a 

reparação destas - Se a atenuante da confissão espontânea já foi 

reconhecida pelo juízo de primeira instância, prejudicado está este pleito - 

Deve-se reconhecer a atenuante da menoridade penal se há prova hábil 

que indique ser o autor do delito menor de 21 anos ao tempo do fato, nos 

termos do art. 65, I, do CPB - Na esteira de precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, a apreensão de simulacro de arma de fogo não é 

suficiente para configurar a incidência da causa de aumento de pena 

prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, porquanto a 

utilização do artefato não coloca em maior risco a incolumidade física da 

vítima, prestando-se, apenas, para caracterizar a elementar "grave 

ameaça" do delito de roubo - Se o réu está assistido por Defensor Dativo, 

cabível é a isenção, de ofício, das custas processuais.” (TJ-MG - APR: 

10707170032452001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

07/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017). - destaqueiDe outro lado, o 

concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) restou demonstrado, 

pois as vítimas do segundo e terceiro fatos confirmaram que os crimes 

foram consumados mediante a ação de dois agentes, sendo o denunciado 

SAVIO juntamente com terceira pessoa não identificada.De outro lado, 

verifica-se que, no caso dos autos, em relação ao acusado SAVIO, foram 

praticados dois delitos de roubo, sendo um deles realizado na data de 

01.09.2013, às 21h (segundo fato) e o outro perpetrado na mesma data 

(01.09.2013), por volta das 21h20min (terceiro fato). Desse modo, quanto 

aos delitos de roubo supramencionados (segundo e terceiro fatos), deve 

ser aplicada a continuidade delitiva, notadamente pelo curto intervalo de 

tempo em que foram praticados, demais do fato de que constituem crimes 

da mesma espécie, praticados na mesma Comarca e sob as mesmas 

condições de tempo, cujas circunstâncias consumativas do segundo são 

havidas como subsequentes do primeiro. Caracteriza-se, dessa forma, a 

continuidade delitiva, tal como prevista no art. 71 do Código Penal.Sobre o 

ponto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: 

a) 1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações; b) 1/5 para 

três; c) 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou 

mais ilícitos. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “HABEAS 

CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 

71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO,DO CÓDIGO PENAL. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 

Nº 443 DESTA CORTE.ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE 

DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. (4) NÃO 

CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência 

deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à 

continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática 

de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 

infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na 

espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, 

por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 

(um sexto).4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 

no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 

11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente 

para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 

(dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do 

acórdão”.(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014).No caso 

em tela, será considerado como base para a dosimetria da pena o delito 

mais grave (atentando-se à quantidade de ofendidos para aplicação do 

concurso formal e às circunstâncias que agravam a pena), sobre o qual 

incidirá o aumento relativo à continuidade delitiva, conforme prevê o art. 71 

do Código Penal, que, in casu, incidirá sobre a fração de 1/6 (um sexto), 

conforme acima referido. Destarte, em relação ao acusado SAVIO, tem-se 

como delito mais grave o crime descrito no segundo fato da exordial 

acusatória, no qual houve a subtração de bens pertencentes a duas 

vítimas distintas (J.R.S.S. e G.G.S.), incidindo a aplicação do concurso 

formal.De acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, o 

quantum de aumento no concurso formal deve ter como base o número de 

infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos 

pelo agente. A par disso, os Tribunais Superiores têm adotado os 

seguintes critérios: 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) 

crimes = aumento de 1/5 (um quinto); 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 

(um quarto); 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); 6 (seis) ou 

mais crimes = aumento de 1/2 (metade). In casu, considerando que o crime 

de roubo descrito no segundo fato atingiu patrimônios de duas vítimas 

distintas, uma vez que houve a subtração de uma motocicleta da vítima 

J.R.S.S. e um aparelho celular da vítima G.G.S., a aplicação da regra 

supramencionada deve ser fixada na fração de 1/6 (um sexto).Destarte, 

no tocante ao acusado SAVIO, a materialidade e autoria delitivas quanto 

aos delitos de roubos majorados descritos no segundo e terceiro fatos da 

exordial acusatória, os quais se consumaram mediante concurso de 

agentes, restaram induvidosamente demonstradas nos autos, incidindo a 

aplicação da continuidade delitiva e do concurso formal, nos termos acima 

mencionados. De outro lado, verifico que não foram produzidas provas 

aptas a ensejar o reconhecimento da autoria delitiva quanto aos delitos de 

roubo majorado descritos no primeiro, segundo e terceiro fatos pelo réu 

VALDIR, já que nada há de concreto que permita ligá-lo aos fatos 

noticiados, havendo o réu negado veementemente sua participação nos 

delitos patrimoniais apurados perante a autoridade policial e em Juízo, 

consoante termos de fls. 31/32 e mídia de fls. 345.Da análise dos autos, 

observa-se que, no momento da abordagem policial, o acusado VALDIR se 

encontrava na “boca de fumo” onde uma das motocicletas subtraídas foi 

localizada, sendo que o local era utilizado por outros usuários de 

entorpecentes. Todavia, não foram encontrados quaisquer bens ilícitos em 

poder do denunciado, tampouco arma de fogo ou os bens supostamente 

subtraídos, sendo que os únicos elementos de informação colhidos 

durante a investigação policial, que apontam para o denunciado, foram os 

reconhecimentos realizados pelas vítimas naquela etapa, prova essa não 

corroborada por qualquer outro tipo de prova.In casu, o reconhecimento 

realizado na fase inquisitorial não foi ratificado nem corroborado por 

outras provas em Juízo, o que constitui, portanto, prova inidônea e 

insuficiente para lastrear a condenação.Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados:“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 

157, § 2°, I, DO CP. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU FUNDAMENTADA 

EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO 

ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU, EM JUÍZO, TER 

FEITO O RECONHECIMENTO, SEM RATIFICAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE 

PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O 

reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para identificar o 

réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras 

provas, colhidas sob o crivo do contraditório. 2. O reconhecimento do 

paciente por fotografia – realizado na fase do inquérito –, sem 

observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, não foi 

repetido em Juízo ou referendado por outras provas judiciais, inidôneo, 

portanto, para lastrear a condenação em segundo grau. Na fase judicial, a 

vítima apenas confirmou o boletim de ocorrência e o reconhecimento em si, 

mas não identificou novamente o acusado, nem sequer por meio de 

imagem. 3. Não pode ser validada à condenação, operada em grau de 

recurso por órgão colegiado distante da prova produzida pelo Juiz natural 

da causa, baseada única e exclusivamente em reconhecimento 

fotográfico realizado na polícia, sem respeito às fórmulas do art. 226 do 

CPP. Não se trata de negar validade ao depoimento da vítima e, sim, de 

negar validade a condenação baseada em elemento informativo colhido em 

total desacordo com as regras probatórias e sem o contraditório judicial. 4. 

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais 

significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente 

avaliação de conformidade com a Constituição ("O direito processual penal 

não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. 

Hassemer), busca-se uma verdade processual onde a reconstrução 

histórica dos fatos objeto do juízo vincula-se a regras precisas, que 

assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional. 5. 

Não é despiciendo lembrar que, em um modelo assim construído e 

manejado, no qual sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção 

do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram Documento: 

1454351 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/11/2015 

Página 4 de 11 Superior Tribunal de Justiça em sua liberdade, dúvidas 

relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao 

réu (favor rei). Afinal, "A certeza perseguida pelo direito penal máximo 

está em que nenhum culpado fique impune, à custa da incerteza de que 

também algum inocente possa ser punido. A certeza perseguida pelo 

direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja 

punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar 

impune (LUIGI FERRAJOLI) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
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concedida, de ofício, para anular a condenação do paciente, restabelecer 

a sentença absolutória e ordenar sua soltura, salvo se por outro título 

judicial estiver preso.” (HABEAS CORPUS Nº 232.960 - RJ 

(2012/0025966-1) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

JULGADO: 15/10/2015).“RECURSO DA ACUSAÇÃO - ROUBO MAJORADO 

PELO CONCURSO DE PESSOAS - PROVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE 

NO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE SUPORTE NO 

CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. "Em matéria de condenação criminal, não bastam meros 

indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, 

pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo 

provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer". (TJMT - AP. - 

Rel. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).Nesse contexto, importante 

ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos 

instrutórios seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação 

que não se verifica na presente ação penal em relação ao acusado 

VALDIR, em que as provas produzidas durante a instrução não 

comportam Juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva quanto 

aos delitos de roubo em apuração e, como tais, não servem de 

fundamento para o decreto condenatório.Portanto, no caso em tela, não há 

elementos para autorizar o decreto condenatório em relação ao réu 

VALDIR, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro 

reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado nos crimes de 

roubo investigados resulta no afastamento das condutas delitivas a ele 

atribuída.Nesse sentido, é a jurisprudência:“TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. 

ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O contexto probatório deixa invencível dúvida 

quanto à autoria delitiva, já que inexistem testemunhas presenciais e o 

reconhecimento procedido pela vítima na fase inquisitorial, a par de frágil, 

não foi ratificado em juízo. A dúvida favorece o réu (princípio in dúbio pro 

reo), razão por que deve ser mantida a absolvição. APELO MINISTERIAL 

IMPROVIDO.” (Apelação Crime Nº 70054994926, Quinta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 

04/09/2013).“STJ – RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO. INAPTIDÃO DO INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL 

ATESTANDO O NÃO FUNCIONAMENTO DE UM DOS CANOS DA 

GARRUCHA. SEGUNDO CANO. DÚVIDAS QUANTO AO FUNCIONAMENTO. 

PERÍCIA ESTATAL NÃO CONCLUSIVA. STJ – INTERRUPÇÃO DE 

FABRICAÇÃO LÍCITA DE MUNIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE TESTE DE TIRO. 

CONDUTA ATÍPICA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 7. A leitura dos elementos 

do processo à luz do princípio da presunção de inocência - 

consubstanciado na máxima in dubio pro reo, segundo o qual, diante de 

duas conclusões lógicas, não é permitido ao julgador admitir justamente 

aquela contrária ao réu, porque a condenação deve ser fruto de prova 

induvidosa - recomenda a manutenção do acórdão que considerou atípica 

a conduta do recorrido. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” 

(REsp. 1387227/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).Logo, resta inviabilizado 

qualquer juízo valorativo em relação ao acusado VALDIR no tocante aos 

delitos de roubo descritos no primeiro, segundo e terceiro fatos, razão 

pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes 

para subsidiar o decreto condenatório, não havendo alternativa, sobretudo 

em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”, senão a 

absolvição.Restou evidenciado, por outro lado, que, quando da abordagem 

policial, o acusado VALDIR atribuiu para si falsa identidade, dizendo 

chamar-se “Kairo Alves da Silva”, de modo a obter vantagem, em proveito 

próprio, a fim de esconder seus antecedentes criminais.Nota-se, portanto, 

que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em nome de “Kairo Alves da 

Silva”, havendo o acusado assinado o termo de interrogatório se 

passando por pessoa distinta, conforme consta às fls. 31/32.Todavia, de 

acordo com o laudo de confronto papiloscópico de fls. 220/222, o acusado 

que se apresentou como “Kairo” se trata da pessoa de “VALDIR ALVES 

DA SILVA”, o que restou admitido pelo próprio acusado na oportunidade 

do interrogatório judicial, restando evidenciada a prática do delito tipificado 

no art. 307, caput, do Código Penal.Em face do exposto, ressalte-se, por 

fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. À luz dos fatos e 

fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado SAVIO 

PEREIRA DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, 

do Código Penal, c/c art. 70 (duas vezes), c/c art. 71 (dois crimes), todos 

do Código Penal; CONDENAR o acusado VALDIR ALVES DA SILVA como 

incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das 

condutas descritas no artigo 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, do 

Código Penal, com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do 

CPP.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la, nos seguintes termos:DOSIMETRIA DE PENA DO 

ACUSADO SAVIO PEREIRA DE SOUZA:DOS DELITOS DE ROUBO 

MAJORADO (SEGUNDO E TERCEIRO FATOS):Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, 

pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.b) 

Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do 

acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.c)Conduta social: a 

conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado 

“nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas 

atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se 

confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros 

antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem 

considerados negativamente.d)Personalidade do agente: a personalidade 

deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua 

boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua 

agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu 

temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades 

que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida 

miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham 

impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane 

Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne 

elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo 

negativo em relação ao condenado.e)Motivos do crime: acerca da 

motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do 

crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a 

exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já 

considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente 

cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa 

forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do 

tipo.f)Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos 

autos.g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

qualquer circunstância a ser valorada negativamente.h)Comportamento da 

vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já 

que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.Tendo 

em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, 

considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos 

fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. 

Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de 

reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao 

mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Ainda na segunda fase, não 

há agravante a ser considerada.Na terceira fase, inexiste causa de 

diminuição de pena a ser aplicada.Ainda na terceira fase, tendo em vista 

que o crime foi praticado em concurso de agentes, nos termos do art. 157, 

§ 2º, inciso II, do Código Penal, aumento em 1/3 a pena aplicada, 

totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.DO 

CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL)Considerando que, 

durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas, 

entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve 

ser realizada à fração de 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 02 
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(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. DO CRIME CONTINUADO (ART. 

71 DO CÓDIGO PENAL)Considerando que foram praticados 02 (dois) 

crimes em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 71 do Código 

Penal, aumento a pena aplicada em 1/6 (um sexto), resultando em 07 

(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.Outrossim, 

sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima 

explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca 

das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.Assim, fixo a pena final para esses crimes em 

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de 

qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.DISPOSIÇÕES 

GERAISConsiderando que o acusado respondeu à presente ação penal 

em liberdade (fls. 95/99), deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º, 

do CPP.Diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de acusado 

tecnicamente primário, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal, fixo o REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO para o cumprimento da 

reprimenda em relação ao ora sentenciado SAVIO PEREIRA DE SOUZA.O 

cumprimento e fiscalização caberá ao Juízo da Execução Penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução 

Penal.DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO VALDIR ALVES DA SILVA:DO 

DELITO DE FALSA IDENTIDADE (QUARTO FATO): Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, 

pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: diante das condenações existentes em relação 

ao réu (guia de execução penal/cód. 280532, em trâmite perante o Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca, onde há NOVE GUIAS 

EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado – fls. 368-verso), valoro 

negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação 

da reincidência como agravante, já que há mais de uma 

condenação.c)Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o 

enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados 

junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à 

vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.d)Personalidade do agente: a 

personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do 

agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como 

sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu 

temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades 

que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida 

miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham 

impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane 

Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne 

elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo 

em relação ao condenado. e)Motivos do crime: acerca da motivação 

determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando 

inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da 

reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados 

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao 

delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se 

reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.f)Circunstâncias 

do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do 

“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de 

elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente 

extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). 

Nesse particular, nada há de relevante nos autos.g)Consequências do 

crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências 

do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a 

sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser 

valorada negativamente.h)Comportamento da vítima: Nesse particular, não 

verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu 

em sentido algum para a prática do delito.Entendo que se afigura razoável 

a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias 

contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente 

entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do 

cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 

(circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em 

exame, o crime praticado possui pena de 03 meses a 1 ano de detenção. 

Portanto: 12 - 03 = 9 meses / 8 = 01 (um) mês e 03 (três) dias para cada 

circunstância negativa.Diante disso, tendo em vista que uma circunstância 

judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 03 

(três) dias de detenção. Na segunda fase de fixação da pena, diante da 

confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea 

prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. De outro lado, 

constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do 

TJMT, que o acusado possui várias condenações criminais (NOVE GUIAS 

EXECUTIVAS no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior 

para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), 

consoante autos da execução penal/cód. 280532, em trâmite perante o 

Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a 

multirreincidência delitiva (ensejando a preponderância dessa 

circunstância em relação à confissão, in casu). Sobre a matéria, é o 

Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência 

específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral 

entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 

61, inciso I, do Código Penal”.Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. 

TJMT:“(...) 4.1. A sanção basilar fixada pelo julgador de primeira instância 

deve ser redimensionada quando ficar demonstrado nos autos a presença 

de circunstância judicial desfavorável a sentenciada, impondo-se a 

reforma do decisum condenatório, com base no princípio da 

individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição 

Federal, a fim de que seja imposta à sua pessoa sanção justa e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime.4.2. NO CASO DE 

MULTIRREINCIDÊNCIA, A COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE 

PRIMEIRA INSTÂNCIA MOSTRA-SE DEVERAS INADEQUADA, DEVENDO, 

POR CONSEGUINTE, SER REFORMULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PARA QUE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREPONDERE SOBRE A 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM SINTONIA COM O 

ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ENUNCIADO N. 41 ASSIM REDIGIDO: “A 

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU A MULTIRREINCIDÊNCIA PODEM OBSTAR A 

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO I, DO 

CÓDIGO PENAL”.4.3. Consoante afirmado alhures, o regime de 

cumprimento de pena inicial fechado deve ser imposto aos sentenciados 

reincidentes e portadores de antecedentes criminais maculados, 

condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) 

anos, com fundamento no art. 33, § 2º, c [contrario sensu] e § 3º do 

Código Penal.4.4. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das 

Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do 

recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado 

em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, 

nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, 

da Lei n. 7.210/84.5. Preliminar rejeitada. Apelos defensivos desprovidos. 

E apelo do Ministério Público parcialmente provido.” (TJMT - Ap 

86183/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018). Assim, 

ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a 

atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, 

delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, 

atingindo o total de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.Na 

terceira fase, não verifico a presença de causa de aumento ou diminuição 

de pena aplicável ao caso.Assim, fixo a pena final do réu para este delito 

em 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual torno 

definitiva nesse quantum, diante da ausência de qualquer outra causa de 

aumento ou diminuição da pena.DISPOSIÇÕES GERAIS:Considerando que 

o acusado respondeu à presente ação penal em liberdade (fls. 95/99), 

deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º, do CPP.Diante do 

quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, e considerando, de outro lado, a reincidência do réu, fixo o regime 
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inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda ora 

fixada.Evidente que, em face da reincidência em crime doloso, incabível a 

substituição do artigo 44 do Código Penal. O cumprimento e fiscalização 

caberá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso V, 

alínea “a” da Lei de Execução Penal. Com fundamento no Enunciado n. 14 

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, não havendo pedido 

expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV, do 

CPP.Considerando o quantum das penas e os regimes iniciais diversos do 

fechado aplicados para o cumprimento das reprimendas, e em 

observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, 

DEFIRO aos réus o direito de recorrerem em liberdade.Proceda-se às 

comunicações previstas nas normas da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso (CNGCGJ/MT).CONDENO os réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se ao 

Juízo correspondente; f)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630924 Nr: 3069-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal quanto ao crime descrito no art. 28 da Lei 

11.343/2006, de modo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado PATRICK FERREIRA MARTINS, conforme inteligência do artigo 30, 

da Lei 11.343/06 c/c artigo 107, inciso IV do Código Penal. JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu PATRICK FERREIRA MARTINS, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Por outro 

lado, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu das 

imputações referentes ao art. 243 da Lei nº 8.069/90, e o faço com fulcro 

no art. 386, inc. VII do CPP. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631493 Nr: 3591-67.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERREIRA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

réu HUGO FERREIRA SCHMIDT, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas no artigo 180, caput, do Código Penal.Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em 

relação aos antecedentes criminais, deixo de considerar, pois a 

condenação criminal proferida nos autos da (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640240 Nr: 1762-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR WESLEY SOARES 

SILVA, pela prática do delito tipificado no artigo 15 da Lei nº 10.826/03. Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria da pena do delito de disparo de arma de fogo.A 

culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes 

criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem 

dados desabonadores. Os motivos do delito são por si reprováveis, pois o 

réu, irritado após discussão com seu padrasto, perpetrou conduta 

evidentemente (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641460 Nr: 2927-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

réu MARCOS ROGÉRIO SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas no artigo 180, §1º do Código Penal.Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio da 

presunção de inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta 

social e personalidade do réu. Às circunstâncias do crime e os motivos 

são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646368 Nr: 7120-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUSA MATOS, JOSÉ ANDRÉ 

NUNCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CÉSAR MUGILA - 

OAB:163.365OAB/SP

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR 

os réus JOSÉ ANDRÉ NUNCI e PAULO DE SOUSA MATOS, qualificados 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 311, caput, do Código 

Penal.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria de pena para o réu José André Nunci.A 

culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os 
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antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção de 

inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e (...)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701357 Nr: 12400-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDERSON BENTO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 12400-07.2019.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: EDIVANDERSON BENTO LEITE DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Edivanderson Bento Leite da Silva, Cpf: 

04357374146, Rg: 19314558 SSP MT Filiação: Alzeni Bento Leite e Edivan 

da Silva , brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE:CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº12400-07.2019.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 309, CAPUT, DA Lei 

9.503/1997, data do fato: 12/06/201, tendo como vítima: A Sociedade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 09/01/2020. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656422 Nr: 5808-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ARTUNI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JUNIOR ARTUNI DE 

MOURA, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 14 da Lei n. 

10.826/03 (1º fato), art. 306 da Lei n. 9.503/97 (2º fato) e art. 244-B da Lei 

n. 8.069/90 (3º fato), na forma do art. 69 do Código Penal. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.A culpabilidade 

do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o 

faço em razão do princípio da presunção de inocência. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651686 Nr: 1287-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MATEUS 

ANTONIO DIAS DE CARVALHO como incurso nas penas do art. 306, caput 

c/c art. 298, III, ambos da Lei 9.503/1997. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656038 Nr: 5432-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DE CASTRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15.612

 INTIMAÇÃO DO DR. APERLINO LOUREIRO NETO OAB/MT 15.612, DA 

PARTE FINAL DA R. SENTENÇA DE FLS. 246/vº“ (...) DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Janderson de Castro Freitas, em virtude do transcurso 

do lapso do período de prova, em conformidade ao disposto no art. 89, § 

5° da Lei n. 9.099/95. Sem condenação às custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696112 Nr: 8485-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DEIVID GRANADO, SAVIO ANGELO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Código: 696112

Decisão Interlocutória

I – Recebo a apelação de fl. 264, pois tempestiva, fl. 265.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 267/275, e 

contrarrazões recursais, fls. 280/283, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699857 Nr: 11276-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, MANOEL DA 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 
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GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Código 699857

Decisão Interlocutória

1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Elder Pereira Medeiros e 

Manoel da Silva Cardoso com o objetivo de apurar o crime descrito no art. 

12 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, I do Código Penal. Destarte, com 

vistas dos autos, após o recebimento da denúncia e início da fase 

instrutória, o Ministério Público manifestou pela redistribuição do feito à 

Quinta Vara Criminal desta Comarca, visto que há indícios acerca do crime 

de tráfico ilícito de drogas, fls. 121/122. Breve relato.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que, durante a instrução processual, mais 

precisamente durante a oitiva da testemunha Alezandro Pereira da Silva, 

investigador de Polícia Civil, restou evidenciada a existência de indícios da 

prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos acusados Elder Pereira 

Medeiros e Manoel da Silva Cardoso.

Conforme estabelecida pela Resolução de nº 12/2017-TP, de 23 de 

novembro de 2017, que alterou a competência das varas criminais desta 

comarca, verifico não ser competência deste Juízo o seu processamento, 

vez que os fatos em apuração estão relacionados ao tráfico ilícito de 

drogas, Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, considerando que o presente feito refere-se ao crime de 

tráfico ilícito de drogas conexo ao delito de posse ilegal de arma de fogo, 

não vislumbro a competência deste Juízo para processar e julgar tal feito, 

assim, correta é a remessa do feito à Quinta Vara Criminal desta comarca 

para processamento.

3. Dispositivo.

I – Em consonância com o parecer ministerial de fl. 121/122, DECLINO a 

competência do feito à Quinta Vara Criminal desta Comarca.

 II – Após as devidas baixas e anotações de estilo, remetam-se o feito ao 

Cartório Distribuidor para nova distribuição.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697338 Nr: 9545-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO, RODRIGO 

SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

Lucimara de Oliveira Paiva - OAB:15991 MT

 Código: 697338

Decisão Interlocutória

I – Recebo a apelação de fl. 144, pois tempestiva, fl. 158.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 145/150, e 

contrarrazões recursais, fls. 151/155, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701839 Nr: 12759-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 13h50min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701995 Nr: 12847-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 15h15min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 690784 Nr: 3549-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY JANE PIZOTO DA SILVA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT
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 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a acusada MARY 

JANE PIZOTO DA SILVA CASAGRANDE como incursa nas penas do art. 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade da acusada é normal ao tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699063 Nr: 10767-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, JOAB 

ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16.052/ MT

 (...) Verifica-se, demais disso, que o crime supostamente praticado 

possui pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se no requisito 

de admissibilidade da prisão preventiva, descrito no art. 313, I, do Código 

de Processo Penal. Portanto, não há como deferir o pleito defensivo. 3. 

Dispositivo. I – INDEFIRO os pedidos de instauração de incidente de 

insanidade mental e revogação de prisão preventiva formulados pelo réu 

Joab. II – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, 

intimem-se às Defesas para, no prazo legal, apresentarem seus memoriais 

finais. III – Após, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642976 Nr: 4331-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, 

ANDERSON DOMINGO DE SOUSA, SANDRA DE CARVALHO, ANÉSIO 

FERNANDO DOS REIS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR - OAB:15.871-MT, 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 13h15min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Considerando que os demais réus já foram processados e julgados, 

fls. 382/398, o presente feito prosseguirá somente em relação ao réu 

Anésio Fernando dos Reis Freitas.

 III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu Anésio Fernando 

dos Reis Freitas.

IV – Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 

382/398 em relação aos réus Sandra, Alexandre e Anderson.

V – Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643152 Nr: 4470-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA CUNHA 

DOS SANTOS - OAB:26.512/O-MT

 Autos nº 4470-40.2016.811.0064, Cód. nº 643152

Vistos.

O Ministério Público ofertou denúncia em face de Edimar Rosa de Oliveira, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito 

tipificado no art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo 

seguinte fato:

“Segundo consta, na data de 01 de maio de 2016, por volta das 17h30, na 

Avenida Bandeirantes, bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca, o 

denunciado Edimar Rosa de Oliveira foi flagrado conduzindo a motoneta 

Honda/Biz, de cor azul, placa JYT 1835, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Consoante o apurado, a Sra. Alessandra Silva Souza conduzia o veículo 

Chevrolet/Onix 1.0 MT LT, ano/mod. 13/13, prata, placa OBP-1748, pela 

Avenida Bandeirantes, quando percebeu que teve seu carro abalroado, 

na parte traseira, pela motoneta Honda/Biz, azul, placa JYT 1835, a qual 

era conduzida pelo denunciado Edimar.

Informa o caderno policial que, após a colisão, a Sra. Alessandra, ao 

conversar com o denunciado, notou que este apresentava visíveis sinais 

de embriaguez e então acionou a Polícia Militar, que, ao comparecer ao 

local, constatou a veracidade dos fatos, posto que o denunciado 

apresentava olhos avermelhados, sonolência, exaltação, ironia, falante, 

dificuldade no equilíbrio e fala alterada, conforme termo encartado à f. 13.”

A denúncia foi devidamente recebida através de decisão exarada às fls. 

65/66, sendo o acusado citado pessoalmente à fl. 83 e apresentou defesa 

preliminar às fls. 84/85.

Em seguida, foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, 

momento em que foi ouvida uma das testemunhas arroladas, bem como, 

ao final, foi interrogado o réu, conforme mídia de fl. 100.

Em sede de alegações finais, apresentadas às fls. 101/106, a 

representante ministerial pugnou pela procedência da ação penal, com a 

consequente condenação do acusado nos termos da denúncia.

Já a defesa do acusado, em suas derradeiras alegações, apresentadas 

às fls. 107/108, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do essencial. Decido.

 A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos.

A materialidade do delito se encontra bem elencada no boletim de 

ocorrência de fls. 16/17 e auto de constatação de embriaguez de fl. 18, 

onde restou caracterizado a embriaguez no acusado, além é claro da 

própria confissão do réu em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, seja pela própria 

confissão do réu prestada em sede inquisitorial e em Juízo, ou pelo 

depoimento da testemunha auscultada em Juízo.

O réu Edimar Rosa de Oliveira, ao ser interrogado em Juízo, confessou a 

prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, na data dos 

fatos, realmente consumiu duas latinhas de cerveja e saiu andando pela 

cidade, sendo que no momento do ocorrido, o carro que estava na sua 

frente parou e como sua motocicleta estava ruim de freio, acabou batendo 

na traseira ao automóvel. Por fim, asseverou que, ainda não ressarciu a 

vítima, porém, aduz que pretende ressarcir.
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Corroborando com a confissão do acusado, temos o depoimento da 

testemunha Rosineia Ferreira Pinto, policial militar, que ao ser ouvida em 

Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados para 

atender uma ocorrência de acidente de trânsito, ocasião em que 

acionaram o SAMU, contudo, o acusado negou atendimento e 

posteriormente, já na delegacia, diante das queixas de dores, fora 

encaminhado a UPA. Por fim, confirmou que o acusado apresentava sinais 

visíveis de embriaguez e confessou que havia feito ingestão de bebida 

alcoólica.

Em arremate, temos ainda o depoimento da testemunha Alessandra Silva 

Sousa, que apesar de não ter sido ouvida em Juízo, ao ser inquirida pela 

Autoridade Policial (fls. 29/30), declarou que:

“Que a declarante alega que no dia 01/05/2016, por volta da 17:00 horas, 

estava em seu veiculo Chevrolet Onix, ano/mod. 2013/2013, placa 

OBP-1748, cor prata na Av. Bandeirantes, em frente a Igreja São José 

Operário, quando escutou e sentiu que alguém colidiu na traseira de seu 

veiculo; Que segundo testemunha um motociclista vinha na Av. 

Bandeirante e para não atropelar uma mulher com uma criança no colo 

esse desviou da mesma, passou direto no quebra molas e atingiu o veiculo 

da declarante; Que a declarante avistou que o condutor da moto caiu no 

chão, e se levantou e depois caiu de novo; Que foi acionado o Samu e a 

policia militar; Que o Samu chegou antes da policia, e o condutor da moto 

se negou em ser atendido; Que logo após a policia chegou no local a 

policia que efetuou a detenção do condutor da moto; Que o condutor da 

moto ainda debochou da declarante dizendo que não ia da muita coisa a 

batida, e que ia pagar; Que esse estava visivelmente embriagado; Que a 

policia militar levou o mesmo o qual foi levado para o hospital regional; Que 

a declarante apresenta neste ato dois orçamentos sendo um da 

concessionaria no valor de R$ 6.699,84 e outro em outro estabelecimento 

no valor de R$ 4.699,00; Que já entrou em contato com o condutor da moto 

Edimar o qual encontra-se internando no hospital regional desta cidade e 

esse disse que vai pagar o conserto de seu veiculo; Que a declarante 

alega que vai aguardar ver se Edimar vai lhe pagar o conserto e caso não 

pagar vai representar contra o mesmo; Que a declarante não teve lesões;”

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu 

cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a 

influência de álcool, encontrando-se presentes todos os elementos do 

tipo.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os 

seguintes julgados:

AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO 

DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (CTB, ART. 306, CAPUT). SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. TERMO DE 

CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA. PROVA NÃO REPETÍVEL (CPP, ART. 155, CAPUT). 

CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 2. CONFISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE 

OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSA 

AUTOACUSAÇÃO CP, ART. 197). 3. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS EXTERIORES. 

CONFISSÃO. 1. Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de 

constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora lavrado 

logo após o fato é prova irrepetível em Juízo, possuindo força probante 

suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade 

não foi questionada por nenhuma das partes. 2. Nada existindo nos autos 

que indique a sua falsidade, a confissão judicial espontânea e sincera do 

acusado de que conduziu veículo e ingeriu bebida alcoólica na 

oportunidade, é prova idônea para reforçar o termo de constatação de 

sinais de alteração da capacidade psicomotora lavrado por policial 

rodoviário federal logo após o fato. 3. Não realizado teste de alcoolemia, 

mas lavrado, pela autoridade de trânsito, termo de constatação de sinais 

de alteração da capacidade psicomotora (atestando que o acusado 

apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dispersão, sonolência, 

olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico), ao qual se alia a 

admissão do agente de que fez uso de bebida alcoólica naquele dia, está 

evidenciada a prática do crime elencado no art. 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, 

FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJSC; ACR 

0004930-35.2014.8.24.0064; São José; Segunda Câmara Criminal; Rel. 

Des. Sérgio Rizelo; DJSC 21/07/2017; Pag. 355)

APELAÇÃO CRIME. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO 

CTB). CONDENAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA 

DE PROVAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ 

ATESTADA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ 

E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO DE TER FEITO INGESTÃO DE BEBIDA 

ALCOÓLICA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES SEGUROS 

ACERCA DA EMBRIAGUEZ DO APELANTE, QUE POSSUÍA TODOS OS 

SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ, TAIS COMO FALA CONFUSA, ODOR 

ETÍLICO, AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE, ENTRE OUTROS. ADEMAIS, O 

RECORRENTE ABALROOU UM VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA PARADO, 

O QUE ENSEJOU A OCORRÊNCIA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE 

DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A 

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DESCRITA NO ART. 28, INC. II, § 1º DO 

CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSIÇÃO DA PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR CERTOS LUGARES COMO CONDIÇÃO AO REGIME 

ABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 493 DO C. STJ. RECURSO 

DESPROVIDO, COM A RETIRADA DE OFÍCIO DE UMA DAS CONDIÇÕES AO 

REGIME ABERTO. 1. O estado de embriaguez restou demonstrado pelo 

auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. 

Aliado a isso, o testemunho dos milicianos, e também, o fato de ter o 

acusado se envolvido em acidente de trânsito, além de sua confissão de 

ter ingerido bebida ensejam ao decreto condenatório. 2. A embriaguez não 

é motivo para excluir a imputabilidade, justamente por ser prevista no tipo 

penal do art. 306 do CTB como conduta criminosa dirigir embriagado. 

3.Somente a embriaguez decorrente de um caso fortuito ou força maior 

pode ser utilizada para sustentar a imputabilidade penal. I. (TJPR; ApCr 

1638050-4; Campo Mourão; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José 

Mauricio Pinto de Almeida; Julg. 22/06/2017; DJPR 11/07/2017; Pág. 332)

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e 

culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro 

caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o réu Edimar Rosa de Oliveira, brasileiro, 

solteiro, natural de Anápolis/GO, nascido em 22/12/1984, portador do RG 

1872400-0 SSP/MT e CPF 023.503.531-92, filho de Iraci Rosa de Oliveira, 

residente na Rua Alzira Marcelino, nº 786, Bairro Jardim Itapuã, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 

306, “caput”, da Lei 9.503/97.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a 

dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime a pena de detenção, de 06 (seis) 

meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se 

desgarrou da normalidade. O acusado aparentemente não possui 

antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não 

há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não 

se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver 

foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo 

penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não 

contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

entendo que elas são favoráveis para o réu, por isso, fixo a pena-base 

em 06 (seis) meses de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo 

as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a 

situação econômica do acusado (art. 60, CP).

 No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, 

contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo 

legal.

Ademais, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de 

diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses de 

detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no 

mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime 

inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, 

considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no 

art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da 

habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os 
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requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da 

pena privativa de liberdade, de acordo com o art. 44 do Código Penal, 

portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada 

pelo juízo da execução penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que, o réu 

respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos 

da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 

387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade 

de recorrer em liberdade da presente sentença.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do 

presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a 

presente Ação Penal.

 Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação.

Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito horas) as autarquias 

informando-as da pena imposta, e na ocasião da audiência admonitória o 

réu deverá entregar a sua CNH a este Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697821 Nr: 9908-42.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOBRINHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Geony Souza 

Rodrigues, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685125 Nr: 16009-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 16009-32.2018.811.0055 – Cód. 685125

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 170, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO, 

Representante Legal da "Construtora Amil"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614-MT, HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - 

OAB:14.525/O-MT, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7.637/MT, 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O-MT, RENAN ARAÚJO 

GOUVEIA MARTINS - OAB:22.053-MT

 Autos nº 5575-81.2018.811.0055 – Cód. 673462

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada às fls. 577/578, noticiando que 

o proprietário da Construtora Amil foi intimado pessoalmente a fornecer 

seus dados bancários, contudo, conforme certidão de fl. 578 decorreu 

prazo sem qualquer manifestação da vítima.

Dessa forma, DECLARO a perda dos valores apreendidos nos autos às 

fls. 23 e 59, cujo valor deverá ser destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336369 Nr: 173-63.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Autos nº 173-63.2011.811.0064 – Cód.336369

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu SEBASTIÃO 

ALVES DE SOUZA à fl. 254, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 

255), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 286/296), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609474 Nr: 7366-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SALES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7366-95.2012.811.0055 – Cód. 609474

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 132, bem como a 

instauração do incidente de pedido de providências deste Juízo sob nº 

696442. Determino que valor referente à fiança apreendida nos autos seja 

destinado/vinculado ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento instaurado com a finalidade de cumprimento do Provimento 

nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614004 Nr: 4619-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4619-41.2013.811.0055 – Cód. 614004

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 154, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622932 Nr: 5891-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Autos nº 5891-36.2014.811.0064 – Cód.622932

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu LEANDRO 

RAMOS DE OLIVEIRA à fl. 124, ante a certificação de sua tempestividade 

(fl. 125), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 144/151), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631260 Nr: 3386-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THASSYO DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3386-38.2015.811.0055 – Cód. 631260

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 110, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632887 Nr: 4617-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LIMA RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 4617-03.2015.811.0055 – Cód. 632887

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 139, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647460 Nr: 8008-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DE OLIVEIRA 
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FERREIRA NATES - OAB:23357-MT

 Autos nº 8008-29.2016.811.0055 – Cód. 647460

Vistos.

Considerando a instauração do incidente de pedido de providências deste 

Juízo sob nº 696442. Determino que valor referente à fiança apreendida 

nos autos seja destinado/vinculado ao pedido de providências/código 

696442 (procedimento instaurado com a finalidade de cumprimento do 

Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e prestações 

pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698502 Nr: 10375-21.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10375-21.2019.811.0064 – Cód. 698502

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 300073 Nr: 3021-33.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da vítima Bruna Gabrielle Mello do 

Nascimento, após manifestação, voltem os autos conclusos para novas 

deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615721 Nr: 6395-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

ratifiquem ou retifiquem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638252 Nr: 127-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GASPAR DA SILVA, JOSE 

CARLOS PEREIRA SOBRINHO, VALTER NUNES BARROS JUNIOR, 

RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FELIPE 

SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 Intimação da Advogada Doutora Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B 

MT, para apresentar as razões recursais e as contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638384 Nr: 232-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Autos nº 232-75.2016.811.0055 – Cód. 638384

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 114, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644330 Nr: 5405-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALMEIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16451

 Autos nº 5405-80.2016.811.0064 – Cód. 644330

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 94, assim, intime-se o denunciado 

JEFERSON ALMEIDA DA COSTA para no prazo de 10 (dez) dias justifique 

o descumprimento das condições assumidas por ocasião do oferecimento 

da suspensão condicional do processo (fls. 91/91-v), sob pena de 

revogação do benefício e posterior prosseguimento da ação penal que lhe 

é movida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 18 de Dezembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666599 Nr: 14703-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ONOFRE GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14703-62.2017.811.0064 – Cód. 666599

Vistos.

Com vistas dos autos o Ministério Público informou à fl.53, que desiste da 

oitiva da testemunha RAIMUNDA FURTADO SOUZA e requer a 

homologação do pedido de desistência.

Por outro lado, observo que a defesa da ré, também arrolou como 

testemunhas de defesa as mesmas indicadas pelo Ministério Público, 

assim, a fim de evitar-se qualquer alegação de nulidade futuramente, 

intime-se a defesa para manifestar se concorda com a desistência das 

citadas testemunhas da mesma como pretende o Parquet e, caso insista 

na oitiva das testemunhas alhures mencionadas que declinem os 

endereços atualizados destas nos autos, para que proceda a intimação 

das mesmas, isso, no prazo de 10 (dez) dias.

Considerando, ainda, que a ré foi declarada revel, em caso de 

aquiescência pela defesa ao pedido ministerial de fl. 53, HOMOLOGO a 

desistência pleiteada para inquirição da testemunha alhures mencionada, 

bem como declaro encerrada a instrução processual, razão pela qual 

determino vistas dos autos ao Ministério Público e à defesa para que 

apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 11 de dezembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669641 Nr: 2236-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MÁRCIO 

RODRIGUES MOREIRA - OAB:22.628-MT

 Intimação do Advogado Doutor ANTÔNIO MÁRCIO RODRIGUES MOREIRA - 

OAB:22.628-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697601 Nr: 9752-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BEZERRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699/MT

 Autos nº 9752-54.2019.811.0064 – Cód. 697601

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

OSVALDO BEZERRA DE MATOS como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que a mesma poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 18 de dezembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682662 Nr: 13800-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, 

EDSON SOARES TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 13800-90.2018.811.0064 – Cód. 682662

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus DHEYTON 
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NUNES DOS SANTOS SOUZA e EDSON SOARES TOBIAS às fls. 280 e 

286, ante a certificação de sua tempestividade (fls. 281 e 281-v), em seus 

legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 320/348), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 339767 Nr: 3571-18.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, CICERO 

ELIAS GONÇALVES, MARCO AURELIO BESERRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Autos nº 3571-18.2011.811.0064 – Cód. 339767

Vistos.

Ante a manifestação ministerial à fl. 361, designo audiência para oitiva da 

testemunha ANTONIO ALVES RIBEIRO, para o dia 18.02.2020 às 

17h55min.

Intimem-se a testemunha supramencionada no endereço indicado na cota 

retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

 João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO 

MOREIRA DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, ALEXANDRE ALVES DA 

SILVA, CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO 

LEAL, AGNEZA BRITO DOS SANTOS, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT

 I – Considerando que após a manifestação ministerial aportou aos autos o 

pedido de absolvição sumária e revogação da prisão preventiva do réu 

Kaique França Xavier, fls. 367/371, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335804 Nr: 6620-04.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT

 Intimação do Advogado Doutor RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT, para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664698 Nr: 13075-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085

 Intimação da Advogada Doutora FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, para apresentar as contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332520 Nr: 3331-63.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUDS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 [...] Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que o réu se 

encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332520 Nr: 3331-63.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUDS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 3331-63.2010.811.0064 – Cód. 332520Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de RAFAEL RUDS RODRIGUES, denunciado 

(s) como incurso (s) nas penas do art. 184, §2º do Código Penal, cuja 

pena é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro), (...) Manual de Processo 

Penal, Saraiva, 4ª. ed., examina com propriedade os pressupostos legais 

da prisão preventiva, in verbis:“Prova do fato significa convicção da 

existência da materialidade da infração. Em princípio, em se tratando de 

infração que deixou vestígios, a presença do exame de corpo de delito. 
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Tem sido, porém, decretada a prisão sem ele se outros elementos 

probatórios dão à certeza da ocorrência do fato. Indícios suficientes de 

autoria significam a convicção razoável, em termos de probabilidade, de 

que o acusado tenha sido o autor da infração ou de que tenha dela 

participado” (ob. cit., p. 276) (destaquei).A princípio, a prova da existência 

do crime e dos indícios de autoria em desfavor do réu, pode ser extraída 

do boletim de ocorrência de fl. 05 e laudo pericial criminal nº 

02-02-01-001066.2010 de fls. 27/32, declarações do policial militar 

Florisvaldo de Oliveira Jorge.No caso em exame, como visto, atende às 

condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só 

a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo 

listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se 

ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal 

hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou o representante ministerial a 

entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.Diante 

disto, e com arrimo nos fundamentos acima expostos, decreto a prisão 

preventiva de RAFAEL RUDS RODRIGUES – CPF 

026.874.111-59.Expeça-se o devido mandado de prisão, registrando a sua 

devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e comunique-se o 

necessário.Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702259 Nr: 13041-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN FREITAS VIEIRA, LUCAS VICENTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS VICENTE DA SILVA, Cpf: 

06510423138, Rg: 25310992, Filiação: Nubia Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 14/08/1999, brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: "I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, 

apresentarem as defesas escritas, devendo ser questionados se 

possuem advogado constituído e condição de constituir um; em caso 

negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta vara, 

devendo ser intimado para apresentar defesa, independentemente de 

nova decisão.II – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Lucas 

Vicente da Silva, para garantia da ordem pública, conveniência da 

instrução criminal e aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 312 e 

313 ambos do Código de Processo Penal.III – Colham-se os antecedentes 

criminais, conforme requerido.IV – Requisite-se laudo de constatação 

definitivo de drogas, anotando-se o prazo de 05 (cinco) dias.V – 

Apresentada a peça de defesa, voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.VI – Defiro os demais requerimentos 

ministeriais."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 30 de dezembro de 2019

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700820 Nr: 12018-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA, MAICON SOUZA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12018-14.2019.811.0064 – Cód. 700820

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (s) acusado (s) 

ALLEX GOMES DA SILVA e MAICON SOUZA ROSA como incurso no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

determino que seja requisitado POLITEC o laudo pericial do local dos fatos.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687537 Nr: 836-31.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENEDI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Autos nº 836-31.2019.811.0064 – Cód. 687537Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de KENEDI FERREIRA DOS SANTOS, 

denunciado (s) como incurso (s) nas penas do art. 16, §único, inciso IV, 

da lei n° 10.826/03 e art. 180, caput, c.c art. 69 ambos do Código Penal, 

cujas penas são de 03 (três) a 06 (seis) anos e, 01 (um) a 04 (quatro) 

anos, respectivamente.(...) da ocorrência do fato. Indícios suficientes de 

autoria significam a convicção razoável, em termos de probabilidade, de 

que o acusado tenha sido o autor da infração ou de que tenha dela 

participado” (ob. cit., p. 276) (destaquei).A princípio, a prova da existência 

do crime e dos indícios de autoria em desfavor das acusadas, pode ser 

extraída do boletim de ocorrência nº 2018.347885 de fls. 20/21, 

depoimentos dos policiais militares de fls. 07//08, e 10, depoimento da 

vítima de fl.41, termo de exibição e apreensão de fl. 09, e laudo pericial 

criminal de fls. 29/39.No caso em exame, como visto, atende às condições 

necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a 

presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo 

listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se 

ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1024 de 3112



hipótese, qual atitude tomada pela acusadas levou o representante 

ministerial a entender necessária a segregação para a aplicação da lei 

penal.Diante disto, e com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

decreto a prisão preventiva de DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de 

KENEDI FERREIRA DOS SANTOS– CPF 055.314.421-90.Expeça-se de 

prisãoInsira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser (em) expedido(s), no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 

1.777 da CNGC/MT .Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643160 Nr: 4478-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Jairo da Silva Martins, 

brasileiro, casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 01/04/1964, 

portador do RG 0396648-8 SSP/MT e CPF 627.835.301-63, filho de Jaime 

Martins da Silva e de Deuselite da Silva Martins, residente na Rua Elza 

Francisca dos Santos (Travessa do Belinho), nº 166, Bairro Centro, como 

incurso nas sanções do art. 306, c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 

9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699842 Nr: 11262-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, WESLEY 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11262-05.2019.811.0064 – Cód. 699842

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados JOÃO 

PAULO DE LIMA FRACASSO e WESLEY ALVES DA SILVA como incursos 

no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do 

art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, 

CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700371 Nr: 11670-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITIELI DIOMÍDIO DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11670-93.2019.811.0064 – Cód. 700371

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao acusado RITIELI 

DIOMÍDIO DE SOUZA VIEIRA como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700382 Nr: 11679-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEPHERSON PEREIRA BOZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11679-55.2019.811.0064 – Cód. 700382Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando ao acusado STHEPHERSON 

PEREIRA BOZZA como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão 

vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.(...) DEFIRO o 

requerimento formulado pela autoridade policial.No que diz respeito à 

forma de execução da diligência (art. 5º, da Lei nº 9.296/96), a 

circunstância fática e a natureza do acesso aos dados e às 

comunicações não demandam expedição de ofícios às operadoras de 

telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do Conselho Nacional de 

Justiça. Isso porque a própria autoridade policial pode executar a medida, 

pelo simples acesso aos dados constantes nos aparelhos que estão sob 

sua custódia.Depois de cumpridas as diligências pertinentes, deverá ser 
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encaminhado relatório circunstanciado a este juízo.Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702255 Nr: 13033-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO 

DA SILVA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - 

OAB:5.773-MT

 Mantenho os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699034 Nr: 10741-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Baltazar Ferreira 

da Cruz, Marcela Santana Gonçalves para que surtam seus efeitos legais 

e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626185 Nr: 8254-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Eneas Menezes 

Fontoura, José Benedito Struck, Rogério Martins Tosta, Ana Paula Luz 

Correia, Rosilene Rosa da Luz, vítimas Dalmir Gonçalves de Souza, 

Claudeir Albino Prudencio, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento das partes, sendo assim, diante da ausência do réu, 

designo audiência de continuação para o dia 09 de janeiro de 2020 às 

13h15min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702255 Nr: 13033-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO 

DA SILVA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - 

OAB:5.773-MT

 Autos nº 13033-18.2019.811.0064 – Cód. 702255

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

combativa defesa do réu WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, argumentando 

em síntese que a custódia deve ser revogada já que as medidas 

cautelares se colocam como suficientes para o caso em tela. O Ministério 

Público opinou de forma favorável.

Após analisar com acuidade os autos, entendo que houve modificação 

fática apta a causar a revogação da prisão preventiva outrora decretada, 

a meu ver, inclusive, de forma acertada pelo juiz plantonista.

Ocorre que foi acostada aos autos uma prova documental de que no dia 

dos fatos criminosos, em tese, o réu se encontrava assistindo aulas na 

universidade federal de Rondonópolis e, além disso, ao ser apresentado 

para fins de reconhecimento para as vítimas, estas, não ratificaram o 

reconhecimento feito anteriormente por meio fotográfico.

Desse modo, entendo que os indícios de autoria outrora existentes de 

forma suficiente para sustentar uma medida tão drástica como a privação 

da liberdade, neste momento processual, não se encontram mais 

presentes, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve ser 

substituída por medidas cautelares.

Sendo assim, revogo a prisão preventiva e fixo as seguintes medidas 

cautelares que devem ser cumpridas pelo réu e fica ele desde já advertido 

de o descumprimento pode acarretar a decretação de sua prisão. A) 

comparecimento mensal neste juízo; b) manter seu endereço atualizado; c) 

comparecer em todos os atos do processo; d) não manter qualquer tipo de 

contato com as vítimas e testemunhas do processo.

Expeça-se alvará de soltura.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699183 Nr: 10849-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marijane de Tal, 

Erson Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699393 Nr: 11009-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Ademir Lopes 

Louredo, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 
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do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 315203 Nr: 245-55.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 24270, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032-MT

 Autos nº 245-55.2008.811.0064 – Cód. 315203

Vistos.

Analisando com acuidade os autos, entendo necessária ao deslinde do 

presente feito, a oitiva da vítima Fábio Henrique Guimarães, portanto, 

diante do aporte dos novos endereços, conforme extrato do Infoseg em 

anexo, desde já converto o julgamento em diligência e determino a 

expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, salientando a 

possibilidade de realização do ato por meio de videoconferência.

Em havendo a possibilidade de realização do ato pelo meio alhures 

descrito, retornem os autos conclusos para designação de audiência.

Destaco ainda que, caso a diligência reto mencionada seja frutífera, 

determino a expedição de carta precatória à Comarca de Juiz de Fora/MG, 

com a finalidade de realização de novo interrogatório do réu ou ratificação 

do depoimento já prestado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699842 Nr: 11262-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, WESLEY 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO e WESLEY ALVES DA SILVA, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.01.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700371 Nr: 11670-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITIELI DIOMÍDIO DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11670-93.2019.811.0064 – Cód. 700371

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RITIELI DIOMÍDIO DE 

SOUZA VIEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.01.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700382 Nr: 11679-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEPHERSON PEREIRA BOZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11679-55.2019.811.0064 – Cód. 700382

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu STHEPHERSON 

PEREIRA BOZZA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.01.2020, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601022 Nr: 5458-37.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIRA MUZEL DE SOUZA, DANILLO PETINARI 

FERRATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691
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 Autos nº 5458-37.2011.811.0064 – Cód. 601022

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 279, a qual certifica que OZIEL CATARINO 

BOM DESPACHO FARIAS, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se 

inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta às fls. 171 e 239, cientificando o (a) mesmo (a) que sua 

apartação dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do 

Código de Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

EMIRA MUZEL DE SOUZA dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou informar 

se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700956 Nr: 12118-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BARBOSA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12118-66.2019.811.0064 – Cód. 700956

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MÁRCIO 

BARBOSA GUIMARÃES como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

determino que seja requisitado POLITEC o laudo pericial do local dos fatos.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689874 Nr: 2790-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PINTO MOREIRA, MARCOS VINICIUS 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 2790-15.2019.811.0064 – Cód. 689874

Vistos.

Considerando que o acusado MARCOS VINICIUS DIAS afirmou que não 

deseja recorrer da sentença proferida nos autos conforme certidão de fl. 

218; RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu LUCAS 

PINTO MOREIRA à fls. 191, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 

212), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 219/224), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 298283 Nr: 1631-28.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE PINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1631-28.2005.811.0064 – Cód. 298283

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

DONIZETE PINHO DA SILVA à fl. 245, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 246), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 249/254), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607034 Nr: 4867-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Autos nº 4867-41.2012.811.0064 – Cód.607034

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu AGIMIRO 

FRANCISCO DOURADO à fl. 149-A, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 171), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 172/189), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607723 Nr: 5574-09.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Autos nº 5574-09.2012.811.0064 – Cód. 607723

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 152, a qual certifica que JOÃO BATISTA 

BORGES JÚNIOR, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo acusado 

(a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de 

memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 66, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

RONICLEI FERREIRA DA SILVA dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou informar 

se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615032 Nr: 5686-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FERREIRA DE SOUZA, KENNY 

ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA, WASHINGTON LUIS DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5686-41.2013.811.0064 – Cód. 615032

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

WASHINGTON LUIS DIAS SANTOS à fl. 200, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 201), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 206/213), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615427 Nr: 6095-17.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Autos nº 6095-17.2013.811.0064 – Cód.615427

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ADRIA ALVES DE JESUS à fl. 110, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 110-A), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 120/128), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635005 Nr: 6219-29.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR VENÂNCIO DE RESENDE, FÁBIO 

GUIMARÃES MALTA, THIAGO MACEDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717, Tatiane Bonissoni - OAB:18717

 Autos nº 6219-29.2015.811.0064 – Cód. 635005

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 176 e 178, a qual certifica que TATIANE 

BONISSONI, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo acusado (a), 

apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de 

memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 152, cientificando o (a) mesmo (a) que sua 

apartação dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do 

Código de Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se os (as) acusados 

(as) ALMIR VENÂNCIO DE RESENDE, FÁBIO GUIMARÃES MALTA e 

THIAGO MACEDO DE ANDRADE dando-lhes conhecimento da situação 

acima narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

(a) advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692707 Nr: 5344-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO DE 

SOUZA, ANTONIO BATISTA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado do acusado Antonio Batista, Dr. Gean Guilherme 

da Costa Gaspareto - OAB/MT nº 24.589, para que, no prazo legal, o 

mesmo compareça em cartório a fim de regularizar a defesa apresentada, 

tendo em vista a mesma estar apócrifa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702309 Nr: 13116-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Intimação do advogado DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 

12.062 para apresentar resposta à acusação em favor do acusado Carlos 

Eduardo Lima Silva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702255 Nr: 13033-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO 

DA SILVA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - 

OAB:5.773-MT

 Intimação dos advogados DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 

12.062 e FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - OAB/MT 5.773 de que 

foram indicados pelos acusados Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da 

Silva e Welington Pereira da Silva, respectivamente, para patrocinarem 

suas defesas nestes autos, bem como, para apresentarem resposta à 

acusação em favor de ambos, no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680364 Nr: 11882-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da vítima A de J M , após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da vítima 

supramencionada.

Diante da ausência justificada da testemunha Rodrigo Marcos Oliveira de 

Melo e não justificada da testemunha Rubens Borotta, designo audiência 

de continuação para o dia 31 de janeiro de 2020 às 13h20min.

Determino a expedição de carta precatória a fim de inquirir a testemunha 

Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, conforme requerido pelo Ministério 

Público.

 Expeça-se competente mandado de condução coercitiva a testemunha 

Rubens Borotta.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695449 Nr: 7836-82.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca das testemunhas Luéle Benites, Maria 

Eduarda, após manifestação, determino desde já a expedição de eventual 

mandado de intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição 

das testemunhas supramencionadas.

 Diante da não intimação das testemunhas Luéle Benites, Maria Eduarda, 

designo audiência de continuação para o dia 31 de janeiro de 2020 às 

13h20min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da testemunha Adriana de Tal, após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da testemunha 

supramencionada.

Diante da ausência justificada da testemunha Rodrigo Marcos Oliveira de 

Melo e não intimação das testemunhas Rubens Borotta, Adriana de Tal, 

designo audiência de continuação para o dia 31 de janeiro de 2020 às 

13h20min.

Determino a expedição de carta precatória a fim de inquirir a testemunha 

Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, conforme requerido pelo Ministério 

Público.

 Intime-se novamente a testemunha Rubens Borotta.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626185 Nr: 8254-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/09, para CONDENAR o réu 

Janderson da Luz, brasileiro, solteiro, nascido em 14/06/1990, natural de 

Rondonópolis/MT, filho de Rosilene Rosa da Luz como incurso na prática 

dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B, do 

ECA, em concurso material.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699292 Nr: 10922-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da testemunha Jeferson Soares, após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da testemunha 

supramencionada.

 Diante da não intimação da testemunha Jeferson Soares, designo 

audiência de continuação para o dia 31 de janeiro de 2020 às 13h20min.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626185 Nr: 8254-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Ademar Morais 

Betolino, Nelson de Souza Neto, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697821 Nr: 9908-42.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOBRINHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Intimação do advogado do acusado Anderson Sobrinho Soares, Dr. 

Jurandir Verneque Dias - OAB/MT nº 14.813, que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório aguardando apresentação de memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609484 Nr: 7376-42.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, NAYARA 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - OAB:17499/O

 Autos nº 7376-42.2012.811.0064 – Cód. 609484

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 181, bem como declarações da 

acusada Nayara Oliveira Costa, DETERMINO que se comunique o Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso os fatos 

ocorridos nestes autos para apurar eventual infração administrativa 

praticada pelo advogado alhures mencionado, bem como DETERMINO a 

instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime, 

haja vista que em outros processos (cód. 337012 e 609484) em trâmite 

neste Juízo da Terceira Vara Criminal, há divergência nas assinaturas dos 

réus e embora no presente feito aparentemente a assinatura da ré 

coincida com as demais constantes nos autos, esta negou conhecer o 

advogado GUILHERME RAFEL LEPRE DE OLIVIERA, o qual peticionou em 

seu nome, bem como nega ter assinado os documentos encartados às fls. 

173 e 176 dos autos.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614321 Nr: 4949-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LOUREDO FILHO - 

OAB:15840, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Autos nº 4949-38.2013.811.0064 – Cód. 614321

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

MARCOS ANTONIO DE LIMA à fl. 172, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 173), em seus legais efeitos.

Intime-se a defesa do (a) acusado (a) para apresentação das razões 

recursais, após dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

contrarrazoar o apelo, tudo no prazo legal.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Outrossim, caso o (a) advogado (a) devidamente intimado não apresente 

as razões do apelo em favor do (a) condenado (a), determino a intimação 

o (a) acusado (a) para no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo (a) 

advogado (a), para apresentar suas alegações finais, ou informar se o 

Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado (a), bem como intime-se o (a) causídico (a) cientificando o (a) 

mesmo (a) que sua apartação dos autos poderá ensejar a aplicação da 

multa prevista no art. 265 do Código de Processo penal e, ainda, 

comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

as alegações finais em favor do réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846, ODILON DE BRITO FILHO - OAB:14.620

 Autos nº 6340-91.2014.811.0064 – Cód. 623501

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 132, a qual certifica que JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA e ODILON DE BRITO FILHO, advogados (as) devidamente 

constituídos (as) pelo acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) 

pelo DJE para apresentação de memoriais finais em favor do (a) acusado 

(a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 68, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

CLEZIO MAURO DA SILVA dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou informar 

se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623579 Nr: 6388-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23.146/O-MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 109, a qual certifica que PATRÍCIA 

RODRIGUES SOARES, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de razões recursais em favor do (a) acusado (a), 

quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar razões recursais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 41, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

WILLIAM RODRIGUES SOARES dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar razões recursais em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

razões recursais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629148 Nr: 1686-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Autos nº 1686-27.2015.811.0064 – Cód. 629148

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 82, a qual certifica que OLAVO CLAUDIO 

LUVIAN DE SOUZA, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de resposta à acusação em favor do (a) acusado (a), 

quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 50, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DORNELES dando-lhe conhecimento da 

situação acima narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo (a) advogado (a), para apresentar resposta à acusação 

em seu favor, ou informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal 

finalidade e, neste caso, indicar as razões pelas quais não possui 

condições de contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

resposta à acusação em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636042 Nr: 7158-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRIATAN AURÉLIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER - OAB:PR 78923, TATIANE BONISSONI - OAB:18.717/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 177, a qual certifica que ELIMERSON 

DOUGLAS LANGER, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se 

inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar memoriais finais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 124, cientificando o (a) mesmo (a) que sua 

apartação dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do 

Código de Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

WRIATAN AURÉLIO DE FREITAS dando-lhe conhecimento da situação 

acima narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

(a) advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637805 Nr: 8593-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12.452 MT

 Autos nº 8593-18.2015.811.0064 – Cód. 637805

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

PAULO EDUARDO DA SILVA à fl. 406, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 408), em seus legais efeitos.

Intime-se a defesa do (a) acusado (a) para apresentação das razões 

recursais, após dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

contrarrazoar o apelo, tudo no prazo legal.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Outrossim, caso o (a) advogado (a) devidamente intimado não apresente 

as razões do apelo em favor do (a) condenado (a), determino a intimação 

o (a) acusado (a) para no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo (a) 

advogado (a), para apresentar suas alegações finais, ou informar se o 

Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado (a), bem como intime-se o (a) causídico (a) cientificando o (a) 

mesmo (a) que sua apartação dos autos poderá ensejar a aplicação da 

multa prevista no art. 265 do Código de Processo penal e, ainda, 

comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

as alegações finais em favor do réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652334 Nr: 1921-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 Autos nº 1921-23.2017.811.0064 – Cód. 652334

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 114, a qual certifica que PATRÍCIA 

RODRIGUES SOARES, advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de razões recursais em favor do (a) acusado (a), 

quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar razões recursais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 49, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

WILLIAM RODRIGUES SOARES dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar razões recursais em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

razões recursais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676492 Nr: 8298-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 103, a qual certifica que DINAIR CRISTINA 

DE PAULA, advogados (as) devidamente constituídos (as) pelo (a) 

acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para 

apresentação de memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se 

inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar memoriais finais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 95, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

RODRIGO PEREIRA BUENO dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou informar 

se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611103 Nr: 1423-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA, SANDRA APARECIDA DE 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295/O, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Autos nº 1423-63.2013.811.0064 – Cód. 611103

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados Daniel 

da Silva e Sandra Aparecida de Amorim Rodrigues como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 
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consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611103 Nr: 1423-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA, SANDRA APARECIDA DE 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295/O, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 (...) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois 

meses a cinco anos.Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da 

ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, 

poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do 

Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, 

decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua 

obtenção.Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a 

medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, 

caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, 

como medida cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local 

incerto e não sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, 

início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira 

nacional de habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, 

salientando que os réus devem comparecer perante este juízo para serem 

citados e responderem a presente ação penal, momento em que será 

imediatamente determinada a suspensão da presente medida. Após, caso 

os réus não constituam advogado ou apresentem resposta à acusação, 

volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da aplicação do 

art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679560 Nr: 11125-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11125-57.2018.811.0064 – Cód. 679560

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Teobaldo Pereira Lima como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679560 Nr: 11125-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11125-57.2018.811.0064 – Cód. 679560

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

TEOBALDO PEREIRA LIMA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29.01.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611103 Nr: 1423-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA, SANDRA APARECIDA DE 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295/O, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Autos nº 1423-53.2013.811.0064 – Cód. 611103Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de DANIEL DA SILVA E SANDRA APARECIDA 

DE AMORIM RODRIGUES, denunciado (s) como incurso (s) nas penas do 

art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 

02 (dois) a 06 (seis) anos e multa, do Código Penal.A denúncia foi 

recebida em 19.06.2018 (fl. 123).Com vistas dos autos, o Ministério Público 

à fl. 127 requereu citação por edital do réu, e após decurso do prazo 

editalício sem qualquer manifestação, pugnou pela aplicação do art. 366 do 
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CPP, para suspender o processo e o prazo prescricional(...) pelo réu 

levou o representante ministerial a entender necessária a segregação 

para a aplicação da lei penal.Diante disto, e com arrimo nos fundamentos 

acima expostos, decreto a prisão preventiva de DANIEL DA SILVA – CPF 

010.380.801-93 e SANDRA APARECIDA DE AMORIM RODRIGUES – CPF 

948.436.191-91.Expeça-se o devido mandado de prisão, registrando a sua 

devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e comunique-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696668 Nr: 9021-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Autos nº 9021-58.2019.811.0064 – Cód. 696668

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA à fl. 124, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 125134/138), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 249/254), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646103 Nr: 6876-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676324 Nr: 8151-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Vagner José Braguin Menotti como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677213 Nr: 8946-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Paulo Sérgio Conceição da Costa como incurso (a) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676324 Nr: 8151-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8151-47.2018.811.0064 – Cód. 676324Vistos.Considerando a 

localização de novo endereço do réu junto a Rede INFOSEG (anexo), 

determino que se proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando 

infrutífera a nova tentativa de citação do acusado desde já, determino sua 

citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...)Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686507 Nr: 17248-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 17248-71.2018.811.0064 – Cód. 686507

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao acusado EDSON 

APARECIDO FLÁVIO como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677213 Nr: 8946-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 8946-53.2018.811.0064 – Cód. 677213Vistos.Defiro o requerimento 

do Ministério Público, pelo que determino a citação do acusado por edital, 

nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos 

autos, nem constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do 

CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado (...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida 

cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá 

recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como 

medida cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e 

não sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685150 Nr: 16033-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO ROSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT

 Autos nº 16033-60.2018.811.0064 – Cód. 685150

Vistos.

Trata-se de ação penal por meio da qual o Ministério Público ofertou 

denúncia em desfavor de RODRIGO ROBERTO ROSSATO, pela prática, em 

tese, do delito tipificado no art. 155, §4°, inciso II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 08.02.2019 (fl. 42).

Às fls. 45/49, ao apresentar resposta à acusação, a defesa da 

denunciada requereu: 1) a exclusão da culpabilidade do acusado, 

reconhecendo o erro de tipo; 2) a extinção do feito no estado em que se 

encontra; 3) a exclusão da qualificadora de destreza; 4) substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito; 5) a oitiva das 

testemunhas comuns à acusação.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pela 

improcedência do pedido absolvição sumária na resposta à acusação 

apresentada pelo réu, pugnando pelo normal seguimento do processo (fls. 

50/51).

É o necessário. Fundamento e decido.

 Analisando detidamente os autos, no que tange a resposta à acusação 

apresentada pelo acusado RODRIGO ROBERTO ROSSATO, em relação ao 

pleito de absolvição sumária em virtude de que os fatos narrados não 

constituíram crime, sendo erro de tipo essencial, a priori entendo que a 

tese sustentada pela defesa demanda ampla instrução probatória a qual é 

incompatível com o rito do art. 397 do Código Penal.

De igual modo, acerca dos pedidos de extinção do feito no estado em que 

se encontra, e a exclusão da qualificadora de destreza, vez que no 

momento se amostra prematuro e referida tese deverá ser combatida após 

o término da devida instrução processual, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa do acusado.

Por outro lado, verifico ainda que as alegações contidas na defesa do 

acusado se confundem com o próprio mérito da ação, pelo que no 

momento se mostra prematuro e a via inadequada para a análise, havendo 

necessidade de ampla dilação probatória.

Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 
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audiência de instrução e julgamento para o dia 03.02.2020, às 17h30min. 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações das 

vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605256 Nr: 3049-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 3049-54.2012.811.0064 – Cód. 605256

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MARCOS 

GOMES DA SILVA como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DEFIRO o pedido da cota ministerial, para que seja oficiado à 

autoridade policial requisitando o encaminhamento da mídia, contendo as 

imagens das câmeras de segurança citadas no boletim de ocorrência de 

fls. 08/09.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623464 Nr: 6314-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6314-93.2014.811.0064 – Cód. 623464

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado WESLEY 

GONÇALVES DA SILVA como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611108 Nr: 1428-85.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 1428-85.2013.811.0064 – Cód. 611108

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MAX 

ARRUDA MARTINS como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DEFIRO os pedidos contidos nos itens “b” e “c” da cota ministerial.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676324 Nr: 8151-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Autos nº 8151-47.2018.811.0064 – Cód. 676324

Vistos.

Considerando o réu VAGNER JOSÉ BRANGUIM MENOTTI, foi preso em 

flagrante na data de 05.11.2019 (autos/cód. 700136 – 1ª Vara Criminal) e 

teve sua prisão convertida em preventiva, sendo encaminhado ao presídio 

local.

Dessa forma, determino a citação do réu, o qual poderá ser localizado no 

Presídio da Mata Grande.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 305471 Nr: 2523-97.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2523-97.2006.811.0064 – Cód. 305471Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JOSÉ NOEL 

SIQUEIRA DE ASSIS como incurso nos artigos nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão 

vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, constando que ele poderá o arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, (...)E, no caso dos autos, além de 

comprovada a materialidade do delito, indubitavelmente deve haver a 

presença de indícios suficientes de autoria, bem como a real 

demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar do 

denunciado para a conveniência da instrução e para a garantia da ordem 

pública, e considerando ainda o elastério temporal para o oferecimento da 

denúncia, a priori não vislumbro motivação para decretação da prisão 

preventiva do denunciado, razão pela qual postergo a análise do 

requerimento ministerial para após a citação do denunciado JOSÉ NOEL 

SIQUEIRA DE ASSIS e, restando à mesma infrutífera, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701837 Nr: 12758-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)das custas do processo, até final julgamento.”In casu, não obstante a 

juntada de cópia da carteira de trabalho do réu, o que, a princípio, serviria 

com prova de sua hipossuficiência, entendo que deve sopesar também o 

fato de estar assistido por advogado particular que foi constituído após a 

decisão.O simples fato de o réu ter vindo a Juízo com auxílio de advogado 

particular, mesmo após este magistrado ter-lhe concedido à liberdade 

provisória de ofício, revela tratar-se de pessoa com alguma condição 

financeira, não restando evidenciada a alegada condição de 

miserabilidade.Portanto, no caso em exame, mostra-se inviável a isenção 

do valor arbitrado a título de fiança, mormente porque o réu encontra-se 

assistido por advogado particular após este magistrado de ofício conceder 

a fiança, o que faz presumir condições financeiras para arcar com tais 

emolumentos, já que custeou com os honorários advocatícios, valores que 

deveriam ter sido remetidos ao pagamento da fiança.Consigno, ainda, que 

o quantum fixado, além de assegurar que o réu compareça aos chamados 

judiciais e pague as custas de eventual processo (em havendo ação penal 

com pedido julgado procedente, evidentemente), teve como parâmetro o 

valor do bem subtraído (auto de avaliação indireta, fl. 31), que sequer foi 

recuperado, razão por que o pedido de redução do montante fixado 

também não merece acolhimento.No mais, diante da ausência de previsão 

legal nesta hipótese, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de 

parcelamento da fiança.3. Dispositivo.I – INDEFIRO os pedidos de 

isenção/redução e parcelamento do valor arbitrado a título de fiança.II – 

Intime-se o autuado, por meio de seu advogado, acerca do teor da 

presente decisão, bem como para apresentar a resposta à acusação, 

devido ao recebimento da denúncia.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702343 Nr: 13180-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA SILVA, CARLOS 

ANDERSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13180-44-2019.811.0064 – Cód. 702343Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando os acusados ROBERTO 

CARLOS DA SILVA e CARLOS ANDERSON ARAUJO DA SILVA como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia 

e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396 e 

396-A do CPP, (...), levando-se em consideração que o autuado não 

efetuou o recolhimento do valor outrora estipulado, concedo a LIBERDADE 

PROVISÓRIA sem fiança a CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA, 

mantendo as medidas cautelares fixadas na decisão encartada às fls. 

65/65-v, quais sejam, comparecimento mensal (o qual deve se dá de forma 

pessoal), comparecimento em todos os atos processuais futuros e 

comprovação de endereço (devendo este ser atualizado em caso de 

mudança de domicílio); bem como acrescento a mesma as seguintes 

medidas: 1) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por 

mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); 

2) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, 

CPP).Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CARLOS ANDERSON 

ARAÚJO DA SILVA, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o 

indiciado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, de que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE 

DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO (art. 282, §4º, última parte do CPP), bem 

como deverá o mesmo ser citado da presente ação penal.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 693146 Nr: 5680-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da não intimação da vítima Mikael Douglas Gomes da Silva, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 23 de janeiro de 2020 às 14h40min.

Intime-se a vítima supramencionada no endereço fornecido neste ato.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697337 Nr: 9544-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da ausência injustificada da vítima Mayara Rodrigues Nogueira, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 23 de janeiro de 2020 às 15h00min.

Expeça-se competente mandado de condução coercitiva.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEZA BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

ALVES DA SILVA, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOREIRA 

DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, CARLOS VINICIUS MARINHO DE 

OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, MARCELO ALVES SANTOS SILVA - 

OAB:27.771-0/MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Suair da Silva Junior, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

Concedo vistas dos autos ao Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes pelo 

prazo de 03 (três) dias para que se manifeste acerca da testemunha 

Admilson Santos Oliveira, após manifestação, determino desde já a 

expedição de eventual mandado de intimação ou carta precatória a fim de 

proceder à inquirição da testemunha supramencionada.

Diante da ausência justificada da testemunha Werner Cavalcante Jovino, e 

não intimação das testemunhas Admilson Santos Oliveira, Estefanny 

Gomes Siqueira Carrijo Fortaleza, designo audiência de continuação para 

o dia 06 de fevereiro de 2020 às 15h30min.

Intime-se a testemunha Werner Cavalcante Jovino.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702492 Nr: 139-73.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOS SANTOS DE SOUZA, CHARLES 

NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Autos nº 139-73-2020.811.0064 – Cód. 702492Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de CHARLES 

NASCIMENTO LIMA e JEAN DOS SANTOS DE SOUZA, pela prática, em 

tese, do delito tipificado no art. 157, §2º (roubo majorado), inciso II 

(concurso de agentes), na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do 

Código Penal, ocorrido em 05.01.2020.É o necessário. Fundamento e 

decido. Para fins de recebimento de denúncia, a peça acusatória inicial 

deve ostentar todos os requisitos previstos (...) termos do art. 396 e 

396-A do CPP, determino a citação dos acusados para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que eles 

poderão arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação. Não havendo apresentação de defesa, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) 

dias, concedendo-lhe vista dos autos.Apresentada a defesa, SE 

NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700566 Nr: 11822-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GREGORIO FAZZI, JHON JHONE 

KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193-MT

 CERTIFICO que, em contato telefônico com os advogados dos acusados 

Jhon Jhone e Ana Paula, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos - OAB/MT nº 

12.062 e Dr. Getúlio Baldoíno da Silva Terra Junior - OAB/MT nº 15.193, 

respectivamente, foram os causídicos devidamente intimados da audiência 

designada para o dia 23/01/2020 às 15:30 horas. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702257 Nr: 13037-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL WELINGTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 13037-55.2019.811.0064 – Cód. 702257

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GABRIEL 

WELINGTON GOMES DA SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 05.02.2020, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626185 Nr: 8254-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de 

Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de 

liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial 

ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca 

Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos 

penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados 

ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento 

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

COMPARECER NO PRAZO DE CINCO DIAS PERANTE A QUARTA VARA 

CRIMINAL E INFORMAR NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL O SEU 

ENDEREÇO.

1. Comparecer mensalmente na 4° Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT- Execução Penal, para assinar o termo de 

comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 08:00 e 

13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do 

dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da 

audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele 

deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de 

entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no 

T E L E F O N E  6 6 . 9 9 9 1 1 - 3 0 4 7  ( w h a t s a p p )  e  e - m a i l 

monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no 

equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, 

todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO 

IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA 

TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, conforme dispõem 

o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos 

deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio 

processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para 

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do 

monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 
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deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio do telefone – 66.99911-3047.

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, deverá 

o recuperando entrar em contato com a central de monitoração eletrônica 

no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá ainda 

comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal procedimento 

o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de 

pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo. 

Após voltem os autos conclusos para homologação.

Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento 

de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando.

Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas 

para apresentar comprovante de endereço atualizado.

Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.

Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 685150 Nr: 16033-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO ROSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT

 Intimação ao advogado do acusado Rodrigo Roberto Rossatto, Dr. Angelo 

Bernardino de Mendonça Junior, OAB/MT nº 16.330, para apresentar 

endereço atualizado do acusado, a fim de intimá-lo da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 03/02/2020, às 17:30 horas, 

no prazo de 02 (dois) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 653612 Nr: 3182-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Intimação ao advogado do acusado, Dr. Joabe Teixeira de Oliveira, 

OAB/MT Nº 5.152, para indicar endereço atualizado da testemunha de 

defesa Marcos Henrique, tendo em vista o teor da certidão do oficial de 

justiça da fl. 86-A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678505 Nr: 10116-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, 

GLEISON ARAUJO DA CRUZ, MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação da Defensoria Pública à fl. 107, encaminhe 

os autos ao substituto legal da 3ª Defensoria Criminal, para apresentação 

de alegações finais em favor do réu MATEUS MARTINS FREIRE 

CARRASQUEIRA.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686507 Nr: 17248-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDSON APARECIDO 

FLÁVIO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.02.2020, às 16h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687537 Nr: 836-31.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENEDI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO 

DENUNCIADO KENEDI FERREIRA DOS SANTOS E DETERMINO A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO EM SEU FAVOR.Determino, ainda, que 

a Sra. Gestora recolha todos os mandados de prisão em aberto em 

desfavor do acusado referente a este feito, bem como proceda-se a baixa 

junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.Ademais, revogo a 

determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN, e a 
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caso os órgãos retromencionados já tenham sido oficiados, DETERMINO 

que se expeça ofício para a baixa restritiva.DA RESPOSTA À 

ACUSAÇÃOAnalisando detidamente os autos, no que tange a resposta à 

acusação apresentada pelo acusado KENEDI FERREIRA DOS SANTOS, 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. 

Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01.06.2020, às 14h10min. 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, 

à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém 

registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo ser 

indeferidas as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando 

que, em sendo necessário, expeça-se a devida carta 

precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687905 Nr: 1140-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS WILLIAN ARGUELHO PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

O (a) acusado (a) MATHEUS WILLIAN ARGUELHO PRUDENCIO, por 

intermédio da Defensoria Pública às fls. 93/93-v, manifestou nos autos 

informando que ficou impossibilitado de efetuar o pagamento da primeira 

parcela da prestação pecuniária em razão de não possuir condições 

financeiras por estar desempregado, contudo pretende arcar com as 

condições impostas para continuidade do benefício, efetuando o 

pagamento da prestação pecuniária, assim, requer que seja aceita sua 

justificativa para o não pagamento da primeira parcela, bem como pleiteia 

que seja mantido o benefício processual.

Com vistas dos autos, o Ministério Público à fl. 96, acolheu a justificativa e 

pugnou que a prestação pecuniária seja convertida em prestação de 

serviço à comunidade.

Pois bem. Considerando as razões expostas pelo (a) acusado (a), e em 

consonância com o parecer ministerial de cota retro, ACOLHO a 

justificativa apresentada pelo (a) acusado (a) às fls. 93/93-v.

De outro giro, observo que o (a) acusado (a) informou que irá honrar com 

o pagamento da prestação pecuniária, dessa forma, DETERMINO que o réu 

seja intimado para efetivar o pagamento outrora imposto para concessão 

do benefício de suspensão condicional do processo, cujo pagamento da 

primeira parcela deverá ocorrer após 15 (quinze) dias da intimação do (a) 

réu (ré) desta decisão.

Contudo, caso este (a) não disponha de recurso financeiro para adimplir 

com sua obrigação, que este (a) seja intimado (a) acerca da proposta de 

conversão da prestação pecuniária em prestação de serviço à 

comunidade, ofertada pelo Ministério Público à fl. 96.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689616 Nr: 2565-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDSON APARECIDO 

FLÁVIO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.02.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604759 Nr: 2533-34.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BANKS BARBOSA, SIMPLICIO FELIX 

CARVALHO DA ROSA, ANTONIO ROBERTO MACHADO, JOSÉ CLEBER 

SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19.120

 Intimação ao Dr. Enoque da Silva Sampaio, OAB/MT nº 19.120, para 

apresentar resposta à acusação em favor do acusado Simplício Felix 

Carvalho da Rosa, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692773 Nr: 5400-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARCANJO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ARCANJO DO NASCIMENTO, 

Rg: 14047284, Filiação: José Arcanjo do Nascimento e Benedita Pereira do 

Nascimento, data de nascimento: 05/02/1981, brasileiro(a), natural de 

Santa Helena de Goias-GO, casado(a), serviços gerais, Telefone 

(66)99721-2396. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] ANTE O EXPOSTO, E POR TUDO QUE MAIS CONSTA 

NO INCLUSO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PELA PROMOTORA SIGNATÁRIA OFERECE 

A PRESENTE DENÚNCIA CONTA FRANCISCO ARCANDO DO 

NASCIMENTO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 306, §1º, I E 

ART. 309, CAPUT DA LEI 9.503/1997, TUDO NA FORMA DO ART. 69, 
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CAPUT, DO CP.[...] ADVERTÊNCIA: Não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 4 0 0 - 5 3 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

692773Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o 

acusado FRANCISCO ARCANJO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 

nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. 

[...]Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. [...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Aparecida 

Guidio Ferro, digitei.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702343 Nr: 13180-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA SILVA, CARLOS 

ANDERSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Autos nº 13180-44.2019.811.0064 – Cód.702343

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

CARLOS ANDERSON ARAUJO DA SILVA e ROBERTO CARLOS DA 

SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.02.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697192 Nr: 9425-12.2019.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genihany Nogueira Lopes 

Aguiar - OAB:17.130-MT

 Autos nº 9425-12.2019.811.0064 – Cód. 697192

Vistos.

O Ministério Público à fl. 24 manifesta por novo agendamento da perícia 

médica e que seja o acusado intimado para comparecimento.

Defiro o pedido contido na cota ministerial retro, para tanto, determino que 

seja providenciado novo agendamento para realização de perícia do 

indiciado PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS.

Por fim, considerando o termo de curatela definitiva encartado à fl. 06, 

constando que IZALTINA RODRIGUES DE PAIS é a curadora de PAULO 

HENRIQUE, determino que esta seja intimada para comparecer juntamente 

com o indigitado no dia, data e horário em que for agendada a nova 

perícia, devendo esta ser intimada no endereço anexo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 683650 Nr: 14698-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 1. A decisão atacada é mantida em seus exatos termos (CPP, 589, 

parágrafo único).

2. Povidencie a digitalização e a remessa ao TJMT para apreciação da 

pretensão recursal.

3. Em seguida, deverá ser ARQUIVADO de forma IMEDIATA o presente 

incidente no sistema Apolo.

4. O arquivamento se faz imperioso porque o resultado do julgamento do 

agravo deverá ser encartado no executivo que tramita no sistema SEEU - 

1828-31.2015.811.0064.

4. Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 326198 Nr: 4222-21.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX DA SILVA BASTOS, PAULO HENRIQUE 

GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intime-se o acusado, via publicação DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a sua conta bancária, a fim de restituir os valores 

apreeendidos, sob pena de perdimento.

Com a apresentação dos dados bancários, promova-se o levantamento 

dos valores em favor do denunciado.

Escoado o prazo encimado, sem a apresentação da conta bancária, 

converte-se os valores apreendidos em favor do FUNESD/MT, cujo 

montante deve ser imediamente transferido a referida instituição.

Após, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 664132 Nr: 12570-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSIKA SALGADO LINO, IZIDORIO 

RODRIGUES DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B-MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463

 Autos: 12570-47.2017.811.0064 – Código: 664132.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que decorreu o prazo (fls. 119) sem a apresentação da 

defesa preliminar do acusado Izidório Rodrigues da Luz Neto e tendo 

presente o disposto no art. 265 do CPP, pela derradeira vez, reitere-se a 

intimação à Defesa Constituída do denunciado (Kaio Gabriel Pereira Gomes 

– OAB/MT 24.463) para que apresente a defesa preliminar no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, nova conclusão.

Rondonópolis – MT, 12 de dezembro de 2019.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695600 Nr: 7985-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIANE SILVA DE SOUZA, SANDRO JOSÉ 

XAVIER DA COSTA, SILVANO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBIANE SILVA DE SOUZA, Cpf: 

03521568130, Rg: 2448436, Filiação: Neila da Silva e Sebastião Nunes de 

Souza, data de nascimento: 19/05/1990, brasileiro(a), natural de 

Coxim-MS, solteiro(a), Telefone (66)99683-5868. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: Autos: 7985-78.2019.811.0064 -  Código : 

695600.DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – Quanto à acusada RUBIANE SILVA 

DE SOUZA, antes de determinar sua notificação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar à acusada presa em alguma das unidades 

prisionais do Estado (art. 1.376, §7°, CNGC).Em caso negativo a 

informação anterior e considerando que a suspeita se encontra em local 

incerto e não sabido, e que não há previsão na Lei de Drogas quanto ao 

andamento do feito quando do seu desaparecimento espontâneo e, 

pautado no que expressa o art. 4º do Decreto Lei 4.657-42 , por 

fundamento de analogia ao que prescreve o art. 361 do Código de 

Processo Penal , NOTIFIQUE-SE a acusada RUBIANE SILVA DE SOUZA via 

edital no prazo de 15 (quinze) dias.Passa-se à análise da prisão 

preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. A acusada RUBIANE 

SILVA DE SOUZA encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, 

fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura 

aplicação da lei penal, revelando ainda que ela pretende se subtrair aos 

efeitos de eventual condenação. Além disso, a acusada RUBIANE SILVA 

DE SOUZA mudou de residência sem comunicar este Juízo, cuja 

notificação restou infrutífera (fls. 190).Tais fatos, de per si, já emprestam 

motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário 

agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da 

instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do 

devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de 

todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, 

equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não 

somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos 

provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do 

desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de 

prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva .”Eis o 

julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA 

IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO 

FRUSTRADA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C 

ART. 366, AMBOS DO CPP – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO 

PROVIDO. Há de ser decretada a prisão preventiva do acusado que, 

apesar de ciente dos deveres de comparecer perante a autoridade todas 

as vezes em que fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia 

autorização do Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias 

tentativas dos serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que 

evidencia o intuito do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar 

à aplicação da lei, legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a 

imposição da cautelar extrema de privação da liberdade. (RESE 

77006/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste 

sentido, eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO 

DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA 

NO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU 

QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 
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evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte da acusada, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada RUBIANE 

SILVA DE SOUZA.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às 

autoridades competentes parar a captura da acusada.Realizada a prisão, 

deverá ser a custodiada conduzida imediatamente à Autoridade Judicial 

para realização da audiência de custódia, em observância ao art. 3º do 

Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ. Oficie-se à 

Secretaria de Segurança Púbica SENASP para efetuar a inscrição da 

acusada na Rede INFOSEG.II –Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via.De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

e x a u r i e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  a  n a t u r e z a i n t e r l o c u t ó r i a d e t a i s 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de SANDRO 

JOSÉ XAVIER DA COSTA e SILVANO GOMES DE SOUZA.COMUNIQUE-SE 

o recebimento da denúncia em relação aos acusados Sandro José Xavier 

da Costa e Silvano Gomes de Souza à Central de Distribuição, ao Instituto 

Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo 

inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

20 de janeiro de 2.020, às 15h50, data única disponível.Intimem-se as 

partes, as testemunhas/informantes , bem como os acusados .Providencie 

a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.Comunique-se o Juízo da Vara de Execução Penal da 

Comarca de Guiratinga/MT, informando a prisão do acusado Silvano 

Gomes de Souza; bem como ao Juízo de Execução Penal de Poxoréu/MT, 

noticiando a prisão do denunciado Sandro José Xavier da Costa, nestes 

autos.Ciência ao MPE e a DPE.CUMPRA-SE com urgência, devendo o 

mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018.João Filho de 

Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA CORREA 

LOPES RIBEIRO, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 679462 Nr: 11029-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA AUXILIADORA MACEDO DO 

NASCIMENTO, PATRICIA SINARA DE JESUS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada Patrícia Sinara de 

Jesus Lima como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 c.c 29 do CPB COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) 

CONDENAR a acusada Brenda Auxiliadora Macedo do Nascimento como 

incursa nas sanções penais do art. 33, caput, §4º do CPB, SEM as 

implicações da Lei 8072/90 (STF - no HC n° 118533).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326198 Nr: 4222-21.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX DA SILVA BASTOS, PAULO HENRIQUE 

GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação do acusado PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a sua conta bancária, a fim de 

restituir os valores apreeendidos, sob pena de perdimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 686403 Nr: 17151-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCLEYVAN MIRANDA RIBEIRO, JOAO 

PAULO NAZARIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimem-se os acusados DUCLEYVAN MIRANDA RIBEIRO e JOÃO PAULO 

NAZARIO SILVA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem a sua 

conta bancária, a fim de restituir os valores e objetos lícitos apreeendidos, 

sob pena de perdimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 689613 Nr: 2562-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANCHES LUZ, MAYURI SOUZA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Vista dos autos a Defesa Técnica para apresentação de memorial no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 691096 Nr: 3836-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, DOUGLAS 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPos - 

OAB:16944, DEFENSOR - OAB:

 Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de: (a) CONDENAR o(a) acusado(a) Dayane Souza de Oliveira, 

qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8072/90; (b) 

CONDENAR o(a) acusado(a) Dayane Souza de Oliveira, qualificado nos 

autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 

11.343/06, SEM as implicações da Lei 8072/90; (c) CONDENAR o(a) 

acusado(a) Douglas Pereira dos Santos, qualificado nos autos, como 

incurso(a) nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM 

as implicações da Lei 8072/90; (d) CONDENAR o(a) acusado(a) Douglas 

Pereira dos Santos, qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções 

penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 

8072/90; (e) CONDENAR o(a) acusado(a) Douglas Pereira dos Santos, 

qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 12 da 

Lei 10.826/03, SEM as implicações da Lei 8072/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698435 Nr: 10324-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA, JÚNIOR RONEI LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor 

Elisama Silva Teixeira Pena Souza Faria e Júnior Ronei Lemos. 

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e julgamento para 

o dia 21 de janeiro de 2.020, às 13h30, data única disponível.Intimem-se as 

partes, as testemunhas/informantes, bem como os acusados.Providencie 

a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.Oficie-se a POLITEC para que, em 05 dias, encaminhe o 

laudo pericial definitivo.Ciência ao MPE e a DPE.CUMPRA-SE com urgência, 

devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 699714 Nr: 11194-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA DE SOUZA FRANÇA, LEANDRO 

MORAES DE FRANÇA, LUCAS SOUSA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÕES - OAB:3.402-B

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

ANA CARLA DE SOUZA FRANÇA, LUCAS SOUSA FRANÇA e LEANDRO 

MORAES DE FRANÇA. COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à 

Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia 

de Polícia responsável pelo inquérito policial. Designa-se audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2.020, às 14h30, data 

única disponível. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem 

como os acusados, ficando dispensada a intimação das testemunhas de 

defesa arroladas em fl. 167, pois irão comparecer voluntariamente. 

Providencie a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos. DETERMINA-SE a juntada do laudo pericial definitivo 

que encontra-se disponível no sistema POLITEC ONLINE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693096 Nr: 5643-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAYNE SALINA GARCIA, RAMON 

SANTOS SANTANA, EMERSON PEREIRA, ANGELICA JESUS BRITO, 

BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107/MT

 Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro 

de 2020, às 13h30, data única disponível. INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como os acusados.Providencie a CITAÇÃO 

dos acusados na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos..Assim, a 

prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos 

que, por ora, permanecem incólumes.Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelas Defesas dos 

acusados Ramon Santos Santana e Emerson Pereira.Às providências. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693552 Nr: 6038-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO 

SERGIO PEREIRA ANICESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR - OAB:, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
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I – Recebe-se a apelação interposta pelo acusado PAULO SERGIO 

PEREIRA ANICESIO em fls. 175, porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

II – Nos termos do art. 600 do CPP, vista dos autos a defesa constituída 

para, no prazo de 08 (oito) dias apresentar razões, após, vista dos autos 

ao MPE para no prazo sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

III – Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV – Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 699714 Nr: 11194-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA DE SOUZA FRANÇA, LEANDRO 

MORAES DE FRANÇA, LUCAS SOUSA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÕES - OAB:3.402-B

 Demais a mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não 

demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza 

interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida 

antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o 

desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - 

AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

29/06/2018).Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, 

nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do 

art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em 

desfavor de ANA CARLA DE SOUZA FRANÇA, LUCAS SOUSA FRANÇA 

e LEANDRO MORAES DE FRANÇA.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2.020, às 

14h30, data única disponível.Int imem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como os acusados, ficando dispensada a 

intimação das testemunhas de defesa arroladas em fl. 167, pois irão 

comparecer voluntariamente.Providencie a CITAÇÃO dos acusados na 

forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a 

serem inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 

05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.DETERMINA-SE a juntada do 

laudo pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema POLITEC 

ONLINE.Ciência ao MPE e a DPE.CUMPRA-SE com urgência, devendo o 

mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Rondonópolis 

– MT, 19 de dezembro de 2019.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 627830 Nr: 680-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS VALDEZ SCHWART MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor 

MATEUS VALDEZ SCHWART MENDES. COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2.020, às 

17h00, data única disponível.Int imem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como o acusado.Providencie a CITAÇÃO 

do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos.Ciência ao 

MPE e a DPE.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.SERVE CÓPIA DA 

PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 698435 Nr: 10324-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA, JÚNIOR RONEI LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (01/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – No mais, aguarde-se a realização da audiência instrutória aprazada 

nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696537 Nr: 8882-09.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS ALVES DA SILVA, WEDER 

BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ARY DA COSTA CAMPOS - 

oab 16944 , FERNANDO FERREIRA DE LIMA - oab 24279/O-MT , ANTONIO 

SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - oab 15.694 MT e THELMA APARECIDA 

GARCIA GUIMARAES - oab 3402-B , SOBRE A SENTENÇA DE FLS 

160/163 ACERCA DA PRETENSÃO RECURSAL DOS RÉUS.

 Hingrid Laranjeira

Estagiária 5ª vara criminal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698578 Nr: 10431-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO APARECIDO DELGADO DURO, 

LUZINETE DE SOUZA BARBOSA, PAULO RICARDO SILVA DE JESUS, 

MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, WILLIAN FELIPE DA ROCHA VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do advogado da re, ARY DA COSTA CAMPOS, para que 

apresente defesa preliminar, no prazo de 10 dias, nos autos de cod. 

698578.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 340112 Nr: 3916-81.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DAIONEL DE OLIVEIRA OU WILLIAN 

LEONEL DE OLIVEIRA, REGINALDO LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Intime-se a defesa de WYLLIAN LAIONEL DE OLIVEIRA para que, em 05 

(cinco) dias, apresente PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS para 

levantamento de valores, como determina o art. 450 da CNGC , sob pena 

de decretação da perda dos valores em favor do Conselho da 

Comunidade.

Apresenta a procuração com poderes específicos para levantamento de 

valores, promova-se o levantamento do dinheiro que se encontra 

apreendido nos autos, em favor do acusado e de seu causídico, na forma 

pleiteada em fls. 447/448.

Transcorrido o prazo encimado, sem a apresentação da procuração com 

poderes específicos para levantamento de valores, desde já, decreta-se a 

perda dos valores apreendidos em favor do Conselho da Comunidade, 

devendo ser expedido o competente alvará de levantamento da quantia, 

em benefício da referida entidade beneficiada, independente de nova 

conclusão.

Por fim, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693524 Nr: 6019-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, 

MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO, THALES APOENA FONSECA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22128/A, DEFENSOR - OAB:

 Autos: 6019-80.2019.811.0064 – Código: 693524.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela defesa do acusado THALES 

APOENA FONSECA DE SOUZA (fls. 230/38) porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a defesa constituída pelo 

acusado THALES APOENA FONSECA DE SOUZA para, no prazo 

sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, vista dos autos ao 

MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. INTIME-SE pessoalmente o acusado THALES APOENA FONSECA DE 

SOUZA do inteiro teor da Sentença, instando-o sobre o desejo de 

recorrer.

4. CUMPRAM-SE integralmente as determinações da Sentença.

 5. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos à Câmara competente e analisado o 

Recurso interposto.

6. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 08 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659703 Nr: 8743-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 Intimação do advogado ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR 

PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652237 Nr: 1826-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERMINO RODRIGUES, EDER 

ROBERTO PICOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER ROBERTO PICOTE, Cpf: 

98392298187, Rg: 584178529, Filiação: Eunice Maria Henrique Picote e 

José Roberto Picote, data de nascimento: 16/07/1982, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais, Telefone (66)99915-8864. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REU ACERCA DA SENTENÇA ABAIXO.

Despacho/Decisão: 1. Relatório. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no 

uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia em face de 

SAMUEL FERMINO RODRIGUES E EDER ROBERTO PICOTE, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e EDER como 

incurso no art. 180 do CP, haja vista que: “... na data de 12/01/2017, por 

volta das 08h30, na rua Túlio Salussi, n.º 820, bairro Jardim Rui Barbosa, 

nesta cidade, policiais militares flagraram os denunciados guardando e 

tendo em depósito 06 (seis) porções de maconha (24,5g) e 01 (um) pé de 

maconha (0,2g), conforme laudo pericial de fls. 31/32, a quantia de R$ 

119,00 (cento e dezenove reis) em dinheiro, além de aparelhos e joias de 

origem duvidosa(...) .” Às fls. 79/80 foi determinada a notificação. Defesas 

preliminares foram juntadas às fls. 88 e 93/95, tendo sido a denúncia 

recebida em 11 de maio de 2017, fls. 97/99. Em audiência de instrução e 

julgamento os réus foram interrogados e inquiridas a testemunha militar 

Willian, Sr. João Batista e Marilnalva. Com vista dos autos, o representante 
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do Ministério Público postulou pela desclassificação da conduta de tráfico 

de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, bem 

como requereu a condenação do acusado Eder no crime de receptação, 

fls. 189/194. Por sua vez a defesa do réu Eder requereu a 

desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 

11.343/06 e a absolvição deste no crime de receptação, fls. 196/199. Já a 

defesa do réu Samuel requereu a desclassificação do crime, nos termos 

requeridos pelo Ministério Público, fls. 200/204. Relatei o necessário. 2. 

Fundamentação 2.1. Do crime de tráfico de drogas Ambos os acusados 

foram denunciados por crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06). Dispõe o art. 33, caput da Lei nº 11.343/06: 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Pois bem, após analisar todo o conjunto probatório constante 

deste feito, tenho que não se faz possível a condenação dos acusados 

pelo cometimento do crime de tráfico, sendo a desclassificação de tal 

conduta para o delito de uso de estupefaciente medida que se impõe. 

Explico. Consta dos autos que a Polícia Militar realizava diligência para 

apurar o suposto crime de estelionato. Ao identificarem o destinatário da 

conta bancária que supostamente teriam efetivado o crime de estelionato, 

dirigiram-se ao imóvel constataram que no local residem três famílias, 

sendo encontrado no quintal de Samuel um pé de maconha e na residência 

de Eder fora localizada porções de substancia entorpecente, além de 

outros objetos de origem incerta. Ao serem interrogados na sede 

inquisitorial, Samuel apenas negou a prática dos delitos, enquanto que 

Eder alegou ser usuário de drogas. Por sua vez, em juízo, a testemunha 

militar inquirida, ressaltou que iniciaram as diligências em razão da 

ocorrência do crime de estelionato, afirmando que teria localizado na 

residência do acusado Eder as porções de maconha e dinheiro trocado 

em um pote e algumas joias que não foram comprovadas origem lícita. 

Afirmou ainda que o pé de maconha estaria na casa de Samuel, qual é 

constantemente citada como ponto de venda de drogas. Ao serem 

interrogados em juízo, Eder reconheceu a propriedade das porções de 

maconha apreendidas em sua casa, mas declarou ser para seu consumo 

pessoal, ainda afirmou que na sua residência não possuía movimentação 

de pessoas. Por sua vez, Samuel afirmou que o pé de maconha 

encontrado no quintal de sua casa seria proveniente de algumas pontas 

de cigarro de maconha que foram lá jogadas. Ora, como se observa, em 

que pese o relato do militar que tinha conhecimento da existência de 

denúncias do tráfico de drogas na residência de Samuel, este não ficou 

evidenciado no caso em apreciação, sobretudo porque não fora efetivada 

nenhuma investigação aprofundada a respeito da ocorrência do tráfico de 

drogas. Além disso, não fora encontrados no local objetos destinados à 

preparação da droga para a venda. Assim, como se vê, o conjunto 

probatório é fragilíssimo para gerar édito condenatório ao réu, sobretudo 

porque não restou demonstrado que o estupefaciente apreendido tinha 

como destinação ao comércio, devendo imperar no caso em apreciação a 

desclassificação do delito, eis que os réus assumiu que a droga era de 

sua propriedade e que seria destinada ao consumo pessoal. Ademais 

disso, até não duvido que os acusados poderiam estar envolvido com o 

comércio malsão, conclusão esta em razão das constantes denúncias do 

tráfico de drogas na residência de Samuel, todavia, ressalto que 

consoante é cediço, não se pode condenar alguém com base em 

suposições, pois, no contexto, reafirmo que os elementos que constam 

nos autos não são suficientes para afirmar que as drogas apreendidas 

tinham destinação o comércio espúrio. De todo modo, ainda que haja 

probabilidade de que os sentenciados estivessem envolvidos no tráfico de 

drogas, a mera presunção não basta para fundamentar um édito 

condenatório, pois, conforme é de sabença, é defeso presumir a culpa de 

qualquer cidadão acusado de uma infração penal, isto em face do princípio 

da presunção da inocência, razão qual tendo os réus mencionado em juízo 

que os entorpecentes seriam de suas propriedades e que eram 

destinados ao consumo pessoal, entendo que a desclassificação do crime 

de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Por 

fim, considerando que os réus estiveram custodiados por mais de 04 

meses entendo descabido promover a apenamento no art. 28 da Lei 

11.343/06, posto que cumpriram a sanção penal, por analogia. 2.2. 

Materialidade e autoria do crime de receptação. O crime de receptação é 

previsto em nosso ordenamento jurídico no artigo 180, do Código Penal, 

que prevê: “Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, 

em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 

influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: A 

materialidade do crime de receptação resta devidamente comprovada pelo 

auto de prisão em flagrante, fl. 08, boletim de ocorrência, fls. 09/11 e auto 

de exibição e apreensão de fls. 29. Consta dos auto que foram 

apreendidos diversos objetos de origem desconhecida na residência do 

acusado, dos quais identificou-se que 01 (uma) corrente douradas era 

oriundo de crime patrimonial, qual fora devidamente reconhecido pelo 

proprietário. Tal fato foi confirmando em juízo pelo depoimento do policial 

militar e da testemunha João Batista, qual asseverou que no dia 

06/01/2016 sua residência fora furtada, ocasião em que fora subtraídos 

diversos objetos, tais como joias de ouro e bijuteria, jaquetas, notebooks, 

aparelhos celulares e mochila de couro e que posteriormente a Polícia 

Judiciária Civil o contactou informando que fora recuperada uma corrente 

dourada. Desse modo, consoante cediço, no crime de receptação, a 

simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a 

presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, que passa a 

pesar sobre o indivíduo flagrado com a res, a quem incumbirá demonstrar 

que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência 

espúria. Ora, como se vê dos autos, o réu não trouxe ao feito provas de 

que portava o objeto descrito acima de forma lícita ou que desconhecia a 

sua origem espúria, de modo então que a condenação é medida de lídima 

justiça. 3. Dispositivo. OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação 

referente ao crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 

11.343/06, dando por extinta a punibilidade do réu, em analogia. Por sua 

vez, CONDENO o réu EDER RODRIGO PICOTE nas sanções do art. 180 do 

CP. 3.1. Dosimetria da pena A culpabilidade do acusado é de normal. Deixo 

de considerar antecedentes, a fim de evitar o bis in idem. Nos autos 

existem elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado, 

qual é voltada para a criminalidade, já que ostenta vasta ficha criminal, 

diga-se, em sua maioria por crimes patrimoniais. Às circunstâncias do 

crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são 

tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo 

assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade conseqüências 

negativas. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente. 

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência, prevista 

no art. 61, inc. I do CP, posto que ostenta condenação criminal em tramite 

perante a 4ª Vara Criminal desta comarca sob o código 655021, razão 

qual agravo a reprimenda em 06 (seis) meses e em 10 (dez) dias multas. 

Por outro lado não incide ao caso nenhuma atenuante. Na terceira etapa 

dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou 

de diminuição, de modo que torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de 

reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. 3.2. Da pena de multa. Em 

atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o 

valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos. 3.3. Do regime. Tendo em vista o disposto no § 2º, “c” do art. 33 do 

CP, fixo o regime em inicialmente semiaberto, posto que o réu é 

reincidente. 3.4. Disposições gerais Em conformidade ao disposto no Art. 

15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos da 

condenada, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, posto que assisto pela Defensoria 

Pública. DECLARO a perda dos demais bens, objetos e valores 

apreendidos, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, vez que não 

comprovadas a propriedade e suas origens lícitas. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. 

Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA CORREA 

LOPES, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 652237 Nr: 1826-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERMINO RODRIGUES, EDER 

ROBERTO PICOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de INTIMAÇÃO no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Rondonópolis - MT, 9 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700370 Nr: 11669-11.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GABRIEL PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE JANDER DIAS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:26005/O

 Intimação do advogado JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR para 

apresentar a defesa previa do reu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669488 Nr: 2126-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, DANIEL BATISTA 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR JURANDIR VERNEQUE DIAS 

- OAB:14813, SERGIO AMARAL - OAB:378901

 Intimação do advogado SERGIO AMARAL para apresentação de defesa 

preliminar no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696252 Nr: 8620-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR DE ARAUJO MENDES, POLIANA 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19275

 Demais a mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não 

demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza 

interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida 

antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o 

desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - 

AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

29/06/2018).Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, 

nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do 

art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em 

desfavor de JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES e POLIANA DE OLIVEIRA 

SILVA.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de janeiro de 2.020, às 15h30, data única 

disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem como 

os acusados.Providencie as CITAÇÕES dos acusados, na forma do art. 56 

da Lei 11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.PROMOVA-SE 

a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária 

à realização do laudo definitivo (50, §3°), observadas às formalidades 

previstas no art. 32, §2º, da Lei 11.343/06.DETERMINA-SE a juntada do 

laudo pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema POLITEC 

ONLINE.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO.Ciência ao MPE e a 

DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, SIMONE 

LEAL DA SILVA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 I – Recebe-se a apelação interposta pelo acusado Maurício Gonçalves da 

Silva (fls. 403) porquanto presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, 

regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, 

capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de 

custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

II – Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a defesa constituída pelo 

acusado Maurício e ABRA-SE vista à DPE para, no prazo de 08 (oito) dias 

apresentarem razões e, após, vista dos autos ao MPE para no prazo 

sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

III – Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV – Intime-se e se cumpra.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699720 Nr: 11199-77.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA, LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO FIGUEREDO DA SILVA, Cpf: 
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01182675158, Rg: 16913710, Filiação: Maria Denilda Figueiredo e 

Arestides Batista da Silva, data de nascimento: 04/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Aragarças-GO, casado(a), pintor, Telefone (66)99977-7155. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: I – Quanto ao acusado LUCIANO FIGUEREDO DA 

SILVA, em consulta ao Sistema Siel, denota-se que o endereço constante 

em seu cadastro é idêntico ao existente nos autos, conforme consta do 

extrato em anexo.Assim, antes de determinar sua notificação por edital, 

oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar à acusada presa em alguma das unidades 

prisionais do Estado (art. 1.376, §7°, CNGC).Em caso negativo a 

informação anterior e considerando que a suspeita se encontra em local 

incerto e não sabido, e que não há previsão na Lei de Drogas quanto ao 

andamento do feito quando do seu desaparecimento espontâneo e, 

pautado no que expressa o art. 4º do Decreto Lei 4.657-42 , por 

fundamento de analogia ao que prescreve o art. 361 do Código de 

Processo Penal , NOTIFIQUE-SE o acusado LUCIANO FIGUEREDO DA 

SILVA via edital no prazo de 15 (quinze) dias.Passa-se à análise da prisão 

preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado LUCIANO 

FIGUEREDO DA SILVA encontra-se atualmente em lugar incerto e não 

sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura 

aplicação da lei penal, revelando ainda que ela pretende se subtrair aos 

efeitos de eventual condenação. Tais fatos, de per si, já emprestam 

motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário 

agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da 

instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do 

devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de 

todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, 

equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não 

somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos 

provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do 

desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de 

prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva .”Eis o 

julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA 

IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO 

FRUSTRADA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C 

ART. 366, AMBOS DO CPP – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO 

PROVIDO. Há de ser decretada a prisão preventiva do acusado que, 

apesar de ciente dos deveres de comparecer perante a autoridade todas 

as vezes em que fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia 

autorização do Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias 

tentativas dos serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que 

evidencia o intuito do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar 

à aplicação da lei, legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a 

imposição da cautelar extrema de privação da liberdade. (RESE 

77006/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste 

sentido, eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO 

DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA 

NO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU 

QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte da acusada, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado LUCIANO 

FIGUEREDO DA SILVA.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se 

às autoridades competentes parar a captura do acusado.Realizada a 

prisão, deverá ser o custodiado conduzido imediatamente à Autoridade 

Judicial para realização da audiência de custódia, em observância ao art. 

3º do Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ. Oficie-se 

à Secretaria de Segurança Púbica SENASP para efetuar a inscrição da 

acusada na Rede INFOSEG.II –Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via.De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

e x a u r i e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  a  n a t u r e z a i n t e r l o c u t ó r i a d e t a i s 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de ALINE 

RODRIGUES COIMBRA ANATAL.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia em relação a acusada ALINE RODRIGUES COIMBRA ANATAL à 

Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia 

de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2.020, às 16h30, data 

única disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem 

como a acusada.Providencie a CITAÇÃO da acusada ALINE RODRIGUES 

COIMBRA ANATAL na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada 

alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos.Oficie-se 

a POLITEC para que, em 05 (cinco) dias, apresente o laudo pericial 

definitivo.Ciência ao MPE e a defesa constituída.CUMPRA-SE com 

urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020
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Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 686247 Nr: 17012-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

fevereiro de 2.020, às 14h40, data única disponível.8. Intimem-se as 

partes, as testemunhas, bem como a acusada.9. Providencie a CITAÇÃO 

da acusada na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.10. DETERMINA-SE a 

juntada do laudo pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema 

POLITEC ONLINE.11. Não localizada alguma das pessoas a serem 

inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 

(cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.12. Ciência ao MPE.13. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 653423 Nr: 2999-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARILENE ALVES - OAB:7.474-MT

 1. DESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2.020, às 14:15 horas.

2. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem como a 

acusada.

3. Providencie a CITAÇÃO da denunciada na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06.

4. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

5. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 691489 Nr: 4175-95.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS, 

JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Autos: 4172-95.2019.811.0064 – Código: 691489.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela DPE em favor dos acusados 

CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS e JOÃO PAULO RODRIGUES DE 

MORÃES (fls. 197) porquanto presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade [fls. 198], adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRAM-SE vista dos autos à DPE para, 

no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, vista dos 

autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 13 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 685107 Nr: 15991-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834

 Autos: 15991-11.2018.811.0064 – Código: 685107.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa do acusado GUILHERME 

DE OLIVEIRA LIMA (fls. 365) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA, 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 17 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688507 Nr: 1599-32.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127

 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DO ADVOGADO JONAS PIMENTEL B. NETO, 

OAB-MT 18.454 SOBRE O INTERESSE RECURSAL NO PRAZO LEGAL.

 Hingrid Laranjeira

Estagiária 5ª vara criminal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 685107 Nr: 15991-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MARCELO AGDO CRUVINEL, OAB-MT 

11.834 PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL.

 HINGRID LARANJEIRA

Estagiária 5ª vara Criminal

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1013042-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - MT0011058A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo : 

1013042-49.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SIMONE DAL BO REQUERIDO: 

SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR Vistos etc. Defiro o pedido de vista dos autos, 

formulado pelo causídico Souvenir Dal’Bó Júnior. Às providências. 

Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis, 08 de Janeiro de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694509 Nr: 6934-32.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871-MT

 Ação Penal: 6934-32.2019.811.0064 - Código: 694509.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692981 Nr: 5541-72.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5541-72.2019.811.0064 – Código 692981

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Wenderson Araújo da Silva

Data e horário: quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019, 14h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Antônio Moreira da Silva

Advogado: Francisco Silva

Parte Réu: Wenderson Araújo da Silva

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, das testemunhas 

Adriana e Marina Sthefani Pereira dos Santos e o acusado. Ausentes os 

demais.

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro a cota ministerial de fls. 104.

 Ademais, considerando que algumas testemunhas de acusação não 

foram localizadas, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Outrossim, sai o advogado intimado para fornecer os endereços 

atualizados e detalhados das testemunhas arroladas às fls. 87/89.

 Por fim, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Antônio Moreira da Silva
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 Promotor de Justiça

Francisco Silva

Advogado

 Wenderson Araújo da Silva

Acusado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 698792 Nr: 10575-28.2019.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO PANZIERA JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 17.767

 ISTO POSTO e com essas considerações HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (Artigo 200 

do Código de Processo Civil), a desistência da presente ação formulada 

pelas partes. E, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do Artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, na forma da 

Lei.Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685658 Nr: 16491-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leudo Cândido de Andrade - 

OAB:OAB-CE 3.359

 Código: 685658

Vistos etc.

Ante o conteúdo extraído dos autos, sobretudo para evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, determino a imediata intimação do 

acusado, mediante carta precatória, para que informe se irá constituir 

advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

devendo o réu informar ao Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento do 

mandado.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701804 Nr: 12728-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINELSON DOMINGOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 701804

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por 

AQUINELSON DOMINGOS ALVES em desfavor de ZENILDE PEREIRA 

SALDANHA, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

 Inicialmente, PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça, conforme 

estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo Civil.

Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu 

violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada 

a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, 

segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 

1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de 

multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer 

meio de comunicação.

III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o local 

de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 

nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a de que poderá utilizar o 

atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos Artigos 27 e 28 ambos 

da Lei nº 11.340/06, salvo se tiver advogado constituído.

Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão, deixando-o ciente de 

que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em 

motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo 

Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

ofensor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando que ainda deverá ser ouvido em Juízo, em manifestação por 

intermédio de advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a 

outro decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito 

importante em prol de sua posição jurídica, inclusive alertando-o de que no 

caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para 

cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do 

parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei nº 

11.340/2006).

DETERMINO o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, 

bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias.

Comunique-se ao Ministério Público, nos termos do Art. 19, § 1º, da Lei nº 

11.340/2006, bem como em havendo notícias acerca do descumprimento 

da ordem judicial, dê-se vistas dos autos ao Parquet.

Dê-se ciência à equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e 

acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais conforme 

disciplina o Artigo 30 da Lei nº 11.340/2006.

Ante os termos da Lei nº 13.641, publicada em 03 de abril de 2018, 

oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das medidas 

protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação da 

referida norma legal.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA, ficando autorizado reforço 

policial, caso se mostre necessário ao cumprimento das medidas.

Cumpra-se, em plantão judicial.

 Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692796 Nr: 5420-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 692796

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 118.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do acusado Anderson Ferreira do Nascimento no endereço de fl. 113, 

tendo em vista sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do acusado nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de outubro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694782 Nr: 7195-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 7195-94.2019.811.0064 - Código: 694782.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692796 Nr: 5420-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 692796

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 127.

Com efeito, nomeio a Defensoria Pública, por seu digno Defensor Público, 

para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696407 Nr: 8765-18.2019.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SILVA BAVARESCO - 

OAB:OAB/MT 19.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ...Assim, mostra-se correta a decisão que indefere pedido de liminar em 

ação de busca e apreensão de menores, ante a ausência de 

verossimilhança das alegações que infira estar o menor em situação de 

risco ou que venha a sofrer qualquer prejuízo em razão de encontrar-se 

na companhia de seu genitor. Recurso conhecido e não provido. 

(20170020066459AGI, J. 10/10/2017 – TJ-DF)”.Assim, acolho o parecer 

ministerial e, atenta ao fato de que convívio do menor com a figura paterna 

é de extrema importância para o seu desenvolvimento, fixo, desde logo, 

multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em cada descumprimento da 

Autora ao direito de visitas do pai, conforme decisão de fls. 

108/19.Intime-se.Às providências. Cumpra-se, durante o plantão. 

Rondonópolis, 19 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701471 Nr: 12472-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA, SGLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LABRUNA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12472-91.2019.811.0064 (Código 701471)

Vistos etc.
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Analisando o feito, verifica-se que a parte autora postulou pleiteando que 

o requerido seja citado por meio de edital.

Anoto que, compete à parte autora promover as diligências no sentido de 

fornecer ao Poder Judiciário os meios necessários para a efetiva e célere 

entrega da prestação jurisdicional.

No entanto, observa-se que não foram exauridos todos os meios para 

localização da parte requerida, assim, ao menos por ora, o pedido de 

citação por edital não merece prosperar.

 Consigno, por relevante, que já foi fornecido a este Juízo dois endereços 

do acusado, conforme pode ser apurado nos sistemas Apolo e PJE.

 Diante disso, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe nos autos endereço para citação do requerido.

 Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação da parte 

requerente, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694025 Nr: 6482-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Ação Penal: 6482-22.2019.811.0064 - Código: 694025.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701119 Nr: 12237-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES YALLA SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Código: 701119

Vistos etc.

 Atenda conforme deprecado servindo a fotocópia de mandado.

Após, devolva a presente missiva com as homenagens deste Juízo e 

mediante as formalidades legais.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686437 Nr: 17184-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 ...ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, mantenho 

integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o pleito da 

defesa, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do Artigo 312 e 

313 do Código de Processo Penal.Ademais, designo audiência de 

instrução para o dia 22/07/2020, às 16h:30min.Nos termos do Artigo 400 

do Código de Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no Artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se às 

notificações e requisições que se fizerem necessárias.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, expeça-se a respectiva Carta 

Precatória.Às providências. Int imem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 19 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669238 Nr: 1934-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:OAB/MT 

16.316, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, SANDRO 

SOARES GIGLIO - OAB:15.474 MT

 MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA Nº 1934-85.2018.811.0064.

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de revogação de prisão preventiva formulado 

por Dailton Miguel Rodrigues.

 Instado a se manifestar, o órgão do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de revogação da prisão do acusado (fls. 268).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.
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É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se pelo relatório da Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo acostado às fls. 254/255 que os motivos que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva do acusado ainda persistem, razão pela 

deve ser indeferido o pedido de fls. 259/265.

Isso porque, a vítima relatou que apesar de ter sido decretada a prisão do 

acusado há pelo menos um ano ele encontra-se foragido e colocando em 

descrédito a decisão judicial, já que pressiona os filhos para obter 

informações sobre a vítima e inclusive já passou de carro em frente ao 

apartamento em que ela reside com seus filhos.

Reitero a decisão anterior no sentido de que não houve alteração na 

situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade 

física, psicológica e moral da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, 

mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito de fls. 259/265, vez que permanecem os requisitos e fundamentos 

do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 19 de Dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694780 Nr: 7193-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LUIZ DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O-MT

 Ação Penal: 7193-27.2019.811.0064 - Código: 694780.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 6680-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC, DCDA, HNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT, ROBERTO 

GONÇALVES FERREIRA - OAB:20.438/MT

 Código 608801

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fls. 299/300, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 302.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679636 Nr: 11196-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Humberto Damascena 

- OAB:4846 MT

 Autos nº 11196-59.2018.811.0064 – Código: 679636

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por NILZA 

JOB PEREIRA ALVES em desfavor de SEBASTIANO GERALDO ALVES, 

ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

 As medidas protetivas de urgência foram deferidas em 27 de agosto de 

2018 (fls. 14/15).

Consigno que, há mais de 01 (um) ano, não houve nenhuma informação de 

descumprimento das providências protetivas por parte do indiciado ou 

qualquer manifestação da vítima quanto à necessidade da continuidade 

das medidas protetivas, razão pela qual justifica o arquivamento do 

presente feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Sem maiores delongas, as medidas protetivas de urgência têm natureza 

cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, 

preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser 

atribuído a tais providências caráter definitivo.

 Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter 

provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente 

feito nos termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas 

em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e 

determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 
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favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Após, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694025 Nr: 6482-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Intimação do patrono do réu para que compareça ao Cartório da Vara 

Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT a 

fim de assinar a peça processual, Resposta à Acusação, fls.39/40, do 

processo supracitado em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694509 Nr: 6934-32.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289950 Nr: 2026-88.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do advogado do réu, a respeito da devolução da Carta 

Precatória de fl.292, conforme fls 309/314

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611299 Nr: 1629-77.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco) dias, informar 

o endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635205 Nr: 6429-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 635205

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que manteve incólume a sentença condenatória do acusado Sidnei 

da Silva Rocha Nunes, só resta a este Juízo determinar a remessa das 

peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva 

ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643485 Nr: 4716-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 643485

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Valdeson Rodrigues Souza para 

04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto, assim, só resta a este Juízo determinar a 

remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução 

Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649758 Nr: 10009-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Processo nº 10009-84.2016.811.0064 (Código 649758)

Vistos etc.

Tendo em vista que os causídicos Antônio Silveira Guimarães Júnior, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 15.694/MT e Dra. Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães, inscrita na OAB/MT sob o nº 3402-B/MT, patronos habilitados 

para receberem intimação (fl. 63), não apresentaram alegações finais, 

conforme certificado à fl. 197. Sendo assim, DETERMINO que se oficie à 

OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de Rondonópolis, para que adotem as 

providências que entenderem necessárias.

Ademais, considerando o teor das certidões de fls. 195/197 e fl. 201, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657168 Nr: 6503-66.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do advogado do réu, a respeito da designação de audiência 

para o dia 24 de março de 2020, às 14:20, no juízo deprecado da 2ª Vara 

Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

comarca de Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 658639 Nr: 7745-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O-MT

 Intimação do advogado do réu, a respeito da designação de audiência 

para o dia 05 de Maio de 2020 às 15:45min, no juízo deprecado da 2ª Vara 

da Violência Doméstica e Familiar c/ Mulher da comarca de Campo 

Grande/MS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671504 Nr: 3868-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWALTER CUNHA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Processo nº 3868-78.2018.811.0064 (Código 671504)

Vistos etc.

Tendo em vista que a causídica Márcia Macêdo Galvão, devidamente 

inscrito na OAB/MT sob o nº 15.668/MT, patrono habilitado para receber 

intimação (fl. 114), não apresentou alegações finais, conforme certificado 

à fl. 131. Sendo assim, DETERMINO que se oficie à OAB - Mato Grosso - 

1ª Subseção de Rondonópolis, para que adotem as providências que 

entenderem necessárias.

Ademais, considerando o teor das certidões de fls. 129/131 e fl. 134, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682126 Nr: 13372-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:OAB-MT 4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:14334-B

 Processo nº 13372-11.2018.811.0064 (Código 682126)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO DIRETO proposta SEBASTIÃO 

GERALDO ALVES em desfavor NILZA JOB PEREIRA ALVES.

A exordial veio instruída por documentos (fls. 06/14).

Verifica-se decisão do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 15/19).

Redistribuído o feito, foi recebida a inicial e determinada à citação da parte 

requerida, sendo designada audiência de conciliação.

 Assim, o requerido foi devidamente citado em 13 de novembro de 2018 (fl. 

58).

Após, verifica-se que foi devidamente realizada audiência de conciliação, 

a qual restou frutífera em virtude do acordo celebrado entre as partes (fls. 

32/33).

Todavia, não houve consenso entre os litigantes acerca do patrimônio do 

casal, sendo assim, a partilha dos bens ficou para ser realizada em 

procedimento posterior.

 A contestação e a réplica foram instruídas por documentos (fls. 40/60 e 

fls. 61/63).

Os relatórios da Equipe Multidisciplinar estão encartados às fls. 72/73 e 

fls. 88/93.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que 

se façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.
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Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:

“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 

03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Nilza Job Pereira 

Alves está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as 

medidas protetivas de urgência estão arquivadas.

Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que há mais de 01 (um) ano não houve qualquer registro 

de violência envolvendo os litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 

sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 
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arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694939 Nr: 7351-82.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 15193

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697895 Nr: 9961-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:16.660

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697836 Nr: 9922-26.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ação Penal: 9922-26.2019.811.0064 - Código: 697836.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657600 Nr: 6881-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 Processo nº 6881-22.2017.811.0064 – Código 657600.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público, sendo assim, intime-se 

a vitima Luciana Suzana da Silva, conforme requerido à fl. 103.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/02/2020, às 14h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 09 de julho de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 322515 Nr: 690-39.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTES o pedido formulados na denúncia oferecida em 

face do acusado PEDRO JOSÉ DOS SANTOS, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifiquem-se os acusados e seu defensor(a) da presente sentença, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT.Após o trânsito em julgado desta sentença, o 

que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor dos acusados 

neste processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625468 Nr: 7708-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado TIAGO ALBERTO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu (sua) 

Advogado (a), acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650569 Nr: 234-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16.660 MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério 

Público em face do acusado JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, ainda que por edital, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659476 Nr: 8519-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSONIO BEZERRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Ação Penal: 8519-90.2017.811.0064 - Código: 659476

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 120/121) não foram arguidas prelimi6nares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 30/07/2020, às 

15h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da \ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694780 Nr: 7193-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LUIZ DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar a 

Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697836 Nr: 9922-26.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458 /MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:OAB/MT 11190, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16.058-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de de 05(cinco)dias, 

informar o endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623147 Nr: 6062-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANI - OAB:17.202

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO(A) DO ACUSADO acerca da certidão de 

fl. 94:"Certifico que diligenciei ao endereço informado no mandado, no 

entanto, não efetuei a intimação de Marcio Moreira de Sá uma vez que, de 

acordo com o sr. Diego, que reside no local, o intimando não reside nesta 

residência, informando que nem sabe quem é o intimando. É o que me 

cumpre certificar."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644629 Nr: 5637-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:18.950-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER
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TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5637-92.2016.811.0064 – Código 644629

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Ricardo Fiedler

Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2019, 17h06min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogada: Keissiany Nadine Carvalho Caetano

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Advogada e do acusado. 

Ausentes os demais.

 Vistos etc...

Ante a ausência da testemunha do Juízo, redesigno a solenidade para 

derrogar no dia 01/04/2020, às 17h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva em desfavor 

da testemunha Cláudia.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo - estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Keissiany Nadine Carvalho Caetano

Advogada

Ricardo Fiedler

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702353 Nr: 14-08.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GUILHERME NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO para o cumprimento do 

determinado em audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655954 Nr: 5353-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DANESIN AQUILINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 Ação Penal: 5353-50.2017.811.0064 - Código: 655954

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 61/64) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/08/2020, às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665143 Nr: 13460-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº 13460-83.2017.811.0064– Código 665143.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a testemunha conforme requerido na cota ministerial de fl. 103.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/08/2020, às 15h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666783 Nr: 14862-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAMARGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:10.693/MT

 Processo nº 14862-05.2017.811.0064 – Código 666783.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intimem-se a vitima conforme requerido na cota ministerial de fl. 111.

Ademais, expeçam-se os ofícios em conformidade com o pedido do 

“Parquet” à fl. 111.

 Diante disso, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/08/2020, às 15h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675613 Nr: 7512-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 7512-29.2018.811.0064- Código: 675613

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 50/51) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/08/2020, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692105 Nr: 4743-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 4743-14.2019.811.0064 - Código: 692105

Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO a cota ministerial. Diante disso, cumpra-se conforme 

requerido no parecer de fl. 176.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 167/168) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/08/2020, às 

14h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692796 Nr: 5420-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 5420-44.2019.811.0064- Código: 692796

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 130/131) não foram arguidas prelimi6nares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/08/2020, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da \ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694782 Nr: 7195-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 7195-94.2019.811.0064 - Código: 694782

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 63/64) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 
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previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/08/2020, às 

14h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da \ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 700991 Nr: 12133-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 12133-35.2019.811.0064 - Código: 700991

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 75/76) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/08/2020, às 

15h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694956 Nr: 7367-36.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI 

- OAB:26154 MT, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:OAB/MT 

23.317, Ezequiel de Moraes Neto - OAB:25611/O, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:7245/MT

 Ação Penal: 7367-36.2019.811.0064 - Código: 694956.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289950 Nr: 2026-88.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do advogado do réu, a respeito da designação de Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 05/02/2020, às 13h15min, no juízo 

deprecado da comarca de Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693450 Nr: 5951-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES, GILNEY 

BONAIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO GILNEY BONAIDO DE SOUZA 
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para apresentar memoriais finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666541 Nr: 14649-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLERSON DE JESUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666541

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de WELLERSON DE JESUS ROCHA, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos 

Artigos 129, § 9º do Código Penal, com observância ao disposto na Lei 

11.340/2006.

Narra a denúncia que, em 03/12/2017, no período noturno, na residência 

comum, localizada na Rua 2, Quadra 7, Chácara Paraíso, zona rural, em 

Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com puxões e 

empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira 

Telma Aparecida Pereira Lima, provocando escoriações nas regiões da 

coxa direita, joelho direito, perna direita, pé direito, antebraço e punho 

direito, conforme laudo de lesão corporal nº 3046.A.17 de fls. 32/36, 

BOPM 2017.399330 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 09.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

 Depreende-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, embriagado, 

o denunciado discutiu com a vítima, disse que se ela fosse embora ele a 

mataria, deu puxões e empurrões nela que provocaram as lesões 

corporais citadas.

Dispõe a denúncia que, acionada a polícia militar prendeu o denunciado em 

flagrante delito.

 Interrogado, o denunciado negou os fatos.

 Infere-se ainda que, a vítima não representou criminalmente o denunciado 

quanto ao crime descrito no Artigo 147 do Código Penal.

 A denúncia em relação ao crime de lesão corporal foi recebida em 

09/05/2018 (fls. 72).

 O acusado foi devidamente citado em 21/06/2018, tendo apresentado a 

resposta à acusação em 30/08/2018 (fls. 89/90).

Consigno que, o acusado embora devidamente intimado acerca da 

audiência de instrução e julgamento, não compareceu sem motivo 

justificado, razão pela qual foram aplicadas as disposições do Artigo 367 

do Código de Processo Penal, consoante consta de fls. 98.

 Durante a audiência ocorrida dia 02/09/2019, perante a Comarca de 

Campo Verde/MT foram colhidas as declarações da vítima, consoante 

consta de fls. 102/103.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, por ocasião dos 

memoriais pugnou em suma, pelo acolhimento integral da denúncia 

imputada ao denunciado (fls. 104/107).

A combativa defesa, por sua vez, requereu em suma, o julgamento parcial 

da pretensão acusatória para que seja fixada a pena base no mínimo legal 

e a improcedência do pedido em relação à condenação em danos morais e 

materiais (fls. 108/110).

 É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de WELLERSON DE JESUS ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado a conduta 

descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

companheiro da vítima, possuía relação íntima de afeto, circunstância que, 

aliada ao fato de a infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou 

familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, 

processar e julgar o feito.

O delito de lesão corporal traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 129. CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - 

detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Laudo de Lesão corporal, corroborados pelas 

declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como em 

Juízo.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pela declaração da 

vítima que afirmou na fase extrajudicial, de forma clara e inequívoca que 

foi agredida fisicamente pelo denunciado.

 Consigno, ainda, que o depoimento da vítima em sede extrajudicial 

encontra-se encartado às fls. 14/15.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a vítima Telma 

de Jesus Rocha, declarou o seguinte (termo de fls. 102 e mídia audiovisual 

fls. 103): “in verbis”:

“(...) Que o acusado estava o dia inteiro fazendo uso de bebida alcoólica e 

do nada ele mudou, ficou agressivo e querendo bater na depoente; Que o 

acusado foi para cima da depoente; Que correu por medo de ser morta 

pelo acusado; Que o acusado dizia que iria matar a depoente; Que 

convivia com o acusado há 03 meses; Que o acusado agrediu a depoente 

derrubando no chão e puxou os cabelos; Que o acusado derrubou a 

depoente da moto, sendo que machucou o braço e a perna; Que reafirma 

que machucou o joelho, a parte de cima do pé e o braço; Que foi a primeira 

situação de violência praticada pelo acusado; Que depois disso foi embora 

e nunca mais teve contato com o acusado;” (sic)

Já em relação ao acusado Wellerson de Jesus Rocha, foram aplicadas as 

disposições do Artigo 367 do Código de Processo Penal, consoante 

consta de fls. 98.

De outra banda, observa-se que o crime foi cometido em ambiente 

doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei 

nº 11.340/2006, quando as palavras da ofendida adquirem especial 

relevância, ainda mais quando se encontram de forma coesa e harmônica 

com as provas produzidas nos autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – 

ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA 

MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – TESE 

SUBISDIÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – IMODERAÇÃO DOS 

MEIOS UTILIZADOS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 

INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.3b40/06 – PERTINÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO 

DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO 

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULA 231 DO STJ – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – ANÁLISE DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das 

vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra 

da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para 

sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame 

de corpo de delito, suficiente a demonstrar a materialidade delitiva. Para 

que ocorra a legítima defesa, o acusado tem que agir com moderação nos 

meios de defesa para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a 

vítima, causando menor dano possível. Situação não revelada no caso 

posto a julgamento. Na segunda fase da dosimetria penal, fixada a 

pena-base em seu mínimo legal, inviável a aplicação da atenuante da 

confissão para reduzir a reprimenda abaixo do piso legal em face da 

incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A condenação 
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ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação 

penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, 

caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de 

hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o 

pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. (Ap 

73354/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018)”.grifos nossos

____________________________________________________________

_

“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados 

em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, 

dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente 

envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei 

Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância 

probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a 

menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em 

eventual condenação do acusado. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME 

(TJ-RS – ACR: 70079677589 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de 

Julgamento: 18/12/2018, Segunda Câmara Criminal, Data da Publicação: 

Diário da Justiça do dia 21/01/2019)”. Grifos nossos

Além disso, o laudo de lesão corporal nº 3046.A.17 levado a efeito pela 

Gerência de Medicina Legal dá conta do histórico da vítima perante o 

médico Dr. Cílio Cesar da Silva, nos seguintes termos:

 “Refere que foi agredida pelo esposo em uma briga, no dia 03/12/2017, 

por volta das 17h00min.

Refere gravidez de 7 meses, sem lesões e sem sangramento.” (sic).

 Além disso, consta do referido laudo a descrição das lesões do seguinte 

modo:

 “(...) Escoriações nas regiões de toda a face anterior da coxa direita, 

joelho direito, terço médio da perna direita, dorsal do pé direito, toda a face 

posterior do antebraço direito, punho direito e hipotenar direita.” (sic)

 Diante disso, após analisar cuidadosamente os autos, observando o 

conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a 

materialidade e autoria delitiva restaram cristalinamente comprovadas.

Ademais, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que não é o 

caso de desclassificação do delito, tampouco a ausência de dolo na 

conduta do réu. Isso porque, o acusado assumiu o risco da conduta ao 

lesionar a vítima e ainda aliado ao fato de que não foi possível colher o seu 

depoimento, tenho que a vítima, realmente disse a verdade, sobretudo 

diante das provas materiais colacionadas aos autos.

 Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado WELLERSON 

DE JESUS ROCHA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da 

conduta descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei 

nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.

 A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do 

Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido 

com conduta diversa da que teve.

 II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

 III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado, não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

V - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença da 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, II, “h”, do Código Penal, 

tendo em vista que o crime foi cometido em desfavor de mulher gestante, 

dessa forma, agravo a pena em 01 (um) mês de detenção.

 De outra banda, inexistem circunstâncias atenuantes.

 Dessa forma, a pena na segunda fase da dosimetria da pena é de 05 

(cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 

05 (cinco) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WELLERSON DE JESUS ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no 

Artigo 129, § 9º do Código Penal, de 05 (cinco) meses de detenção.

 Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada da pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , 

bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

 Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Outrossim, isento o acusado ao pagamento das custas processuais.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal (por carta 

precatória), o réu (por edital) e seu defensor, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 

Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692791 Nr: 5415-22.2019.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DE SOUSA BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO DA SILVA MAGELA - 

OAB:24.915/O

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco) dias ,informar 

o endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693735 Nr: 6214-65.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 693735

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de DIEGO FRANCISCO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por 

ter, em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, § 9º e 

147 (contra duas vítimas), ambos do Código Penal, em concurso material 

de crimes (Artigo 69 do Código Penal), com as implicações do Artigo 5º, III, 

da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, em 1º/06/2019, por volta das 21h, na residência 

das vítimas localizada na Rua A-13, nº 3.128, Bairro Pedra 90, em 

Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com palavras, 

ameaçou de causar mal injusto e grave contra a sua mãe Luzinete da Silva 

e o padrasto Jacir José Meazza e, com tapas e socos, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde do padrasto, causando escoriações na 

região frontal esquerda e equimoses no braço direito, conforme laudo de 

lesão corporal 200.1.02.2019.013088-01 de fls. 34/36 e declarações 

vitimárias de fls. 08, 09 e 12.

 Consta que, o denunciado é filho da vítima Luzinete e enteado da vítima 

Jacir José Meazza.

Depreende-se ainda que, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado 

pediu dinheiro para comprar drogas e, com a recusa, ele disse que se as 

vítimas não dessem dinheiro, queria a casa e colocaria fogo nelas.

 Infere-se que, aproveitando-se da ausência de vigilância, porque a vítima 

Luzinete foi ao banheiro, o denunciado pegou o celular dela e foi trocar 

por droga. As duas vítimas foram atrás do denunciado, o encontraram e 

perguntaram sobre o celular. O denunciado negou que estivesse com o 

celular, mas as vítimas viram que ele estava com a capa do aparelho.

Narra a exordial acusatória que, injustificadamente, o denunciado deu 

socos, pauladas e tijoladas na vítima Jacir causando as lesões corporais 

citadas.

 Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito.

 Interrogado, o acusado negou os fatos.

 O denunciado foi preso em flagrante delito dia 02/06/2019 (fls. 07).

 A denúncia foi recebida em 14/06/2019 (fls. 67).

 O acusado foi devidamente citado em 26/06/2019 (fls. 71/72), tendo 

apresentado a resposta à acusação em 02/07/2019 (fls. 73/75).

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 18/07/2019, 

foram colhidas as declarações das vítimas e, ao final, realizado o 

interrogatório do acusado, além de ter sido substituída a prisão preventiva 

por internação compulsória, conforme consta de fls. 90/94.

Infere-se dos autos que, em 22/07/2019 foi concedida a liberdade 

provisória ao acusado, tendo em vista a existência de vaga na Clínica 

Vida, consoante consta de fls. 98/99.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, por ocasião dos 

memoriais, pugnou pela condenação do denunciado nos termos da 

denúncia (fls. 116/120).

 A combativa defesa, por sua vez, requereu, em suma, o reconhecimento 

da confissão espontânea do acusado e a fixação da pena no mínimo legal, 

além de requerer a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais e materiais (fls. 121/124).

 É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de DIEGO FRANCISCO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as 

condutas descritas no Artigo 129, § 9º e Artigo 147 (contra duas vítimas), 

ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o acusado é filho da vítima Luzinete e 

enteado da vítima Jacir, possuía relação íntima de afeto, circunstância que, 

aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, 

atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e 

julgar o feito.

Portanto, ante a pluralidade de delitos, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

DA LESÃO CORPORAL CONTRA A VÍTIMA JACIR JOSÉ MEAZZA:

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:

 [...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal da vít ima nº 

200.1.02.2019.013088-01 de f ls.  39/41, corroborado pelas 

declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial como em Juízo, 

tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da 

vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e 

inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião.

Assim, consigno que os depoimentos das vítimas colhidos em sede 

extrajudicial encontram-se encartados às fls. 13/14 e fls. 17/18.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima 

Luzinete da Silva, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 91 e mídia audiovisual de fls. 94): “in verbis”:

“(...) Que a depoente é mãe do acusado; Que possui dois filhos, sendo os 

dois são totalmente diferentes; Que as condições que os filhos foram 

criados nas mesmas; Que tem muita dó do acusado, pois ele tem a cabeça 

fraca; Que o acusado fora do uso das drogas é uma pessoa boa; Que 

acredita que o acusado começou a usar drogas por influência de colegas; 

Que o acusado nunca agrediu a depoente, apenas o seu esposo; Que o 

acusado ameaçou a depoente com palavras; Que o acusado ameaçava 

dizendo que caso a vítima não desse dinheiro, iria quebrar tudo e colocar 

fogo na casa; Que confirma que o acusado agrediu o padrasto, sendo que 

isso ocorreu na rua; Que o acusado estava sob efeito de droga; Que o 

celular pegou o celular da depoente e saiu; Que quando encontrou o 

acusado ele estava só com a capa do celular; Que a vítima Jacir foi falar 

com o acusado e começaram as agressões por parte do acusado; Que foi 

visitar o acusado e, ele disse que está arrependido; Que o acusado está 

ameaçado de morte no bairro onde moram; Que sentiu firmeza do que o 

acusado disse; Que o acusado demonstrou vontade em tratar o vício; Que 

o acusado sabe que não pode voltar para casa; Que no dia dos fatos só 

não mataram o acusado, porque a depoente entrou no meio, pois não pode 

pegar celular e trocar por droga; Que tem muita fé que o acusado será 

curado e estará livre; Que prefere o acusado em uma clinica e não na 

cadeia; Que dessa vez o acusado está diferente, ele mostrou muita 

confiança; Que o acusado ameaçou apenas com palavras, contudo, 

nunca agrediu a depoente; Que não foi a primeira vez que o réu agrediu a 

vítima Jacir; Que está muito confiante; Que deseja que o acusado saia da 

cadeia direto para a clínica; Que o acusado lesionou o Jacir; Que o Jacir 
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sempre defende a depoente; Que o acusado já esteve internado em várias 

clínicas;” (sic)

 De outra banda, igualmente, sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, a vítima Jacir José Meazza, ao ser inquirida em Juízo, declarou o 

seguinte (termo de comparecimento fls. 92 e mídia audiovisual de fls. 94): 

“in verbis”:

“(...) Que confirma ter sido agredido pelo acusado; Que o acusado chegou 

em casa muito alterado; Que o réu usa drogas e faz uso de bebidas 

alcoólicas; Que o acusado pegou o celular da mãe dele; Que foram atrás 

do acusado, contudo, encontraram ele apenas com a capa do celular, 

sendo que o aparelho já tinha sido vendido; Que o acusado ficou 

agressivo quando perguntaram do celular; Que o acusado veio e desferiu 

um muro na cabeça do depoente; Que o acusado ameaçou o depoente de 

morte; Que o depoente nunca deu dinheiro para o acusado usar drogas; 

Que o acusado sempre aceitou o depoente. Que depois que passa o 

efeito da droga o acusado pede desculpas; Que considera que dessa vez 

foi mais grave, devido a agressão; Que o acusado mandou recado 

dizendo que está arrependido; Que o acusado sem o efeito de droga é 

outra pessoa; Que o acusado pediu até por Deus para ser internado; Que 

o acusado está ameaçado no bairro ondem moram; Que no dia da prisão, 

o acusado apanhou dos populares; Que está disposto a ajudar o acusado 

novamente, pois tem ele como um filho; Que já esteve aqui no fórum várias 

vezes; Que o acusado tem profissão; Que a mãe do acusado ajuda muito 

ele; Que gostaria que o acusado saísse da cadeia e fosse direto para a 

clínica;” (sic)

Consigno que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

as palavras das vítimas tem especial relevância. Nesse sentido, é 

importante destacar o posicionamento jurisprudencial que dispõe, “in 

verbis”:

“Apelação criminal. Ministério Público. Lesão corporal. Violência doméstica. 

Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Não 

comprovação. Palavra da vítima e laudo pericial. Condenação. Recurso 

provido. I - Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o 

acervo probatório produzido, tanto na fase policial quanto judicial, 

demonstra a materialidade, a autoria e o dolo de lesionar a vítima. II - 

Recurso ministerial provido. TJ-RO - Apelação : APL 

00093827120138220002 RO 0009382-71.2013.822.0002. grifos nosso.”

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, quando as palavras das ofendidas adquirem especial 

relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Já o acusado Diego Francisco da Silva, ao ser interrogado em Juízo, 

declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 93 e mídia audiovisual 

fls. 94): “in verbis”:

(...) Que é filho da Luzinete da Silva; Que confirma os fatos, contudo, tem 

poucas lembranças; Que recorda que estava transtornado; Que lembra de 

ter brigado com a vítima Jacir; Que lembra de ter caído e chegaram umas 

pessoas e agrediram o depoente; Que estava há duas noite usando 

drogas, pois havia recebido o pagamento; Que lembra de ter ficado com a 

capa do celular no bolso; Que acredita que deve ter usado o celular 

(trocado por droga); Que o depoente queria fumar; Que o depoente foi 

agredido por populares; Que lembra apenas de ficar com a capinha do 

celular no bolso; Que tinha usado o dinheiro que tinha e por isso pegou o 

celular para fumar; Que não lembra de ter agredido o padrasto, sendo que 

viu ele machucado no CISC; Que fora do uso das drogas é outra pessoa; 

Que reconhece que excedeu-se; Que a mãe do depoente sempre ajudou; 

Que teve poucas namoradas e nunca casou, tampouco teve filhos; Que 

teve estrutura familiar; Que quando tem um viciado na família o 

relacionamento é conturbado, até com os vizinhos; Que reconhece que 

falta vergonha na cara; Que reconhece que o problema está com o 

depoente; Que reconhece que chegou no fundo do poço; Que deseja 

fazer tratamento contra o vício; Que sabe que está jurado de morte no 

bairro onde mora; Que aprendeu que o começo de todos os problemas é a 

bebida alcoólica; Que reconhece que faz a mãe sofrer; Que já perdeu 

vários amigos para as drogas; Que deseja muito ter ajuda para sair do 

vício; Que vive perturbado com a situação do vício; Que confirma que já 

esteve internado em algumas clínicas; Que deseja até colocar tornozeleira 

eletrônica;” (sic)

 Diante disso, entendo que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas 

satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Desta forma, corroborando o depoimento da vítima Jacir José Meazza, o 

Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal  nº 

200.1.02.2019.013088-01 tem o seguinte histórico:

 “Periciando afirma agressão física ontem pelas 19h30min. Nega 

atendimento médico.

E as descrições das lesões dá conta de que (fls. 39/41):

 “ Escoriação em região frontal esquerda.

 Equimoses em face anterior do terço médio do braço direito.” (sic)

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à vítima, foi 

imoderada e desproporcional.

 Ademais disso, não há que se falar em desclassificação para lesão 

corporal culposa, tendo em vista que o acusado assumiu o risco da 

conduta ao agredir a vítima, no dia dos fatos descritos na denúncia, tendo 

adentrado a casa dela como único propósito de lesioná-la.

 Nesse mesmo sentindo, a conduta não se enquadra nos casos previstos 

para desclassificação de lesão culposa, conforme dispõe o Estatuto 

Penal.

 Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a agressão 

à mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei 

nº 11.340/2006.

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as 

respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que 

inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade 

ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em 

sentença.

DA AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS LUZINETE DA SILVA E JACIR JOSÉ 

MEAZZA:

Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.” (sic)

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de 

representação de fls. 16 e fls.19.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos 

colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a 

ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao 

denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações das vítimas são 

uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

Os depoimentos das vítimas em sede extrajudicial encontram-se 

encartados às fls. 13/14 e fls. 17/18.

Consigno que a vítima Luzinete da Silva, ao ser inquirida em Juízo, 

declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 91 e mídia audiovisual 

de fls. 94): “in verbis”:

“(...) Que a depoente é mãe do acusado; (...) Que o acusado ameaçou a 

depoente com palavras; Que o acusado ameaçava dizendo que caso a 

vítima não desse dinheiro, iria quebrar tudo e colocar fogo na casa; (...) 
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Que o acusado ameaçou apenas com palavras, contudo, nunca agrediu a 

depoente; (...)” (sic)

A vítima Jacir José Meazza, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte 

(termo de comparecimento fls. 92 e mídia audiovisual de fls. 94): “in 

verbis”:

“(...) Que o acusado chegou em casa muito alterado; Que o réu usa 

drogas e faz uso de bebidas alcoólicas; (...) Que o acusado ficou 

agressivo quando perguntaram do celular;(...) Que o acusado ameaçou o 

depoente de morte; (...) Que depois que passa o efeito da droga o 

acusado pede desculpas; (...)” (sic)

Já o acusado Diego Francisco da Silva, ao ser interrogado em Juízo, 

declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 93 e mídia audiovisual 

fls. 94): “in verbis”:

(...) Que é filho da Luzinete da Silva; Que confirma os fatos, contudo, tem 

poucas lembranças; Que recorda que estava transtornado; (...) Que 

estava há duas noites usando drogas, pois havia recebido o pagamento; 

(...) Que reconhece que excedeu-se; (...)” (sic)

 Dessa forma, analisando as narrativas das vítimas, não vislumbro nenhum 

indício de que elas estejam incriminando injustamente o acusado.

Portanto, entendo que a culpabilidade do acusado restou sobejamente 

evidenciada pela prova oral acostada aos autos, considerando que não há 

quaisquer divergências entre os relatos das vítimas. Ao contrário, têm-se 

narrativas que se completam.

 Frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo 

acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade das 

vítimas, consoante observa-se das declarações das mesmas sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, conforme acima transcritas.

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando as palavras das ofendidas adquirem 

especial relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica 

com as provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – 1) ALEGADA FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO 

À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – 

PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS 

DESCRITOS NA DENÚNCIA (AMEAÇA DE MORTE) – CONFISSÃO DO RÉU – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.1) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – 

PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO QUE LEVOU A 

PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE LEVOU A VÍTIMA A BUSCAR MEDIDAS 

PROTETIVAS – ÂNIMOS EXALTADOS QUE NÃO TORNA ATÍPICA A 

CONDUTA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL CONTIDO NO ART. 

147 DO CP – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃOESPONTÂNEA NA SENTENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 

PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 

231-STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(RE 597270-4/RS) – 3) RECONHECIMENTO DO SURSIS NA SENTENÇA – 

PLEITO DE REFORMA PARA FIXAR REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO – 

QUESTÃO A SER PLEITEADA QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – 

RECURSO IMPROVIDO.

 1. Não se falar em absolvição do apelante pelo delito de ameaça, 

porquanto a materialidade e a autoria delitiva está comprovada nestes 

autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo 

probatório, mormente no depoimento da vítima e pela própria confissão do 

réu, que firmemente relatou a ameaça empregada caso a ofendida 

procurasse a polícia. 1.1 A tese defensiva de que as ameaças teriam sido 

proferidas durante uma discussão ou momento em que réu e vítima 

estariam com ânimos exaltados não exclui a tipicidade delitiva, mormente 

quando a vítima ressalta que as discussões e xingamentos vinha 

ocorrendo há alguns dias, situação que se agravou para ameaça de morte 

caso a ofendida buscasse a justiça, fato que evidencia a natureza formal 

do crime, conduta que subsume ao tipo penal do artigo 147, do Código 

Penal.

2. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 

não é possível a respectiva redução da pena na segunda fase dosimétrica 

abaixo do mínimo legal, haja vista o impedimento materializado na Súmula 

nº 231 do STJ, consoante precedentes do STF.

3. A negativa de imposição do sursis, em prol da pretendida mantença do 

regime aberto, não merece guarida, estando escorreita a sentença 

originária que reconhece os requisitos para a sua aplicação, ao passo que 

a pretensão de ver ou não cumpridos fica a cargo do juízo das execuções 

penais, em audiência admonitória onde o acusado poderá se manifestar 

quando ao seu cumprimento.

4. É certo que a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que 

procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e 

custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria 

condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de 

Processo Penal

 (Ap 80236/2018, , TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, 

Publicado no DJE 12/11/2018)” (Grifos acrescidos).

Ademais, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo 

sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que as vítimas 

afirmaram claramente em toda instrução processual, que o acusado 

proferiu ameaça contra elas.

 Analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, 

conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 

comprovadas e as provas produzidas nos autos indicam que o acusado 

foi o autor do delito em tela.

Dessa forma, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do 

cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar 

ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito 

condenatório.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado DIEGO 

FRANCISCO DA SILVA, já qualificado nos autos, com incurso no delito 

descrito nos Artigos 69, 129, § 9 e 147 (por duas vezes), todos do Código 

Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, com as prerrogativas da Lei 

11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A VÍTIMA JACIR JOSÉ 

MEAZZA:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código 

Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da 

dosimetria da pena.

 III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, 

provocando-lhe sofrimento físico.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser 

fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que incide 

as agravantes previstas no Artigo 61, inciso I, tendo em vista a 

reincidência do acusado, além da agravante descrito no inciso II, alínea 

“h”, do Código Penal, tendo em vista que a vítima Jacir José Meazza é 

maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual agravo a pena do 
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acusado em 02 (dois) meses de detenção.

 De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de 

confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, razão 

pela qual atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Dessa forma, a pena na segunda fase da dosimetria é de 05 (cinco) 

meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) 

meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA DUAS VÍTIMAS:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido.

 II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da 

dosimetria da pena.

 III – Observo que ao conduta social e personalidade são inerentes ao tipo 

penal.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

 V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, estes em nada contribuíram para 

a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do 

mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as 

circunstâncias agravantes prevista no Artigo 61, inciso I, tendo em vista a 

reincidência do acusado, além da agravante descrito no inciso II, alíneas 

“f”, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 

e alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que a vítima Jacir José 

Meazza é maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual agravo a 

pena do acusado em 03 (três) meses de detenção.

 De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de 

confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, razão 

pela qual atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Dessa forma, a pena na segunda fase da dosimetria é de 04 (quatro) 

meses de detenção.

Por fim, na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) 

meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em 

consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado DIEGO FRANCISCO DA SILVA, em 09 

(nove) meses de detenção, em relação aos crimes descritos nos Artigos 

69, 129, § 9º e Artigo 147 (contra duas vítimas), todos do Código Penal, 

nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que se torna impossível a aplicação isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Por fim, isento o réu ao pagamento das custas processuais.

 Intimem-se as vítimas do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 

Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694508 Nr: 6933-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE ARAUJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar a 

Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699528 Nr: 11076-79.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 11076-79.2019.811.0064 - Código: 699528.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 
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Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC/MT.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665432 Nr: 13725-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 13725-85.2017.811.0064 - Código: 665432.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC/MT.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693457 Nr: 5958-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT, VICTOR HUGO CONTRI - OAB:24626

 Ação Penal: 5958-25.2019.811.0064 - Código: 693457.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686815 Nr: 174-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 174-67.2019.811.0064 - Código: 686815.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.
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Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692797 Nr: 5421-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 5421-29.2019.811.0064 - Código: 692797.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693885 Nr: 6356-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 6356-69.2019.811.0064 - Código: 693885.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 688587 Nr: 1671-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 91/92) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 28/07/2020, às 

16h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da \ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665432 Nr: 13725-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Processo nº 13725-85.2017.811.0064 – Código 665432.

 Vistos etc.

 Nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, por seu digno 

Defensor Público, para apresentar Resposta à Acusação (Artigo 396-A do 

Código de Processo Penal) em favor do acusado Oseias Pereira de 

Souza.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666777 Nr: 14856-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe o atual endereço do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 688405 Nr: 1546-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDINEI FRANCISCO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 83/84) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/05/2020, às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 339585 Nr: 3389-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SABINO DE JESUS, SOLANGE 

MORAES SILVA, MARIA JULIETA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, 

JACONIAS MOTTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957, JOSE APARECIDO 

P. VERISSIMO - OAB:MT/6.612A, Lorran Bonfin Gutierrez - 

OAB:21.745

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3389-32.2011.811.0064 – Código 339585

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Geraldo Sabino De Jesus

Parte Ré: Solange Moraes Silva

Parte Ré: José Pereira De Oliveira

Parte Ré: Jaconias Motta de Oliveira

Parte Ré: Maria Julieta da Silva

 Data e horário: terça-feira, 03 de Dezembro de 2019, 16h55min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Advogado: José Aparecido P. Veríssimo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Defensor Público 

Jardel Mendonça Santana Marquez, o advogado. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima Sabrina Silva de 

Jesus.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 743, redesigno a solenidade para 

o dia 22/01/2020, às 17h.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

 Defensor Público

 José Aparecido P. Veríssimo

Advogado
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702623 Nr: 259-19.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante n.º: 259-19.2020.811.0064 – Cód. 702623.

Autuado: Elmo Ferreira de Oliveira

Presentes:

Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto – Juíza de Direito.

Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho - Promotor de Justiça

Dra. Carolina Maria Guimarães de Sá Ribeiro Refatti – Advogada

Autuado: Elmo Ferreira de Oliveira

 Aos 09 dias de janeiro de 2020, às 17h23min, na sala de Audiências da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, sob a 

presidência da MM. Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017 - CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com fundamento no Artigo 5º, incisos LXV e 

LXVI da Constituição Federal e Artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticas das Nações Unidas, bem como o Artigo 7º, item 5, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 

de novembro de 1992, a MM Juíza de Direito declarou aberta a presente 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do Autuado(a), passando 

a qualificá-lo:

 *Preenchimento obrigatório SISTAC/CNJ

Nome do acusado: Elmo Ferreira de Oliveira

 Nome: Mãe: Maria Jose Ferreira de Oliveira

Nome Pai: Adonias Assis de Oliveira

Residência: Rua José Barriga, em Rondonópolis/MT.

Cor: Moreno

 Escolaridade: ( ) sem ( ) fundamental ( ) médio ( x ) superior

Trabalha: ( x ) sim ( ) não

 Antecedentes: ( ) sim ( x ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

 PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( x ) não

Dependente químico: ( ) sim ( x ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim (x) não

 Data do fato: 08/01/2020

Local do fato: Residência Particular

Autuado pelo Crime: Artigo 24 da Lei 11.340/2006

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM Juíza de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme mídia audiovisual.

 A defesa do custodiado requereu a palavra, manifestando-se nos 

seguintes termos: “MM. Juíza, venho requerer a Vossa Excelência e ao 

Ilustre representante do Ministério Público, diante da ausência de provas 

acostadas pela denunciante que se refere no B.O que o acusado estava 

próximo ao local, não existe prova fotográfica, provas via mensagens de 

texto e, diante da ausência de qualquer direcionamento do acusado à 

denunciada desde outubro de 2019, bem como por força de ajuizamento 

de dissolução de união estável que tramita neste Juízo, vem requerer a 

soltura do acusado, pela ausência de provas dos fatos alegados pela 

denunciante.

É o que se requer.”

 A MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público, por seu 

digno Promotor de Justiça que manifestou-se, nos seguintes termos: “MM. 

Juíza, atento ao pleito da nobre causídica e postulado pelo promotor para a 

verificação em cartório da vigência das medidas protetivas, foi constatado 

que realmente estas se encontra em vigor, sendo que dentre estas, existe 

a obrigação do conduzido de afastar-se da vítima por cerca de quinhentos 

metros.

Ainda ao analisar o interrogatório do conduzido, o mesmo declara que 

tinha ciência das medidas protetivas fixadas por este douto Juízo, de 

forma que, além da sua escusa, não possuir nenhuma comprovação nos 

autos, mesmo considerando verídica a sua versão de que estava no 

interior de uma igreja, não existe no ordenamento jurídico exceção na Lei 

Maria da Penha para que o réu descumpra medida protetiva em virtude de 

crença ou religião.

Além disso, ao analisar a certidão de antecedentes, verifica-se novo delito 

registrado de ameaça aqui nesta mesma vara, distribuído em 06/12/2019. 

Desta forma, não há que se discutir quanto à legalidade do flagrante.

Já quanto à necessidade da conversão em preventiva, o que se constata, 

é que houve por parte do conduzido descumprimento doloso das medidas, 

de forma que não vejo como afiançar novamente ao réu as mesmas 

medidas pelas quais acabou de ser preso em flagrante pelo 

descumprimento, demonstrando-se concretamente a ineficácia da sua 

mera intimação. Desta forma, o Ministério Público opina pela conversão do 

flagrante em prisão preventiva.”

“Vistos, etc...

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Elmo Ferreira de Oliveira, pelos 

fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa 

constantes dos autos.

 Inicialmente, nos termos do Provimento n° 12/2017 - CM, do Presidente do 

Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

autuado foi entrevistado.

 Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente 

auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no 

mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância 

previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

 Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5º da Constituição 

Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz 

competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a 

comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançada a 

respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por este 

assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, 

razão pela qual, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

A pretensão deduzida pelo custodiado, por sua digna advogada, nesta 

oportunidade, de concessão de liberdade provisória merece algumas 

considerações, sobretudo diante do judicioso parecer de sua Excelência o 

digno Promotor de Justiça, no sentido de que, em data recente, já lhe foi 

concedida idêntico pedido, aliado, ainda, ao fato de que o mesmo teve 

contra si deferidas medidas de afastamento do lar.

Nesse sentido, cortejando os documentos que constam dos referidos 

autos de medidas protetivas, nº 1012464-86.2019.8.11.0003, este Juízo 

colheu o parecer da equipe multidisciplinar, destacando a assertiva feita 

pela Assistente Social Jacinta de Ávila, entre 29/10/2019 de outubro e 

01/11/2019, que a separação do casal após décadas de casamento, com 

dois filhos juntos, foi bastante complicada, cuja situação ainda existe até 

aquela data.

Sem discutir, neste momento, as questões que culminaram na detenção do 

acusado, que requer dilação probatória, nesta oportunidade, o que é 

necessário se examinar e decidir é a pretensão ofertada pela defesa.

Por outro lado, igualmente sem adentrar nas questões pontuadas pelo 

parquet, sempre coerente no seu mister, esta magistrada pede de vênia, 

para nesta oportunidade discordar da sua conclusão, sobretudo adotando 

a linha de não garantismo com a mantença de prisões desnecessárias, 

como a que ressai da lista de presos do último plantão, em que mais de 

quinze pessoas se encontram encarceradas e cujos processos ainda não 

distribuídos pela burocracia do foro, ainda estão sem o reexame dos 

decretos prisionais.

Assim, creditando a liberdade do custodiado em suas próprias mãos, 

concedo-lhe a liberdade mediante as seguintes condições, evidentemente 

sem prejuízo que o custodiado responda a um processo por 

descumprimento de medida, se for o caso:

I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).
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III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de 

seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do 

Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

V - Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do 

Código de Processo Penal);

 VI - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 

319, IV, do Código de Processo Penal);

 VII - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 

319, II, do Código de Processo Penal).

VIII – Não cometer novos crimes;

IX – Trazer ao cartório desta vara especializada comprovante de 

endereço, haja vista não ter sabido informar nesta oportunidade.

Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.

 Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se os dispostos 

na CNGC.

Consigno que o indiciado foi devidamente admoestado acerca das 

consequências do descumprimento das medidas protetivas e cautelares.

 Nos termos do Artigo 21 da Lei 11.340/2006, notifique-se a vítima para 

que tome ciência desta decisão (soltura do acusado), informando-lhe que 

qualquer agressão/ameaça por parte do acusado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para as providências cabíveis, 

notadamente a expedição de mandado de prisão preventiva.

Sem prejuízo, proceda-se à entrevista junto à equipe multidisciplinar com 

oitiva do autuado e da vítima, devendo o relatório ser concluído em no 

máximo 20 (vinte) dias.

 Por fim, defiro a juntada do documento procuratório apresentado pela 

digna Advogada nesta oportunidade.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo, estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Carolina Maria Guimarães de Sá Ribeiro Refatti

Advogada

Elmo Ferreira de Oliveira

Custodiado

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680754 Nr: 12272-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HORACIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON HORACIO FILHO, Filiação: Maria 

Romualda Candido e Jose Horacio, data de nascimento: 23/05/1966, 

brasileiro(a), solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 66-99630-7090. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

EDSON HORACIO FILHO, pela conduta criminosa descrita no Artigo 147, 

do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.A seguir, passo à 

dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 

do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era 

imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.II – No 

tocante aos antecedentes, deixo de reconhecer, ante o teor da Súmula 

444 do Superior Tribunal de Justiça.III – Observo também que quanto à 

conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e 

laudo específico.IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer incitação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação;V - As circunstâncias e as 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.Passando à segunda 

fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita 

no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi 

cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 

5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.Diante disso, agravo em 15 (quinze) 

dias a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega é de 

02 (dois) meses de detenção.In casu, verifico que inexistem 

circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.Assim, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) 

meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.ISTO POSTO, CONDENO o acusado EDSON HORACIO FILHO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pelo 

crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial ABERTO 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696407 Nr: 8765-18.2019.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SILVA BAVARESCO - 

OAB:OAB/MT 19.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para impugnar a contestação e documentos, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655948 Nr: 5347-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SANTOS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614-MT

 . ISTO POSTO, CONDENO o acusado FABIO SANTOS SANTIAGO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 25 (vinte e 

cinco) meses de detenção pelo crime de dano qualificado (Artigo 163, § 

Único, Inciso I, do CP), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, 

do CP), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315036 Nr: 76-68.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência para o dia 

13/02/2020, às 16horas e 45 minutos na Comarca de Sapezal/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674483 Nr: 6478-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDÂNIA BARCELO DA 

SILVA - OAB:19.722-MT

 Intimação do advogado do réu a respeito da Audiência de Instrução e 

Julgamento para oitiva da vítima aprazada para o dia 13/02/2020, às 16:00, 

no juízo deprecado da comarca de Sapezal/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675977 Nr: 7849-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:10.364-A MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência para o dia 

11/02/2020, às 15horas e 40 minutos na Comarca de Colina/SP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650324 Nr: 3-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALEXANDRE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado JEFERSON ALEXANDRE 

SALVADOR devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a 

vítima, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702276 Nr: 13072-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIVERSON MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/O-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do acusado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648558 Nr: 8916-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 

ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado BRUNO SOARES, em razão 

de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação 

ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Intime-se a vítima 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu Advogado, ocasião em 

que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Transitada em 
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julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648612 Nr: 8953-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:20.438-MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado SILVÉRIO CASTRO E SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, em razão de ter ocorrido a prescrição 

da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, em relação 

ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Transitada em 

julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653874 Nr: 3443-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério 

Público em face do acusado FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, ainda que por edital, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 859397 Nr: 3021-02.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DOS SANTOS, GROBE E GROBE 

LTDA, JOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463, Juliana 

Nogueira Ferreira - OAB:13.538

 Vistos etc.

 Depreque a realização de audiência preliminar em favor da indiciada 

Grobe e Grobe Ltda para oferecimento da proposta de transação penal 

ofertada pelo Ministério Público à fl. 237, item “1”.

Defiro a exclusão do indiciado OZEIAS DOS SANTOS, do polo passivo 

deste feito, posto que não há nos autos indícios de provas de que o 

indiciado agiu com dolo, embora tenha efetuado o transporte da madeira 

portando documentos irregulares, não há dúvidas de que o veículo 

utilizado no transporte é de propriedade de Joel dos Santos, conforme 

documento à fl. 11, portanto, não há delito na configuração culposa do 

ilícito ambiental investigado.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 910200 Nr: 8247-51.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAIN - MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, UESLEI MATEUS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Vistos etc.

 Depreque a realização de audiência preliminar em favor do indiciado 

UESLEI MATEUS DO CARMO, para oferecimento da proposta de reparação 

do dano ambiental e transação penal ofertada pelo Parquet à fl. 64, 

devendo ser intimado no endereço localizado na Rua Napoleão Bonaparte 

nº 2061, São Miguel do Guaporé-RO, na forma requerida pelo Parquet à fl. 

96.

 Tendo em vista que o Ministério Público não concordou com a 

contraproposta apresentada à fl. 91 pela indiciada PLAIN – MAX 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, expeça-se nova carta 

precatória para realização de audiência preliminar em favor da indiciada 

para oferecimento da proposta de reparação do dano ambiental e 

transação penal, conforme proposta à fls. 64 e 96.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 904362 Nr: 6648-77.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, A. H. DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615-MT

 Vistos etc.

 Intime a autora do fato A. H. DAS CHAGAS para efetuar o recolhimento do 

valor remanescente da composição civil do dano ambiental, na forma 

requerida pelo Ministério Público à fl. 120.

Oficie-se à Conta Única do E. Tribunal de Justiça do Estado e Mato 

Grosso, solicitando a vinculação do valor recolhido à fls. 117/118 ao 

presente feito.

 Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 932310 Nr: 5559-82.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:3735, WILLIAM MENDES DA ROCHA - OAB:12.729

 CD. PROC. 932310

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções no 

período de 05 a 10 de dezembro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar todas as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, designo nova data para a realização da audiência de instrução 

para o dia 24 de janeiro de 2020 às 15h30, mantendo as cominações às 

fls. 24.

 Determino que a srª Gestora promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924694 Nr: 3067-20.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DE MORAES LUIZ, ROBSON MACHADO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Intimação do advogado do indiciado Robson Machado Soares, da 

audiência designada para o dia 05.02.2020 às 09h30 min. no Juízo de 

Jaru-RO, nos autos da carta precatória n. 2000345-70.2019.8.22.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936038 Nr: 6757-57.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Indiciada 

Transportes Botuverá ltda, que foi designada audiência Preliminar para o 

dia 02.03.2020 às 13h00 a se realizar na sala de audiência do JUVAM, 1ª 

piso, Edifício do Fórum Local. Ciência ao Ministério Público da referida data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862738 Nr: 4160-86.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, GELSON GALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

MATEUS H. FONSECA - OAB:24.842

 Intimação dos advogados dos Réus, que foi designado o dia 03.02.2020 

as 15h00 para inquirição da testemunha de defesa, nos autos da carta 

precatória n. 0004983-10.2019.8.26.0347 Comarca de Matão - SP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 937316 Nr: 7153-34.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON APARECIDO DA SILVA, SOUZA & 

CAVASIN LTDA, TRANSPORTES CAVASIN EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 DEFIRO o pedido formulado nestes autos, e determino a 

LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO nesta ESFERA CRIMINAL, dos bens 

apreendidos nestes autos, consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/NENHUMA, MARCA/MODELO SCANIA/G 420 A 6X4, 

ANO/MODELO 2010/2010, COR BRANCA, PLACA CUD-9245, RENAVAM 

Nº 00232106847, CHASSI Nº 9BSG6X400A3666422; CAR/S. 

REBOQUE/CARROC ABT, MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, 

ANO/MODELO 2017/2017, COR CINZA, PLACA BBM-9295, RENAVAM Nº 

01126184001, CHASSI Nº 94BA0782HHV053239 E CAR/S. 

REBOQUE/CARROC ABT, MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, 

ANO/MODELO 2017/2017, COR CINZA, PLACA BBM-9309, RENAVAM Nº 

01126183692, CHASSI Nº 94BA1032HHV053238, à proprietária 

TRANSPORTES CAVASIN EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 

27.991.845/0001-42, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei.A 

indiciada e sua advogada constituída ficam advertidas da necessidade de 

manter endereço atualizado nos autos para fins de futuras intimações, 

como cautela necessária e urgente para garantir futuro ressarcimento do 

dano civil ambiental e eventuais prestações pecuniárias decorrentes da 

correlata responsabilidade criminal. Defiro a exclusão do polo passivo 

deste feito do indiciado EVERTON APARECIDO DA SILVA, na forma 

requerida pelo Parquet à fl. 89-v, vez que não há nos autos provas de que 

na condição de motorista do veículo, tenha agido com dolo ou culpa, 

elemento subjetivo necessário para configuração do ilícito penal. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1080 de 3112



Requisite-se ao INDEA e Polícia Militar Ambiental o levantamento das 

essências e volumetria das madeiras apreendidas com urgência, vez que 

se trata de bem perecível pendente de destinação.Sobrevindo as 

informações relativas à volumetria e realizada a avaliação da madeira 

apreendida, retornem os autos com vista ao Ministério Público. Encaminhe 

cópia desta decisão à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA e 

Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA para conhecimento.Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 935937 Nr: 6736-81.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINO CLERIO DAMIAO, O J CHUANTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

18,5418m3, de madeira serrada em sarrafo e ripa, das essências 

florestais Erisma uncinatum (Cedrinho), Clarisia racemosa (Oiticica), 

Couratari sp (Tauari), Sclerolobium sp (Taxi), Hymenolobium sp 

(Angelim-pedra), Diplotropis sp (Sucupira) e Enterolobium sp 

(Faveira-dura), e determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE - SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo 

prestar contas nos autos acerca da destinação do referido produto 

florestal, no prazo de 60 (sessenta) dias.Expeça-se termo de doação, vez 

que o produto florestal foi avaliado à fl. 59.Depreque a realização de 

audiência preliminar em favor dos indiciados para oferecimento da 

proposta de reparação do dano ambiental e transação penal ofertada pelo 

Ministério Público à fl. 32-v/33 Intime-se. Cumpra, expedindo o 

necessário.Ciência ao Ministério Público. Encaminhe cópia desta decisão à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA e Secretaria de Estado e 

Meio Ambiente - SEMA para conhecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 795691 Nr: 12678-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, FABRIS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 Vistos etc.

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, que visa 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 46, 

Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, imputado a FZ INDUSTRIA COMERCIO 

E EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade da indiciada ante a ocorrência da prescrição (fl. 

304).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação a indiciada, causa extintiva da 

punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano, e multa (art. 46, Parágrafo único, da Lei 

9.605/98).

 O fato ocorreu em 13.05.2015 e até o presente momento não houve 

oferecimento de denúncia, tampouco outra causa interruptiva da 

prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 13.05.2019, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (13.05.2015), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, DECLARO, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE da indiciada FZ INDUSTRIA 

COMERCIO E EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com CNPJ sob nº 

09.640.222/0001-43, face a ocorrência da prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos, com a baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 794720 Nr: 12252-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

ANDERSON CLAYTON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:, CARLA ANDREIA BATISTA - OAB:OAB/MT 18.808, 

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995

 Vistos etc.

 Ante os termos da certidão à fl. 318, declaro a preclusão da prova 

testemunhal pretendida pela denunciada José Alves da Silva & Cia Ltda ME 

e dou por encerrada a instrução processual.

Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, para a 

apresentação de memoriais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP.

Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 865187 Nr: 5013-95.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 

REGINALDO M RODRIGUES -ME, EFG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

EIRELLI, IDILENE IRENE DA ROSA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896

 Vistos etc.

 Proceda a citação da acusada EFG Material de Construção, com as 

advertências legais, no endereço da sócia Eliane Francisco Gonçalves 

(CPF nº 030.413.211-06), na Rua Cambará, s/n, Bairro Padre Duilio, 

Juína/MT, para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Restando inexitosa a tentativa de intimação, desde já, DEFIRO a busca do 

atual endereço da sócia Eliane Francisco Gonçalves, inscrita no CPF nº 

030.413.211-06), com a utilização do sistema disponível neste Juízo, qual 

seja, o Sistema BacenJud.

 Intime a indiciada Castelo Comércio de Madeiras Ltda para no prazo legal, 

apresentar nos autos o comprovante relativo ao adimplemento do acordo 

celebrado nos autos à fl. 299, referente às parcelas vencidas nos meses 
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de novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020.

 Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 832167 Nr: 6294-23.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO EXPEDITO ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, que visa apurar 

eventual prática de crime ambiental, previsto no artigo 54, § 1º, da Lei nº 

9.605/98, imputado a SANTO EXPEDITO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

 Com vista dos autos o Ministério Público pugnou à fl. 205 pelo 

arquivamento do feito, alegando que os autos epigrafados versam sobre 

os mesmos fatos apurados nos autos do TCO nº 163-95.2017.811.0003, 

Código 851113.

D E C I D O

Analisando os autos, observo em consonância com o parecer Ministerial à 

fl. 205, vez que o fato noticiado nestes autos foi apurado no TCO nº 

163-95.2017.811.0003, Código 851113, que tramitou neste Juízo, restando 

evidente a litispendência.

ISSO POSTO, diante da ocorrência de LITISPENDÊNCIA identificada entre 

estes autos e o TCO nº 163-95.2017.811.0003, Código 851113, que 

tramitou neste Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do disposto no artigo 267, V, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a baixa e 

anotações necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 896369 Nr: 4075-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ALGÉRIO DE TOLEDO, JONATAS 

DA FONSECA VIANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, DENIS AUGUSTO 

MONTEIRO LOPES - OAB:2433, JORDANI LOPES FAGUNDES CHAGAS - 

OAB:9208, MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - OAB:5122/RO, MÁRIO 

LACERDA NETO - OAB:7448, NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - 

OAB:6933, SERGIO FERNANDO CESAR - OAB:7449

 Vistos etc.

I - Não havendo mais diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual.

II - Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente, para a 

apresentação de memoriais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP.

IV - Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 844184 Nr: 9769-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra CARLOS 

ROBERTO GONÇALO DE LIRA, qualificado aos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, conforme 

consta à fl. 85.

Consoante se verifica nos autos, o denunciado cumpriu integralmente as 

condições impostas em audiência, conforme certidão à fl. 109.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o acusado cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS ROBERTO 

GONÇALO DE LIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 

951.342 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 424.397.871-91, nascido em 

30/10/1970, filho de Cezario Gonçalo de Lira e Iraci da Silva Lira, nos 

termos do dispositivo suso mencionado.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 935932 Nr: 6733-29.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAPE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, 

FABIANO APARECIDO MARANHO, MARCOS AURELIO NITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONIEL POUZO DE 

AMORIM - OAB:26.786/MT, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21.549, 

SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139/MT

 Depreque a realização de audiência preliminar em favor dos indiciados 

para oferecimento da proposta de composição civil e transação penal 

ofertada pelo representante do Ministério Público à fl. 36, item 

"4".Expeça-se termo de doação da madeira, vez que a madeira foi 

avaliada à fl. 74. Encaminhe-se cópia desta decisão à SEMA e SEMMA 

para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 806485 Nr: 16838-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PINHO NOGUEIRA - ME, NICOLAS 

FERNANDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1082 de 3112



 Vistos etc.

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, que visa 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 46, 

Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, imputado a Rodrigo Pinho 

Nogueira-ME e outros.

No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos indiciados ante a ocorrência da prescrição 

(fls. 357).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação aos indiciados, causa extintiva 

da punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 54, §1º, da Lei 9.605/98).

 O fato ocorreu em 07.10.2015 e até o presente momento não houve 

oferecimento de denúncia, tampouco outra causa interruptiva da 

prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 07.10.2019, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (07.10.2015), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE da empresa indiciada RODRIGUES 

PINHO NOGUEIRA ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.948.698/0001-74, face a 

ocorrência da prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. R. I. C.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FARIAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO FORO DA COMARCA DE 

SINOP JUIZADOS DECISÃO Processo: 1001330-94.2017.8.11.0015. 

REQUERENTE: EDERSON FARIAS REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365801 Nr: 13949-05.2019.811.0015

 AÇÃO: Consulta->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, não se vislumbram irregularidades ou rigores formais 

exacerbados na conduta adotada pela serventia do 2º Ofício Extrajudicial, 

que recusou realizar a renovação do Cartão de Assinatura para 

reconhecimento de firma, sem a coleta de imagem facial do consulente.

Intimem-se e após arquive-se.Às providências.Sinop, 16 de dezembro de 

2019.Cleber Luis Zeferino de Paula/Juiz de Direito e Diretor do Fórum
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FARIAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO FORO DA COMARCA DE 

SINOP JUIZADOS DECISÃO Processo: 1001330-94.2017.8.11.0015. 

REQUERENTE: EDERSON FARIAS REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015364-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA HILLESHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE MARIA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO LEONARDO ROTA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015364-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA 

MARIA HILLESHEIN REQUERIDO: LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntar as peças inerentes 

a carta precatória, que por sinal, também são necessárias ao cumprimento 

do ato deprecado, tais como: cópia integral da contestação e instrumento 

do mandado conferido ao advogado da autora, conforme dispõe o art. 260 

do CPC. Ademais, proceda-se com o recolhimento das custas processuais 

e taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. Se reunidas, conclusos. Se não 

reunidas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (RÉU)

ORIDIO QUIROGA RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1000929-27.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT RÉU: LUIS FERNANDO 

QUIROGA, ORIDIO QUIROGA RODRIGUES Vistos etc. Ação de cobrança, 

proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul., em face de Luiz Fernando Quiroga, ambos 

qualificados. Entre um ato e outro, as partes anunciaram acordo realizado, 

requerendo assim, a sua homologação e a extinção do feito, com a 

consequente baixa e arquivamento dos autos. É o singelo relatório. 

Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 

840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Não há constrições ou restrições, impostas por este 

juízo. Sem pendências. Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, tudo 

conforme acordado entre as partes. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Renunciado expressamente o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas, após o cumprimento das 

determinações retro. P. I. C. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010297-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FAVARO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010297-60.2019.8.11.0015. Vistos etc. Verifico que a 

decisão anterior está eivada de vício uma vez que determinou o 

levantamento de valor em favor da parte requerida, quando na realidade é 

em benefício da parte requerente. Desta forma, retifico a destinação do 

levantamento do valor e determino que o faça em favor da parte 

requerente. No mais, permanece hígido os demais termos da decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008408-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KARLA DO AMARAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA DE MACEDO OAB - MG82321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010228-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO BERNARDINO SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014400-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014400-13.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELCI ELAINE 

CORREA RÉU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos etc. 

Observado que a parte demandada apresentou contestação antes mesmo 

de análise de admissão ou não da petição inicial. Mesmo que tenha sido 

precipitada, nada impede seu acolhimento, pois não vislumbrado prejuízo, 

o qual nem poderia ser aduzido em benefício de quem provocou o defeito. 

Já contestada a lide e arguidas preliminares, juntados documentos, à 

réplica em 15 dias. Ademais, o fato de uma das partes esgueirar-se da 

audiência de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não 

encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência 

deve ser mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a 

probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de 
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conciliação para o dia 15 de junho de 2020, às 17:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, especifiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir. Justificadamente. Por conseguinte, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015388-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSYLLA REGINA CAPINAN TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015388-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: KASSYLLA REGINA CAPINAN TELES Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 08 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015324-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON COSTA DA FONSECA OAB - MS11119 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HEBERT DE ANDRADE SOUZA OAB - RJ225093 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015324-24.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ALL NATIONS 

COMERCIO EXTERIOR S.A. EXECUTADO: ALEXANDRE VENSO BONFIM - 

ME Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 08 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015478-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE (EMBARGANTE)

CESAR JOSE WILLE (EMBARGANTE)

SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015478-42.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: SALLY 

CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME, SALLY CRISTINE PINHEIRO 

WILLE, CESAR JOSE WILLE EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

A parte embargante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 
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gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a embargante para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 08 de janeiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015538-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA COLELHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TIAGO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015538-15.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

COLELHO DE OLIVEIRA, TIAGO COELHO DE OLIVEIRA RÉU: HDI SEGUROS 

S.A. Vistos etc. Intime-se a parte requerente para esclarecer se pretende, 

ou não, a assistência judiciária gratuita. Sendo que, apesar de juntar aos 

autos declaração de hipossuficiência dos requerentes, não pleiteou pelas 

benesses na exordial. Se for intentado as benesses sobreditas, intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou, querendo, recolher as custas e despesas 

processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do 

processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 08 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007169-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSE MARTA MARTINI PENIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA, SEM DISTRIBUIÇÃO, ANTE A INFORMAÇÃO CONSTANTE NO 

MALOTE DIGITAL ID 27864060.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012722-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001912-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RIBEIRO GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para manifestar no prazo de 05 ( cinco) dias, acerca do 

resultado da pesquisa de endereço realizada através dos sistemas 

Bacenjud e Infojud, tendo em vista os endereços encontrados e 

apontados nos extratos de ID 27529327 e 27529324.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012852-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIA TONON MISTURINI (EXECUTADO)

NEURIDE ZUCCHI MISTURINI (EXECUTADO)

PEDRO MISTURINI (EXECUTADO)

VILSON MISTURINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012613-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JOSE WILLE (EXECUTADO)

SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE (EXECUTADO)

SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009398-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ministério Público do Estado do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER EM SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO RETIFICADA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013519-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARVIN COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON JUNIOR DE MELO (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013524-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALEBE ALISON DALOLIO (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013580-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (REU)

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REU)

EDUARDO BENEZ (REU)

MARCIO DE CAMARGO (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013589-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROBERT DE CARVALHO (EXECUTADO)

MR. POT'S ALIMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014011-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.F.F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON ERNANDES GALORO CONSTRUCOES - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011418-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES REGINA GEMELLI TAPARELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a impugnação aos embargos de ID 27770289.
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007486-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MENDES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (REU)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (REU)

C. A. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da requerida CRISTIANE COELHO BARBOSA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009629-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO HORST (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000247-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009493-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO MIRANDA DE SOUZA (EXECUTADO)

FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006430-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI MATIAS PECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILEI SEBASTIAO DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre as pesquisas realizadas por meio dos sistemas 

BACENJUD, INFORJUD, SIEL e RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012819-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI APARECIDA BRALESI (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006143-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO J. O. DA SILVA - ME (REU)

PAULO JOSE OLIVEIRA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre as pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, 

INFOJU, SIEL e RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007889-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo o advogado da Exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder o pagamento do Preparo da Carta Precatória a ser enviada 

ao Juízo da Comarca de Herval-RS, para Citação da Executada. (obs.: 

guias para o recolhimento estão disponíveis no site ), ficando consignado 

que a diligência do(a) Oficial de Justiça deverá ser recolhida no Juízo 

Deprecado, sob pena de incidir nas penalidades cabíveis. Sinop-MT, 08 de 

agosto de 2017. WILLION MATHEUS POLTRONIERI Gestor Judiciário em 

Substituição Legal 1ª Vara Cível de Sinop

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007889-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre as pesquisas realizadas por meio dos sistemas 

RENAJUD, INFOJUD, SIEL, e RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIANCARLO LEOBET (EXECUTADO)

NL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FRANCISCO NISSOLA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013043-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIRSO JOSE PEREIRA (REU)

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REU)

EDEN MACHADO DE VARGAS (REU)

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre as pesquisas realizadas por meio dos sistemas 

RENAJUD, INFOJUD, SIEL e RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007291-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYLLONJHON AURELIO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALMEIDA DA ROSA (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011911-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAMA CARDOSO ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007598-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN FORTUNA PEDRO CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço do requerido, a fim de expedir novo mandado de 

citação, busca e apreensão, uma vez que o senhor Oficial de Justiça 

informou que o requerido não mais reside no endereço, conforme certidão 

de ID 27294981.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008838-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA LOPES (REQUERENTE)

ROSALVA ROLIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010324-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNYSON FERLIN OAB - SC15891 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIO FLORES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução 

da deprecata.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. MEGIER - EPP (EXECUTADO)

MEGIER MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006753-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO NORTE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELYN NAIANA GIACOMELLI (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010785-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUIEL NAIELE RAMOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007675-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS OAB - MT23397/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1007675-08.2019.8.11.0015; 

Certifico que os Embargos Declaratórios apresentados pela parte 

requerida são tempestivos. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007/CGJ-MT, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. SINOP, 16 de 

janeiro de 2020 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010430-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003686-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO ZANCANARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011340-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA DOS REIS OAB - PR79022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanildo Ribeiro Leal (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012426-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado do autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010319-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA NUNES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010703-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTFER MOVEIS ARTESANAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO XAVIER OAB - PR53198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VSC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009741-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS KOTHE (AUTOR(A))

JAQUELINE STEFFEN (AUTOR(A))

E. S. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006175-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA PEREIRA SCHWINGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAZZONI NEGRAO OAB - SP144566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO OTTO SCHWINGEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009427-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JONES DA CRUZ FLORES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009568-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO ADAO GERVAZONI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de devolução da missiva no juízo deprecante.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015252-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON ROMANINI BEZUN EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015252-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLEYTON ROMANINI BEZUN EIRELI - ME 

Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não está devidamente 

instruída e contém defeitos que podem resultar sua extinção sem 

resolução de mérito, se não corrigidos em tempo. O autor informou na 

inicial que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações vencidas a partir do dia 05/08/2019 (parcela 

nº 10), incorrendo em mora apartir desta data. No entanto, a notificação 

extrajudicial anexada em Id. 27370680 refere-se a prestação vencida em 

05/12/2018 (parcela nº 2). Portanto, pode não estar constituída a mora da 

parte devedora. Calha frisar que a mora deve anteceder o ajuizamento da 

presente ação. Não será considerada a mora constituída caso seja 

apresentada com data posterior ao ajuizamento desta. Destarte, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a oportunizar à parte requerente 

comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de seu 

indeferimento. Observância dos arts. 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 19 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011401-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011401-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ANDREIA BARBOZA DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerente atribuiu à causa o valor de R$ 5.949,46, correspondente às 

parcelas vencidas, mas pretende perceber, como é da gênese da ação de 

busca e apreensão, também os valores das parcelas vincendas, que 

totalizam, ambas, R$ 15.560,50, segundo seus própios cálculos. Logo, 

deverá ser apresentado o valor da causa adequado ao proveito 

econômico pretendido: R$ 15.560,50. Ainda, a cédula de crédito bancário, 

documento essencial à propositura da ação, foi digitalizada de forma 

ílegivel, a impossibilitar a análise de seu conteúdo, o que deve ser 

corrigido. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 05 dias, 

sob pena de seu indeferimento ou cancelamento da sua distribuição, para: 

a) Impor à parte requerente corrigir o valor da causa, apresentando aquele 

correspondente ao proveito pretendido, nos moldes acima definidos e 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias complementares 

com base no valor corrigido da causa; b) trazer aos autos a cédula de 

crédito bancário legível e clara. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 

inciso III, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010209-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. F. D. S. (REQUERENTE)

VERONICA SABRINA FERREIRA MATCIULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010209-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: D. F. F. D. 

S., VERONICA SABRINA FERREIRA MATCIULEVICZ REQUERIDO: UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A Vistos etc. Dê-se ciência ao Ministério Público do 

acordo entabulado entre as partes. Após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000126-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAX CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000126-10.2020.8.11.0015. REQUERENTE: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ROMAX 

CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015557-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA YAMAZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CARRARO LTDA (REQUERIDO)

L C ANTUNES & CIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015557-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA 

YAMAZAKI REQUERIDO: MOVEIS CARRARO LTDA, L C ANTUNES & CIA 

LTDA. Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 
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se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004746-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALENCAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

NOEMIA ALENCAR DE MOURA OAB - 571.169.201-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004746-70.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIEZER 

ALENCAR DE OLIVEIRA CURADOR: NOEMIA ALENCAR DE MOURA REU: 

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004705-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004705-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: APARECIDO DE 

OLIVEIRA BOCHNIAK Vistos etc. Indefiro o pedido de p. 01, Id. 13403565, 

eis que já proferida sentença sem resolução de mérito, a indeferir a inicial. 

Sendo assim, transitado em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias sem demora. Por derradeiro, determino sejam 

feitas as intimações de praxe diretamente aos nobres advogados 

indicados na petição de p. 01, Id. 13403565. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010904-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010904-44.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCELO 

COSTA CORDEIRO REU: JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para, querendo, em 15 dias, impugnar a 

contestação apresentada às p. 01/25, Id. 13030481 e os documentos que 

a instruíram. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007180-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCIO FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007180-32.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP REU: OMERCIO FERREIRA Vistos etc. 

Sobre a devolução da carta de citação, consoante aviso de recebimento 

de Id. 15243480, pelo motivo “ausente”, diga a parte autora em 05 dias, a 

pugnar o que de direito entender. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 

de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003374-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1003374-18.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Antes de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos 

suficientes, a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o julgamento antecipado da lide, 

determino seja carreado aos autos pela parte autora, em 05 dias, extrato 

bancário no período de 21 de outubro a 21 de novembro do ano de 2016, 

da conta poupança n.º 642759-1, de sua titularidade, localizada na Caixa 

Econômica Federal, agência 0854. Com o aporte do extrato, diga a parte 

requerida no mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 16 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006109-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006109-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANILDA 

MACANEIRO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Vanilda Maçaneiro ajuizou a presente produção antecipada de provas 

em desfavor de Banco Itaú BMG Consignado S.A, ambos qualificados, a 

fim de que seja apresentada a cópia do contrato de empréstimo pessoal 

n.º 584440637, comprovante de repasse do valor mutuado (TED) ou 

ordem de pagamento com assinatura exarada e da autorização para 

averbação dos descontos que estão sendo feitos de seu benefício 

previdenciário. Narrado que tentado pela via administrativa obter os 

referidos documentos, por intermédio da plataforma do “consumidor.gov” 

não foi possível, pela recusa da parte requerida, a não lhe restar outra 

alternativa, senão ingressar com a presente demanda. Pediu ao final, a 

procedência da ação, com a condenação da parte requerida nos ônus de 

sucumbenciais. Atribuído valor a causa de R$ 1.715,64. Juntados 

documentos. Liminar deferida às p. 01/05, Id. 19812152, a determinar 

fossem apresentadas as cópias do contrato de empréstimo consignado, 

do comprovante de disponibilização do valor mutuado e da autorização 

para os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Citada, 

consoante aviso de recebimento de p. 01, Id. 20438219, a parte requerida 

apresentou a contestação de p. 01/07, Id. 20377470. Preliminarmente 

ressaltou a falta de interesse de agir, pela ausência de comprovação da 

pretensão resistida. No mérito, disse que teria tentado contato extrajudicial 

com a parte autora em três oportunidades. Entretanto, esta teria se 

recusado a se comunicar extrajudicialmente consigo, acrescendo ter sido 

o pedido realizado via “consumidor.gov” feito em nome de terceira pessoa, 

que sequer fez prova de ter poderes para demandar em nome da parte 

informações protegidas por sigilo bancário. Defendeu que a petição inicial 

não atende nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos I II e III do art. 

381 do CPC, a tratar-se de mera ação de exibição de documentos, 

escondida em instituto processual diverso. Arguiu que o pedido de 

exibição de documentos, previsto no art. 844, inciso II, do CPC/1973, antes 

articulado em demanda antecedente à lide principal, atualmente só pode 

ser deduzido no bojo da petição inicial de conhecimento. Por isso não é 

cabível o ajuizamento de cautelar preparatória, pela ausência de previsão 

legal, a concluir pelo indeferimento da peça de ingresso e a consequência 

de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Discorreu sobre as 

formas de se obter segunda via de documentos administrativamente. 

Solicitou dilação de prazo para a apresentação dos documentos, pois a 

busca depende de pesquisa cuidadosa em seus arquivos e sistema. 

Arguiu a impossibilidade de aplicação da presunção de veracidade contida 

no art. 400 do CPC às ações cautelares de exibição de documento, assim 

como a multa cominatória. Pediu a improcedência da demanda, com a 

condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, já que foi ela quem 

deu causa ao processo. Instada, a parte autora deu-se por satisfeita 

pelos documentos apresentados no processo, nas entrelinhas da 

manifestação de p. 01/02, Id. 23726387, a pedir pela condenação da parte 

requerida nos ônus de sucumbência. Relatados e examinados. Julgo. Do 

julgamento antecipado da lide Calha o julgamento antecipado da lide pelas 

questões aqui postas em debate não exigirem dilação probatória, nos 

moldes do art. 382 do CPC, descabendo pronunciamento sobre a 

ocorrência ou inocorrência do fato que se quer evidenciar, nem sobre as 

respectivas soluções ou consequências jurídicas. Aliás, inadmissível 

defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento de produção da 

prova. Possível a produção de qualquer prova, se relacionada com os 

mesmos fatos, balizada apenas para contornar a demora em eventual 

produção conjunta. É o que estipulam os §§ do referido art. 382 do CPC. 

Da preliminar de falta de interesse processual Sustentou a parte requerida 

a ausência de interesse processual, por supostamente não ter sido 

comprovada pela autora a pretensão resistida. Entretanto, referida 

preliminar não merece prosperar, eis que a parte autora demonstrou ter 

ingressado com o pedido dos documentos ora almejados pela via 

administrativa, por meio da plataforma do “consumidor.gov”, consoante 

documentos de p. 01/04, Id. 19543306. Malgrado tenha a parte requerida 

aventado que referido pedido foi feito por terceira pessoa, que não teria 

comprovado ter poderes para demandar em nome da parte autora 

informações protegidas por sigilo bancário, isso não condiz com a 

realidade. Depreendido do extrato de p. 04, Id. 19543306, que a parte 

autora anexou ao pedido feito administrativamente a procuração 

respectiva, que outorgava poderes ao nobre advogado, Dr. Luiz Fernando 

Cardoso Ramos, para defender os seus interesses e direitos 

administrativo e/ou judicialmente. Portanto, configurada está a pretensão 

resistida, já que a parte requerida não forneceu os documentos 

pretendidos na via administrativa, a resultar na propositura da ação. 

Preliminar que não se sustenta e deve ser relegada. Do mérito Calha 

ressaltar que o novo Código de Processo Civil consagrou o direito 

autônomo à prova, toda prova, e não apenas à prova prévia testemunhal, 

depoimento pessoal ou pericial, como era a vocação literal do antecessor 

CPC. Demais, desvinculou o requisito da urgência e da necessidade de 

uma demanda principal (preparatória ou incidental) para a sua produção, 

como regrava anteriormente. Esta última pode existir ou não, de acordo 

com os desdobramentos que a prova antecipada tenha vocação de 

produzir, ou seja, em prol do objeto almejado, se dependente ou vinculado, 

ou autônoma, prevenindo direito e valendo por si só. O que é bastante 

salutar. Muito embora, às vezes, é possível distinguir caráter misto a tal 

vocação, podendo, num momento, servir ou não a um processo principal, 

e noutro ou desde o início valer ou convencer em si mesma. O 

interessado, após a vigência do atual CPC, pode valer-se de medida 

probatória autônoma, geral, com autorização do juiz, para propor ou não 

futura demanda melhor instruída. Essa magnitude mais elástica tem a ver 

com a efetividade da jurisdição. Ou melhor, do livre acesso a uma ordem 

jurídica justa (CF, art. XXXV), aos meios capazes, tanto endoprocessual 

como exoprocessual, de alcançar a pacificação social, por qualquer 

instrumento hábil e justo de solução de conflitos. A propósito, o escólio 

arguto do Mestre Barbosa Moreira, “Notas sobre o Problema da 

‘Efetividade’ do Processo”, in “Lições de Direito Processual Civil”, pp. 

27-28: Alexandre Freitas Câmara, Lúmen Júris, Vol. I, 2005: “O processo, 

para ser efetivo, precisa atender a cinco postulados: dispor de 

instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os 

direitos e posições jurídicas de vantagem contemplados no ordenamento; 

com instrumentos utilizáveis (...), para reconstituição de fatos relevantes 

para que a decisão do juiz corresponda a verdade, assegurando a quem 

tem uma posição jurídica de vantagem, na medida do possível, tudo aquilo 

e precisamente aquilo a que faz jus; com o mínimo de dispêndio de tempo e 

energias”. Nesse viés, houve uma salutar ampliação da visão de 

incidência da produção antecipada de provas. Ou seja, o juiz pode 

autorizar – ou não – a produção antecipada de qualquer tipo de prova, 

inclusive daquelas que poderão não ser usadas em juízo, se for o caso, 

sobretudo com o propósito de, elucidar fatos e esclarecer as partes, 

prevenir litígios ou adiantar autocomposição, evitar o perecimento doa 

elementos de convencimento, conhecer previamente os fatos, contornar 

ou possibilitar o ajuizamento de ação, além de outros meios de solução ágil 

e adequada de conflitos de interesses. Quanto aos fundamentos legais, a 

antecipação da prova pode ser requerida quando: 1) há fundado receio de 

que possa se tornar difícil ou impossível a sua verificação no curso de 

processo; 2) quando a prova a ser produzida possa facilitar a 

autocomposição ou qualquer outra solução plausível de eventual conflito; 

3) ou permitir o prévio conhecimento dos fatos de modo a justificar ou 

evitar ações judiciais, conforme dispõe os incisos I a III do art. 381 do 

Código de Processo Civil. O que restou preenchido no caso em tela, tanto 

que deferida a perícia pretendida. In verbis: “Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado 

receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de 

certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação. (...)”. Sobre produção antecipada de 

provas, leciona o insigne processualista Fredie Didier Junior: “Ação de 

produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à 

produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja 

produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, 

pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova, 

direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento 

de jurisdição voluntária”. (In Curso de Direito Processual, vol. 2, Editora Jus 

Podivm, 10ª edição, p. 137). Assegurar a prova sob qualquer aspecto tem 

alicerce no due process of law, de que são corolários o direito de petição, 

o contraditório e a ampla defesa. A esse respeito, acentuam 

Marinoni-Arenhart-Mitidiero, in “Código de Processo Civil Comentado”, 2ª 

edição, Ed. RT, 25/02/2016: “Visa à proteção do direito fundamental à 
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prova e, daí, à proteção do direito de ação, do direito de defesa e do 

direito ao processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e eventual 

produção de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja 

prevenido o litígio, recomendado o uso de processo judicial ou ainda 

aconselhado o emprego de outra técnica de solução da controvérsia. Não 

tem por objetivo produzir desde logo a prova. Embora o Código de 

Processo Civil aluda à “produção antecipada de provas”, certo é que por 

esta via apenas se assegura a possibilidade de futuramente produzir 

prova. A asseguração de prova consiste em documentação de alegações 

de fato. É para a memória da coisa- ad perpetuam rei memoriam. Não há 

produção, mesmo porque sequer se sabe se o processo existirá, sequer 

cabendo ao juiz, neste procedimento, valorar a prova colhida (art. 381, 

§2º, CPC)”. Nesse passo, a parte autora visa a obtenção de documentos 

que comprovem a contratação do empréstimo consignado, que está sendo 

descontado mensalmente de seu benefício previdenciário, conforme 

evidenciado pelo demonstrativo agregado às p. 01/03, Id. 19543319. Ao 

que tudo indica, um consumidor que deve ter facilitado o seu acesso aios 

documentos da contratação e a obter informações claras a respeito. Insta 

salientar que, ao contrário do alegado pela parte requerida em sua defesa, 

é perfeitamente admitido o ajuizamento de produção antecipada de provas 

para a apresentação de documentos. Nesse passo, seguem julgados ora 

compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - POSSIBILIDADE. 

É admissível a produção antecipada de provas quando a parte pretende 

obter documentos para que tenha prévio conhecimento de fatos que 

possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação, sendo desnecessário 

se perquirir a presença de periculum in mora”. (TJMG - AC: 

10000190777722001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

28/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019); “Apelação Cível – AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE. 1. 

Discute-se no presente recurso a adequação da propositura de Ação de 

Produção Antecipada de Provas na hipótese de a prova a ser produzida 

ser suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito, ou quando o seu prévio conhecimento possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de eventual ação principal. 2. O art. 381, do 

CPC/15, prevê que a produção antecipada da prova será admitida nos 

casos em que: a) haja fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação (inc. I); b) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito (inc. II), e 

c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação (inc. III). 3. "Admite-se o ajuizamento de ação 

autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e 

seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos 

arts. 318 e seguintes do CPC." (REsp 1.774.987/SP, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, DJe 13/11/2018). 4. A par disso, entretanto, mesmo 

que firmado sob a égide do CPC/73, ante a normatização especial 

existente no sistema jurídico bancário, permanece aplicável à hipótese de 

exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos), proposta como medida preparatória, o precedente 

qualificado do Superior Tribunal de Justiça que condiciona a exibição, 

nesses casos, à: a) demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes; b) à comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e c) ao pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária 

(REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

02/02/2015). Precedente Qualificado do STJ. 5. Apelação conhecida e não 

p r o v i d a ” .  ( T J M S  -  A C :  0 8 0 0 2 7 1 4 3 2 0 1 9 8 1 2 0 0 5 2  M S 

0800271-43.2019.8.12.0052, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data 

de Julgamento: 25/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

26/06/2019). Logo, a antecipação da prova se mostra relevante, pois com 

a apresentação dos documentos pretendidos pela instituição financeira 

demandada a parte autora poderá verificar a regularidade ou não da 

contratação. E até mesmo possibilitar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito entre as partes, a evitar o ajuizamento de 

demanda futura. Destarte, pelo constante no caput e § 2.º do art. 382 do 

CPC, cabe ao juízo apenas acatar a documentação trazida e não se 

pronunciar quanto os fatos. Com isso, o pedido da parte autora merece 

acolhimento, eis que acostados os documentos almejados, em que, 

instada, deu-se por satisfeita nas entrelinhas da manifestação de p. 01/02, 

Id. 23726387. Tanto que pediu a condenação da parte requerida nos ônus 

sucumbenciais. Outrossim, desnecessário seja materializado o processo, 

para fins de entregá-lo à parte autora, nos termos do art. 383, caput e 

parágrafo único, do CPC, por se tratar de processo judicial eletrônico, 

podendo ela própria assim proceder, como também a contraparte. 

Processo em cartório disponível aos interessados por um mês, de onde 

poderão extrair cópias e certidões, sendo arquivado em seguida. 

Despiciente, conforme já frisado, de ser materializado e entregue à 

promovente. Aliás, a prova, chamado o adversário, serve a ambos os 

contendores e não exclusivamente ao interesse de um deles. O que, nas 

sendas eletrônicas, permite que ambos a acessem e dela façam uso da 

melhor maneira que lhes convier. Por derradeiro, a ação cautelar de 

produção de provas visa garantir ou prevenir direito das partes, sendo, 

em regra, de cunho voluntário. Se não tiver contenciosidade, como não há 

neste caso, não haverá caráter condenatório, que afasta a regra 

sucumbencial regular. Compete ao julgador apenas a homologação da 

prova produzida. Nesse compasso, a parte requerida não resistiu ao pleito 

e nem, por isso, sucumbiu. Apenas atendeu ao ordenado pela justiça, 

inclusive alardeando o desinteresse processual, sendo-lhe facultado o 

contraditório e a ampla defesa. O que inviabiliza onerá-la com as verbas 

sucumbenciais. Assim, deve a parte autora, que postulou a produção da 

prova, assumir as custas e as despesas processuais, descabendo falar 

em honorários advocatícios da contraparte, estes pela inexistência de 

litigiosidade. Vide, a respeito, os seguintes arestos (destacados): 

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO 

IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº Somente é cabível a condenação 

sucumbencial nas ações de exibição de documentos e de produção 

antecipada de provas, caso demonstrada a resistência da requerida em 

exibir os documentos. Pretensão resistida não configurada”. (Ap. 

70081509382, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 28/05/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA. A ação cautelar de produção de provas visa garantir direito 

da parte e não tem cunho condenatório, pela ausência de lide, cabendo ao 

juiz apenas a homologação da prova produzida. Descabimento de 

honorários de sucumbência”. (TJ-MG - AC: 10000170676860001 MG, 

Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017); “AÇÃO CAUTELAR 

– TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUTORA QUE AJUÍZA A AÇÃO 

PARA REQUERER A JUNTADA AOS AUTOS DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES – RÉ QUE PROVIDENCIA A JUNTADA DO DOCUMENTO 

– DESCABIMENTO DE SUA CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS 

– SENTENÇA ALTERADA PARA ESSA FINALIDADE. Recurso provido”. 

(TJ-SP 10029912020188260577 SP 1002991-20.2018.8.26.0577, Relator: 

Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2018, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2018). Isto posto, hei por bem 

refutar a preliminar arguida, para julgar procedente o pedido, com 

resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, de maneira a 

homologar por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a prova produzida, consistente nos documentos apresentados pela parte 

requerida nos Ids. 21199402, 21199405, 21199406, 21199410, 21199412, 

21199413, 21199414 e 21199416. Condeno a parte autora a pagar as 

custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios da 

contraparte, pela inexistência de efetiva litigiosidade. Todavia, essa 

condenação sucumbencial resta suspensa por até 05 anos, quando 

restará prescrita ao final, se o interessado não demonstrar nesse ínterim 

que a condição econômico-financeira da parte autora tenha superado a 

hipossuficiência. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1015235-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004628-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI SASAZAWA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000525-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BLANCO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Considerando que a contestação (Id. 3653423) foi 

apresentada no prazo legal, uma vez que foi protocolada em data anterior 

à audiência de conciliação, e considerando que já fora apresentada 

impugnação à contestação (Id. 4141210), intimo as partes/advogados, 

para nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ e no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, indicando-as com objetividade 

e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. Manifestem-se quanto ao interesse de 

audiência de conciliação. Sinop-MT, 15 de setembro de 2017. WILLION 

MATHEUS POLTRONIERI Analista Judiciário 1ª Vara Cível de Sinop

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000525-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BLANCO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, haja vista que de acordo com a Portaria CGJ Nº 142 de 

08/11/2019,, que determina o cumprimento de mandados judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013367-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CECHINATTO (EXECUTADO)

JULIANA CECHINATTO (EXECUTADO)

FATIMA DERLI CECHINATTO (EXECUTADO)

VANDERLEI CECHINATTO (EXECUTADO)

FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO (EXECUTADO)

WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL MOLINARI RODRIGUES OAB - SP268455 (ADVOGADO(A))

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA OAB - SP247009 (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARTO VALIN OAB - SP192490 (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

HELENA PEREIRA DE MESQUITA MAKRAY OAB - SP247969 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011006-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ROSELI SILVERIO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ANGELICA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS OAB - SP152622 (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALBERTO CRISTOFALO DE LEMOS OAB - SP113902 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JUTHS RISSATO OAB - MT0005147A (ADVOGADO(A))

DANIELA RAMIRES OAB - SP185878 (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, Intimo a 

parte requerida através de seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID 27791431.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001884-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PERICIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NETO (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora manifestar para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204717 Nr: 6764-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEAL RAMOS, LUIZ CARLOS PECORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Luiz Carlos Pecorari, inscrito no CPF n.º 

739.330.661-15; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 8.182,38 (Oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta de oito 

centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 114. Se bloqueada 

alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente 

para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este 

processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, 

§ 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos no prazo 

legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na 

forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso 

apresentada alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na 

hipótese de se tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se 

se tratar de cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 

11); ou, se ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, 

conclusos para sua análise. Expeça-se novo mandado de citação no 

endereço informado à p. 114. Após, cumpridas as diligencias retro, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203639 Nr: 5882-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Clovis Vosniack, inscrito no CPF n.º 895.293.401-68; 

até o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 

118.433,44 ( Cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

quarenta e quatro centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 

200. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que 

deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligencias retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 207273 Nr: 8826-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA OLIVEIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 136.

 Assim, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento do processo pelo 

prazo de cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinto o 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209337 Nr: 10444-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉIA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ação de execução de título extrajudicial, tendo como parte exequente 

Transterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda. e como parte executada 

Oséia Veiga, ambos qualificados.

Travado acordo de p. 62/63, com sua consequente homologação, a 

suspender o feito até findar o prazo estabelecido entre as partes, 

conforme decisão de p. 64, frente e verso.

Decorrido o prazo de suspenção, noticiou a parte exequente em petição 

de p. 73 o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, a 

requerer a sua extinção.

Relatados e examinados.

 Decido.

Após transcorrer o prazo de suspenção do feito, determinado em decisão 

de p. 64, frente e verso, informou a parte autora a quitação integral do 

débito, a requerer a extinção do processo e consequentemente o seu 

arquivamento com as devidas baixas, por não haver mais nada a 

reclamar.

Acordo cumprido, conforme petição do autor de p. 73, escoado seu prazo 

sem qualquer reclamação. Logo, quitada integralmente a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes. Nada mencionado a respeito das custas e as 

despesas processuais em si, razão pela qual condeno as partes a 

pagá-las, pro rata, nos termos do art. 90, § 2°, do CPC. Sobre os 

honorários advocatícios, foi estipulado no acordo que a diferença de R$ 

100,00 será repassado pela exequente ao seu patrono.

Baixe-se as restrições efetuadas via RENAJUD sobre o veículo: placa: 

NPG 7416, Renavam 00219800430, modelo VW Voyage 1.0.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169244 Nr: 4266-85.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA, COCA COLA E KAISER, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406, JOSE S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:MT/6.203, MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO - 

OAB:MT/10640,  ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:OAB/MT015.249-A, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos etc. [...] Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a ação em pauta. Determino seja realizado o 

levantamento dos valores depositados judicialmente às p. 247/248 em 

favor da parte requerente, na conta informada à p. 249, mediante alvará 

judicial. Por fim, custas e despesas processuais remanescentes serão 

quitadas de forma pró rata a teor do art. 90, § 2º, do CPC. Sobre os 

honorários advocatícios, nada falaram da sua forma, portanto, cada qual 

deverá responder pelo do seu respectivo patrono. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261713 Nr: 4714-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 14.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O administrador judicial suscitou designação da audiência de gestão 

democrática, que por ora a indefiro, em razão de que não se revela, a 

priori, imprescindível, cabendo à recuperanda envidar esforços para levar 

avante o processo de recuperação, com liberdade e responsabilidade, 

sob o crivo dos atentos credores e do próprio administrador judicial.

 A sugestão é interessante, mas deve ser reservada, se for o caso, para 

situações em que os impasses ou desatendimentos se revelarem severos 

e de difícil transposição pelo embate das próprias forças naturalmente 

antagônicas envolvidas: recuperanda e credores.

 Por outro lado, verificado que foram apresentadas objeções ao plano de 

recuperação judicial pelos credores, razão pela qual se torna 

imprescindível agilizar a realização da Assembleia Geral de Credores para 

deliberarem sobre os termos do plano de recuperação, nos termos do art. 

56 da Lei n.° 11.101/2005.

Oportunamente, consigno que a presidência do ato ficará a cargo do 

administrador judicial, que deverá seguir à risca as normas contidas no 
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art. 37 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperação navega há mais de três anos e meio, desde sua 

distribuição, não podendo transformar-se num faz de conta, sob risco de 

resultar em sua quebra.

Posto isso, determino que o administrador judicial indique data, horário e 

local para a realização da assembleia geral de credores o quanto antes.

 Em seguida, intimem-se a recuperanda, os credores e o Ministério Público 

e publique-se edital, atentando-se para o disposto no art. 36 e seguintes 

da mencionada Lei de regência.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 311973 Nr: 15773-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem delongas, o incidente não foi devidamente instruído. O que torna 

impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por este 

juízo.

Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC.

A falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental.

Destarte, DETERMINO a emenda do incidente, no prazo de 15 dias, 

devendo o requerente promover o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias.

 Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de cancelamento no distribuidor do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 6391-36.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉZIO JOSÉ DELQUIQUI, HAROLDO GARCIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. [...] Portanto não prospera a irresignação do embargante. 

Como já enfatizado em tópico anterior, observado que a matéria suscitada 

refere-se ao mérito da decisão, buscando apenas efeito modificativo, não 

afeto automaticamente aos embargos declaratórios. Desta forma, a 

decisão não possui nenhum dos defeitos apontados pela parte 

embargante. Aliás, é equivocada a ideia de que os embargos de 

declaração podem ser opostos para rever, pura e simplesmente, decisões 

jurisdicionais. Se a parte embargante deseja a correção do mérito da 

demanda, visto que os pontos levantados por ele alterariam o resultado, 

deve buscar o recurso próprio com vocação para reverter à decisão no 

grau adequado. Tal situação, infringência, se dá quando há 

incompatibilidade entre o acolhimento dos embargos de declaração e a 

decisão embargada. Nos casos em que o embargante pretende o reexame 

da decisão, e não nos em que há afirmação de obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, é que os declaratórios devem ser rejeitados, à 

falta de seus pressupostos autorizadores. Desta feita, percebido que o 

embargante pretende reverter decisão, anulando-a, eficácia neste caso 

não alcançada pelos embargos declaratórios. Não há omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na decisão debatida, porquanto 

foram analisadas as minudências trazidas no processo. Ex positis, 

admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, posto que 

preenchidos os demais pressupostos recursais. Todavia desacolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver 

nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 

de p. 167/168. Mantenho-a nos exatos moldes em que foi prolatada. 

Cumpra-se a decisão anterior integralmente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 8623-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 Vistos etc. [...] Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, nos 

termos da peça de p. 107/108, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. 3. Do cumprimento de sentença Logo, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1º, do aludido Codex, não se descartando novos honorários 

advocatícios adiante estipulados. Não sendo encontrados bens passíveis 

de penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora 

e avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. Ademais, depois de ultrapassado o prazo 

para manifestação da parte requerida, volte-me concluso para análise do 

pedido de penhora on-line. Na hipótese de não pagamento voluntário, no 

prazo quinzenal acima estabelecido, incidirão honorários advocatícios, que 

FIXO desde já em sede de execução em 10%, sobre o valor da causa, na 

esteira dos arts. 85, § 2.º, seus incisos, e 523, § 1.°, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 205082 Nr: 7053-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 Vistos etc. [...] Logo não há possibilidade de nova demanda ser ajuizada 

com a finalidade de discutir o direito renunciado, visto que a renúncia faz 

coisa julgada material. Não custa frisar que os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais, como neste caso, ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou a 

extinção, como é a hipótese, de direitos processuais. Ordem do art. 200, 

caput, do CPC. Anuência da parte requerida através de seu procurador, 

no mesmo termo de acordo e renúncia de p. 274v.° destes autos e 

168v°/169 dos autos em apenso de cód. 181425, mencionando, de todo 

modo, acordo firmado pelos contendores nos autos executivos em trâmite 

na 2.ª Vara Cível de Sinop de cód. 116737. Destarte, não há nenhum óbice 

à homologação pretendida, que resulta na extinção do processo com 

julgamento de mérito. Isto posto, hei por bem homologar a apresentada 

renúncia ao direito, com resolução de mérito, com esteio no art. 487, inciso 

III, alínea “c”, do CPC. Com o julgamento desta ação perdeu-se o objeto os 

embargos declaratórios opostos às p. 261/264. Sem custas 

remanescentes. Custas e despesas processuais originárias ficam a cargo 

da parte embargante, assim como os honorários advocatícios, tudo 

conforme termo de acordo e renúncia mencionado. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181425 Nr: 2345-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc. [...] 3.1) Posto isto, sem mais delongas, admitidos os presentes 

e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida 

para julgá-los procedentes, de maneira a revogar inteiramente a decisão 

de p. 171/172. 3.2) Hei por bem homologar a apresentada renúncia ao 

direito, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “c”, 

do CPC. Sem custas remanescentes. Custas e despesas processuais 

originárias ficam a cargo da parte exequente. Honorários advocatícios 

acertados, nos termos acordados. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204511 Nr: 6587-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR BIAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA RONFIM GOBBI - 

OAB:OAB/MT 12.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Sidimar Biazi em face de Banco Fiat S/A. para, excluir do 

pactuado as cobranças ao gravame eletrônico e de seguro de proteção 

financeira. Revisionar também os juros moratórios para estabelecê-los em 

1% ao mês, tal como estipulado em tópico n.° 3.3. Mantidas as demais 

condições do contrato de financiamento na forma estipuladas.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de repetição de indébito, de forma simples, 

dos valores cobrados indevidamente de R$ 46,88 (gravame eletrônico) e 

de R$ 371,93 (proteção financeira), a serem corrigidos nas bases retro 

expendidas.Tendo, in casu, a parte requerente sucumbido em parte 

considerável dos seus pedidos, impõe-se sua a condenação nas custas 

processuais e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 

que fixo estes em 10% sobre o valor da causa. No entanto, resta 

suspensa a exigibilidade de todas essas verbas por até 05 anos, uma vez 

que beneficiária da justiça gratuita, quando restará prescrita, se até lá os 

interessados não demonstrarem alteração de sua fortuna capaz de honrar 

essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.Determino o 

levantamento da importância vinculada neste feito em favor da parte 

requerida, devendo a transferência ser realizada na conta bancária por 

ela indicada, mediante a expedição de alvará judicial, feita a compensação 

com a restituição determinada a título de gravame eletrônico e seguro de 

proteção financeira, mediante cálculo a ser apresentado pelo requerido.

(...).P. I. C.Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019.Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190352 Nr: 11803-98.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173190 Nr: 8359-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE JESUS CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337559 Nr: 14465-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 8.289,88 (oito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seus nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 4.319,28 (quatro mil trezentos 

e dezenove reais e vinte e oito centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 

3.970,61 (trez mil novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos). 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157572 Nr: 4709-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELÉSIO RENATO 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:- MT 11.068-B

 Posto isto, sem mais delongas, admitidos os presentes e tempestivos 

embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

procedentes, de maneira corrigir o erro material da decisão de p. 317/318, 

modificando o seguinte:Onde se lê:“Portanto, incontroverso, determino o 

levantamento da penhora do imóvel cobiçado, melhor descrito na última 

cópia da matrícula agregada às p. 313/314”.Leia-se:“Portanto, 

incontroverso, determino o levantamento da penhora do imóvel cobiçado, 

referente à cota parte da senhora Juliane Fátima Mohr Schafer, 

significando a metade do bem, melhor descrito na última cópia da matrícula 

agregada às p. 313/314”.No mais, permanecem hígidos os demais termos 

da decisão tais quais estão lançados, devendo ser cumprida 

integralmente.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 19 de dezembro de 

2019.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109554 Nr: 1858-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 "(...)". Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios e atendidos os demais pressupostos recursais, acolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, por haver omissão 

quanto ao arbitramento de honorários. Assim, elucidando a omissão, nos 

termos da fundamentação elencada acima, hei por bem acrescentar no 

dispositivo da sentença o seguinte: “Condeno a parte exequente a pagar 

honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitro em R$ 1.000,00, 

nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, § 2º, incisos I ao IV, do Código de 

Processo Civil.”.No mais, permanecem hígidos os demais termos da 

sentença tais quais estão lançados.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 19 

de dezembro de 2019.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273255 Nr: 11809-03.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264986 Nr: 6506-08.2016.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVAN BONATTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 04/02/20 ÀS 15H00MIN, 

NA GERÊNCIA DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A RUA DAS 

IPOMÉIAS ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - SETOR 

INDUSTRIAL NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 114, QUAL SEJA: 

O INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311360 Nr: 15416-87.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA FERREIRA BORGES - 

OAB:OAB/MT 17.622-E, EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - 

OAB:17110, MARCELO SALVI - OAB:OAB/SC 40.989

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância, para, querendo, requererem o que for de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155911 Nr: 3062-40.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELY FANTINATO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE MACARECVICH - 

OAB:OAB/RS 30264, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 "Vistos etc. Cumprimento de sentença, tendo como parte exequente 

Lucely Fantinato Sampaio e como parte executada Bradesco Cartões S/A., 

ambos qualificados. O exequente, em petição de p. 306, requereu o 

cumprimento de sentença. Em seguida, às p. 303/304, o executado juntou 

comprovante de pagamento da obrigação, requerendo assim a extinção do 

feito. Adiante, em petição de p. 308, apresentou a parte exequente 

concordância com os valores pagos, a pugnar pelo levantamento dos 

valores. Relatados e examinados. Decido. (...). Determino o levantamento 

dos valores depositados à p. 304, devendo a transferência ser realizada 

na conta informada à p. 308, por meio de alvará eletrônico judicial. Custas 

e despesas processuais, além dos honorários advocatícios por conta da 

parte exequente/requerente, nos termos da sentença de p. 214/224, 

confirmadas no acórdão de p. 295/298. Resta, entretanto, suspensa a 

exigência dessas verbas por 05 anos, se não demonstrada pela parte 

interessada a melhora da sua fortuna nesse período, afastando-a da 

condição de hipossuficiente em termos financeiros, quando restarão 

prescritas, em virtude dela ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98, § 3.°, do citado Digesto Adjetivo. Interposto recurso de 

apelação, independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119431 Nr: 11732-38.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância, para, querendo, requererem o que for de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228523 Nr: 4728-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR KLOH, MAIRTES TEREZINHA KAPPES KLOH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, FLORENTICA 

TRES ROCALHO, FLAVIA KOLLING SCHNEIDER, RICO RONCALHO, LINO 

AOISIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOS MATEUS ZUCCHI - 

OAB:25816/O, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a carga rápida dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 10673-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES, JOAQUIM ARCANJO DE 

NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

118318 §!,t3¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10673-15.2009.811.0015

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

PARTE RÉ: J. A DE NOVAES e JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 84.689,75 (oitenta e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) mais custas 

processuais e honorários advocatícios. Poderá, ainda, a parte ré, no 

mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

das custas processuais. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: EXEQUENTE: HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO EXECUTADOS: JA DE NOVAES 

RESUMO DA INICIAL - VALOR DA CAUSA: R$ 84.689,75. BANCO 

BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

60.746.948/0001-12, com sede na "Cidade de Deus", Vila Yara, 

Osasco/SP, por seu Advogado que esta subscreve, vem 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 585, 

inciso II e seguintes do Código de Processo Civil, propor AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em face 

de J. A. M. CEVADA - ME (AGROMALACRIDA), pessoa de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 11.379.515/0001-60, com sede na 

Avenida Brasil, n. 60, Centro, CEP: 78.548- 000 na Cidade de Nova Santa 

Helena, Estado de Mato Grosso e JOSÉ AGRESTES MALACRIDA 

CEVADA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 310.964.938-10, 

residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 60, Centro, CEP: 78.548-000, 

na Cidade de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos: Em 10/04/2006, o executado firmou 

perante o exequente, a Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica 

(nº 0770-14629-03) , pactuando o serviço de limite de crédito 

disponibilizado pela instituição financeira em conta. Ocorre que o 

executado deixou de adimplir com o pagamento a partir das prestações 

vencidas constituindo-se em mora permanente perante o exequente, 

ocasionando o vencimento antecipado do pacto. Atribui-se a causa o valor 

de R$ 84.689,75 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos). Nestes termos, pede deferimento. Cuiabá, MT, 

25 de Novembro de 2019. LUCIANA COSTA PEREIRA FABIANNY CALMON 

RAFAEL OAB/MT 17.498 OAB/MT 21.897

DESPACHO/DECISÃO: Ação monitória, proposta por Hsbc Bank Brasil s/a 

em face de J.A de Novaes e Joaquim Arcanjo de Novaes, ambos 

qualificados. Petição do requerente de p. 294/295, a pugnar à citação por 

edital do requerido. É o breve relatório. Decido. De fato foi tentado de 

várias formas localizar o requerido, em diversos momentos, inclusive feito 

buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, mesmo encontrado 

endereço, não foi possível à citação. Assim sendo, é cabível, sim, a 

citação editalícia, pois o requerido está em local incerto e não sabido, a 

teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia do 

requerido, com prazo de 30 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do 

CPC. Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo 

como curador especial a douta representante da Defensoria Pública desta 

Comarca, que atua nesta Vara, nos termos do art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, para defender os interesses da parte executada, 

devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do 

processo em que deva atuar. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva, digitei.

 Sinop - MT, 16 de dezembro de 2019.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119277 Nr: 11587-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI VIOLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em virtude da desistência do incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica, intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 dias, 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção processual, sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279499 Nr: 15673-49.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO AQUINO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, GABRIELA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19727-0MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 617/620 foram 

opostos no prazo legal. Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se 

o advogado da parte requerente para, querendo apresentar as 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190541 Nr: 12005-75.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRASIA MARIA TEODORO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARAES - OAB:78.069 MG, DIOGO IBRAIHM CAMPOS - OAB:8112

 Ante a juntada do laudo pericial às fls. 205/230, intime-se a parte 

requerida para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que 

seja realizado o recolhimento do valor restante dos honorários periciais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128621 Nr: 7836-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a execução em pauta. Levante-se, por alvará 

judicial, em favor da parte executada, os valores integralmente, conforme 

documentado no extrato de p. 136. Custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios a cargo da parte executada, conforme 

acordado. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261923 Nr: 4818-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208 A

 Vistos etc. [...] Isto posto, hei por bem: a) acolher parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença, para estabelecer que são 

devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; a apuração 

de diferenças de correção monetária dos valores depositados na 

caderneta de poupança deverá ter por base o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), nos termos mencionados no REsp n.º 1.107.201/DF; a 

parte exequente tem legitimação ativa para a demanda, inclusive para 

propor a ação em seu próprio domicílio; sendo desnecessária a liquidação 

de sentença por arbitramento ou pelo rito comum, a depender de meros 

cálculos aritméticos nas bases retro expendidas; aplicar a multa de 10%, 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC nos parâmetros ora estipulados; b) 

determinar que a parte exequente promova os cálculos dos valores 

exequendos, nos limites retro expendidos, no prazo de 05 dias, 

cientificada ainda a se pronunciar no mesmo prazo se adere ao acordo 

realizado entre o Banco do Brasil, o IDEC e demais associações e 

institutos representantes dos poupadores, com a consequente extinção 

desta ação judicial, haja vista que a ADPF nº. 165, o RE nº. 626.307 (Plano 

Verão e Bresser) e demais recursos extraordinários referentes aos 

Planos Econômicos estão sobrestados, pelo prazo de 24 meses, para os 

poupadores aderirem, se assim desejarem, ao acordo coletivo firmado ou, 

ainda, para pleitear o que entender de direito; c) Apresentados os cálculos 

determinados na alínea “c”, supra, assim como necessariamente 

apresentada a referida manifestação, intime-se a parte executada para se 

pronunciar em 05 dias, a fim de espiá-los, seguindo-se sua homologação, 

se corretos e adequados. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 355502 Nr: 7280-33.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRÃO TURISMO LTDA. (AMAZON TUR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. A desistência 

adveio justamente por alegada impossibilidade de preparar o incidente, não 

sendo razoável a condenação do requerente nas custas e despesas 

processuais, muito menos nos honorários advocatícios (inexistente 

contenciosidade no incidente), posto que sua inércia, a exemplo, resultaria 

no indeferimento da inicial sem exigibilidade de tais verbas. Portanto, sem 

custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154527 Nr: 2458-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TELMO REUTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO 

CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6812-B/MT

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição acostada às fls. 162/163.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2319-11.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONISETE BARROS, MORETTI & 

ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIMAR PASIN DE GODOY - 

OAB:OAB/PR 17.398, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARIKAWA 
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- OAB:113031/SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT 3.504-A, 

Priscila Kátia Miguel Fakine - OAB:OAB/MT 13.706-O

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação da superior instância constante da liminar 

documentada à p. 976, inclusive com o cioso devedor peticionando no 

mesmo sentido à p. 977, juntando a mesma h. decisão às p. 980/981.

Assim, aguarde-se a solução do agravo de instrumento manuseado, dado 

o efeito suspensivo liminarmente angariado, obstinada a parte exequente 

em alcançar tal acervo patrimonial ora suspenso.

De todo modo, dado o impasse em liquidar referido acervo, manifeste-se 

em 05 dias a parte exequente, máxime a respeito dos bens ou seguro 

indicados em substituição pela parte executada, de modo que se possa, 

se assim preferir, seguir com a execução tão longeva (ação monitória 

ajuizada em 30/04/2003 - há 16 anos, 08 meses e 09 dias) e amarrada por 

atos das próprias partes.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187519 Nr: 8768-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA DA SILVA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - 

OAB:4.367-MT, Geiziane Aparecida de Almeida - OAB:OAB/MT 

22.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 Vistos etc.

Defiro juntada de substabelecimento de p. 155, devendo todas as 

publicações e intimações serem realizadas no nome do causídico descrito 

na referida petição.

 Por fim, defiro a carga dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215349 Nr: 15200-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT, TERESA 

CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:OAB/PR 22.129

 Vistos etc.

Defiro a juntada de peça procuratória acostada à p. 133. Anote-se para as 

comunicações em estilo.

 Por fim, defiro o pedido de vistas dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236091 Nr: 9493-51.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDEMAR SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A

 Vistos etc.

Defiro a juntada de peça procuratória acostada à p. 86. Anote-se para as 

comunicações em estilo.

 Por fim, defiro o pedido de vistas dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233192 Nr: 7563-95.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON RESSAI BASKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Vistos etc.

Embora a requerida, em petição de p. 257/258, informar que não possui 

proposta para fins conciliatórios, verifica-se que, no dia anterior foi 

juntada uma proposta pelo requerente.

Assim, intime-se a requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca da proposta de acordo acostada às p. 255/256.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211375 Nr: 12049-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ADRIANO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 Vistos etc. [...] Decido. Indefiro o levantamento dos valores depositados à 

p. 689/690, haja vista que até o presente momento não houve o 

cumprimento do item “e” da sentença de p. 666/672. Não é possível exigir 

o adimplemento da outra parte sem antes não cumprir o que lhe compete: 

exeptio non adimpleti contractus. Aplicação tanto quanto possível do art. 

476 do CC. De todo modo, sobre os questionamentos da parte exequente 

às p. 678/681, diga a parte executada em 10 dias. Ainda a respeito da 

devolução do veículo defeituoso, que inclusive inviabiliza o levantamento 

do valor incontroverso, acatando sugestão da parte exequente, 

aguarde-se o funcionamento da concessionária nesta cidade e comarca, 

quando deverá comunicar o juízo e proceder a devolução, a pleitear 
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novamente o levantamento almejado. Salvo se as partes apontarem 

solução melhor, devendo sobretudo a parte executada manifestar-se 

acerca do peticionado às p. 691/692. Por fim, indefiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de p. 685/686, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita. Conforme preconiza o art. 98, § 3°, do CPC, 

o sucumbente sob o pálio da assistência judiciária terá em seu benefício 

condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. Ademais, a evitar questionamentos estéreis, 

certifique-se o trânsito em julgado de ambas as sentenças. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234696 Nr: 8501-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDEECMDMEPDSDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSO, ACWDO, OCECL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se o advogado da parte exequente para, manifestar no prazo de 10 

(dez) dias acerca da pesquisa infojud às fls. 178/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 7882 Nr: 1319-20.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADML, EZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Instada a parte exequente, requereu a suspensão “sine die” do feito com 

fulcro no art. 921 do CPC, e o consequente arquivamento provisório dos 

autos.

De ver que o motivo pelo qual a parte requer a suspensão do feito visa 

encontrar bens passiveis de penhora em nome do executado, 

fundamentado no art. 921, inciso III, do CPC, o qual, conforme § 1º do 

referido artigo, possui prazo máximo de suspensão de 01 ano, quando 

ficará suspenso também o período prescricional, não é possível a sua 

concessão por prazo indeterminado como requer a parte.

 Conceder tal suspensão por prazo indeterminado é tornar vazio o instituto 

da prescrição, que jamais aproveitaria ao devedor, inclusive ao judiciário, 

mantendo os seus escaninhos abarrotados e tornando ineficaz o 

processo, além de contrariar a intenção do legislador responsável por 

instituir a prescrição intercorrente ao criar o atual CPC, qual seja, impedir a 

procrastinação eterna do feito.

Calha assentar que o atendimento do pleito estéril implicaria em mera 

protelação ad eternum, que não se harmoniza com os princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, insculpidos 

estes no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido de suspensão “sine die”, devendo a parte 

autora prosseguir com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161235 Nr: 8773-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA FERREIRA DA SILVA, 

INTERMAT-INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Diante do transcurso do lapso temporal superior ao postulado na petição 

de p. 284, pronuncie-se a parte requerente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

Se permanecer inerte por mais de 30 dias, intime-se a parte pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção por abandono, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, 

do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179333 Nr: 97-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O pedido de arquivamento provisório efetuado pela parte autora, com 

base no art. 313, inciso VI do CPC, é inviável, haja vista fundamentar-se 

em força maior. O que não é o caso.

Diante disso, tenho que a Lei 911/69, o qual regulamenta a busca e 

apreensão, da amparo suficiente a parte requerente no que concerne as 

buscas de bens, podendo ela utilizar da dilação do prazo ou outro meio 

mais adequado ao caso, desde que não implique na procrastinação do 

feito.

Calha assentar que o atendimento do pleito estéril implicaria em mera 

protelação ad eternum, que não se harmoniza com os princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, insculpidos 

estes no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

 Além disso, o conceito de força maior remete a razão que impossibilita o 

funcionamento do órgão jurisdicional, como por exemplo falta ou 

interrupção de expediente, devido a eventos naturais que fogem o alcance 

do ser humano, ou seja, em tese são fatores que paralisam o judiciário, 

impossibilitando temporariamente a análise e andamento do feito. Assim, 

referido artigo é inaplicável ao caso em tela.

Portanto, indefiro o pedido de suspenção provisória por prazo 

indeterminado de p. 117, devendo a parte autora se manifestar pugnando 

o que entender de direito no prazo de 05 dias.

 Se permanecer inerte por prazo superior a 30 dias, renove-se a sua 

intimação pessoalmente para, em 05 dias, dar andamento ao processo, 

sob pena de extinção por abandono, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154180 Nr: 2158-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GHELLERE GARCIA MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIBEL FÁBRICA DE BISCOITOS LTDA - ME, 

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA, SIRLEI DE FÁTIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Transcorrido uma vez o prazo de suspensão do art. 921, 

inciso III, do CPC, concedido ao exequente à p. 128, não é cabível a 

concessão de novo prazo de suspensão em razão de implicar em mera 

protelação ad eternum, o que é contrário ao princípio da razoável duração 

do processo, celeridade processual e efetividade da prestação 

jurisdicional (art. 4º, 8º, do CPC). Ainda, caso fosse possível a reiterada 

suspensão do feito, o que resultaria também na suspensão do prazo 

prescricional, tornaria inócuo o instituto da prescrição, que jamais 

aproveitaria ao devedor, inclusive ao judiciário, mantendo os seus 

escaninhos abarrotados e tornando ineficaz o processo, além de 

contrariar a intenção do legislador ao instituir a prescrição intercorrente no 

atual CPC, qual seja impedir a procrastinação do feito. Assim, com o 

decurso do prazo de suspensão concedido e a ausência de manifestação 

adequada da parte, a prescrição intercorrente começa a correr 

automaticamente, devendo o juízo remeter os autos ao arquivo 

administrativo, facultando, a qualquer tempo, a sua reativação. Por fim, 

remetam-se os autos ao arquivo administrativo, a iniciar a contagem do 

prazo prescricional intercorrente desde o transcurso do período de 

suspensão. Calha assentar que o processo poderá ser desarquivado a 

qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, se localizados ou 

indicados bens a penhora em nome do executado, ou, ainda, se verificada 

a prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159763 Nr: 7090-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCRNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Transcorrido uma vez o prazo de suspensão do art. 921, 

inciso III, do CPC, concedido ao exequente às p. 85, não é cabível a 

concessão de novo prazo de suspensão em razão de implicar em mera 

protelação ad eternum, o que é contrário ao princípio da razoável duração 

do processo, celeridade processual e efetividade da prestação 

jurisdicional (arts. 4º e 8º, do CPC). Ainda, caso fosse possível a 

reiteração de suspensão do feito, o que resultaria na automática 

suspensão do prazo prescricional, inócuo seria o instituto da prescrição, 

que jamais aproveitaria ao devedor, inclusive ao judiciário, mantendo os 

seus escaninhos abarrotados e tornando ineficaz o processo, além de 

contrariar a intenção do legislador ao instituir a prescrição intercorrente no 

atual CPC, qual seja, impedir a procrastinação eterna do feito. Assim, com 

o decurso do prazo de suspensão concedido e a ausência de 

manifestação da parte, a prescrição intercorrente começa a correr 

automaticamente, devendo o juízo remeter os autos ao arquivo 

administrativo, facultando, a qualquer tempo, a sua reativação. Diante 

disso, Indefiro o requerimento de suspensão de p. 111. Por fim, 

remetam-se os autos ao arquivo administrativo, a iniciar a contagem do 

prazo prescricional intercorrente desde o transcurso do período de 

suspensão concedido. Calha assentar que o processo poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, se 

localizados ou indicados bens à penhora em nome do executado, ou, 

ainda, se verificada a prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154230 Nr: 2214-53.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAVI MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, Francisco Antônio Fragata Junior - OAB:39768/SP, LUIS 

CARLOS LOURENÇO - OAB:BA/ 16780

 Vistos etc. [...] Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias 

acima assinalado, além da multa de 10%, também serão acrescidos à 

monta devida os honorários advocatícios em sede de cumprimento de 

sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que for devido, na esteira do 

art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na hipótese de pagamento 

parcial voluntário, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre a 

dívida remanescente. Força do art. 523, § 2.º, do CPC. Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, a ser feita também está desde logo pelo senhor meirinho. Salvo 

se a avaliação depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador, cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deverão ser 

intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos 

arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do 

CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a 

parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Se 

as partes resolverem impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 dias, 

após esgotado o prazo quinzenal para pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, na forma do art. 

525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187955 Nr: 9258-55.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILHENA NUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Vistos etc. [...] Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo de 15 dias acima assinalado, além da multa de 10%, 

também serão acrescidos à monta devida os honorários advocatícios em 
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sede de cumprimento de sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que 

for devido, na esteira do art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho. Salvo se a avaliação depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador, cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal para pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou de nova intimação, na forma 

do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão os autos vir 

conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os 

efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte 

exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68249 Nr: 7870-98.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MENCATO LTDA. - ME, MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA, ALFEU MENCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 229.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315 Nr: 559-71.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. J. DE PAIVA & CIA LTDA, HÉLCIO JOSÉ DE 

PAIVA, CLÁUDIO APARECIDO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 236.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87941 Nr: 5379-50.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY FERRAZ PAJANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SALETE WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 117.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 4843-78.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AURELIO ESPADOTOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 206.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78455 Nr: 6822-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO ALBERTO 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

- OAB:13079/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 
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como também descrito na decisão de p. 146.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 4766-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS 5.200, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 476.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181040 Nr: 1917-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 157.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187290 Nr: 8511-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA. EPP, M. K. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, RODOLFO FARES PAULO - OAB:OAB/MT 

17.333, VANDRÉ CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES - OAB:OAB/BA 

25.825

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição e comprovante de pagamento acostados às fls. 

156/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39656 Nr: 3109-58.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA BALTA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 249.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 10424-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. A. OURIVES ME, ROBSON TADEU ALTALI 

OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 255.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126259 Nr: 5473-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 60.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 6202-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIAN CANELA SILVA BARROS - 

OAB:23147/O, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na decisão antecedente não houve fixação de prazo 

para o arquivamento provisório, a corrijo ex officio e DETERMINO a 

continuidade do arquivamento dos autos até completar 01 ano, a contar 

desde que ocorreu, vencido o qual se iniciará o curso da prescrição 

intercorrente, até que seja verificada ou que as partes se manifestem, tal 

como também descrito na decisão de p. 149.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164137 Nr: 12077-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BERALDO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 7370-95.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Sirlene Maria de Oliveira, inscrita no CPF n.º 

780.312.061-04; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 197.317,13 (Cento e noventa e sete mil, trezentos e dezessete reais 

e treze centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 290. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligencias retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79500 Nr: 7891-40.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS & NASCIMENTO LTDA. (CORUJÃO 

INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS), CELSO LUIZ DOS REIS, ALCIONE 

HELENA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/0

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Reis & Nascimento Ltda., inscrita no CNPJ n.º 

06.949.429/0001-06, Alcione Helena do Nascimento, inscrita no CPF n.º 

632.761.781-68 e Celso Luiz dos Reis, inscrita no CPF n.º 807.349.441-87; 

até o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 

258.140,61 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais e 

sessenta e um centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 

197. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que 

deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumprida a 

diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82006 Nr: 10296-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODRIGO CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON MARCOS PONCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Gleison Marcos Ponciano da Silva, inscrita no CPF n.º 

668.894.729-34; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 4.921,45 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e 

cinco centavos). [...] Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível 

com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização de veículos, 

determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a respectiva 

anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo. Formalizada a penhora, nos termos acima alinhavados, 

avalie-se o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma direta, 

individualizado, se for localizado, ou de forma indireta, se não localizado. 

Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. 

Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, 

na hipótese de se tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, 

se se tratar de cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, 

§ 11); ou, se ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, 

conclusos para sua análise. Quanto ao pedido de busca de bens junto ao 

CNAI – Cadastro Nacional de Imóveis Urbanos torna-se inócua em razão 

desse sistema não ser conveniado ao Tribunal de Justiça. Indefiro o 

pedido. Após, cumpridas as diligências retro, com ou sem sucesso, 

prossiga a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162556 Nr: 10336-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Antônio Francisco dos Santos, inscrita no CPF n.º 

387.537.829-68; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 16.245,74 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 

149. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que 

deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. No mais, intime-se 

a parte exequente para retirar a certidão de credita, já expedida (p. 

145/146), isentando-o do pagamento da guia respectiva, por se tratar de 

parte beneficiária da justiça gratuita, concedida pela r. decisão de p. 130). 

Após, cumprida a diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209800 Nr: 10830-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI-NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Luiz Cezário dos Santos, inscrito no CPF n.º 

508.998.139-68; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 276.470,62 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta 

reais e sessenta e dois centavos). Por fim, sendo inexitosas medidas 

outrora tomadas, defiro a pesquisa on-line pretendida pela parte 

exequente, de modo a buscar bens em nome da parte executada pelo 

sistema INFOJUD, através das declarações de imposto de renda dele 

feitas à Receita Federal. Com a resposta, determino que as informações 

oriundas da Receita Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará 

a tramitar em segredo de justiça, devendo a secretaria proceder o 

necessário para identificação visual de tal condição, a ser respeitada com 

rigor. Ancoradas as declarações de imposto de renda, pronuncie-se a 

parte exequente em 10 dias, requerendo o que lhe for de direito, também 

instada a cooperar e agir probidade e boa fé, pois o tempo urge, ainda 

mais para ela, a ser efetivado o direito em tempo razoável. Se permanecer 

inerte por prazo superior a 30 dias, renove-se sua intimação para dar 

andamento ao processo em 05 dias, sob pena de extinção por abandono. 

Nada requerendo, intime-se pessoalmente a parte exequente para seguir 

com o feito em 05 dias, consignando-lhe a mesma consequência, se não 

agir no referido prazo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 3706-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB-M, CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Cristiane Coelho Barbosa – ME, inscrita no CNPJ n.º 

11.953.595/0001-16, e Cristiane Coelho Barbosa, inscrita no CPF n.º 

867.502.671-49; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 85.690,75 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e setenta 

e cinco centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 160. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 
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a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumprida a 

diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234096 Nr: 8165-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:OAB/MT 12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Krieger Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP, 

inscrita no CNPJ n.º 04.890.793/0001-12, até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 22.200,48 (vinte e dois mil, 

duzentos reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha atualizada 

do débito de p. 76/77. Defiro a penhora in loco dos maquinários e/ou bens 

em duplicidade que guarnecem a empresa demandada, 

pormenorizando-os. Deverá ainda observar a existência de veículos em 

posse da demandada, descrevendo-os minuciosamente. Por fim, pleiteou a 

parte exequente pela suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 

da parte executada até o efetivo pagamento da divida, bem como bloqueio 

dos cartões bancários que tiver em nome desta. Entretanto, aludidas 

medidas não podem ser aplicadas indiscriminadamente, sob pena de 

configurar abuso de direito (art. 187 do CC) e prejuízos aos direitos e 

garantias da parte executada. Considerando que a satisfação do crédito 

deve ser buscada, via de regra, no patrimônio do devedor e não em sua 

liberdade, devendo as exceções estarem previstas em lei. A parte 

exequente pugnou ainda, pelo bloqueio de cartões que estivessem em 

nome da parte executada, contudo, tal pleito, também é inconcebível, uma 

vez que tal medida não garante a satisfação da obrigação e configura 

abuso de direito. Destarte, por se revelar medida excepcional, indefiro os 

pedidos, eis que não restou efetivamente demonstrado que a parte 

exequente esgotou todos os meios ao seu alcance para localizar os bens 

da parte executada ou de que esteja esbanjando via cartão de crédito ou 

ainda ostentando veículos. Tudo em detrimento da dívida cobrada. 

Cumprida as determinações supra, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender devido, em 05 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 354606 Nr: 6727-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO NILCEN, SANNYE ANGÉLICA 

VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para que proceda a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a hipossuficiência que impossibilita o 

pagamento integral das custas e despesas processuais sustentada, sob 

pena de indeferimento do pretendido parcelamento de custas processuais, 

uma vez que, apesar de ter requerido, o fez de forma genérica sem nada 

demonstrar.

 Há de ver que pela qualificação da parte ser vaga, comerciante, assim 

como o valor desta causa, a hipossuficiência ainda que provisória precisa 

ser comprovada, posto que a benesse perseguida é deferida aos que 

realmente demonstrarem insuficiência de recursos, mesmo que 

temporária.

A regra é o preparo integral da causa desde o início. A exceção é o 

parcelamento, que deve ser comprovado a necessidade.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122478 Nr: 1640-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, NORMA 

SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO, AGNEU BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Vistos etc.

Em virtude do Oficio de p. 344/345, solicite-se informações ao juízo da 2ª 

Vara do Trabalho de Sinop/MT referente a alienação em hasta pública do 

imóvel registrado sob matrícula nº 13.406.

Com a resposta, intime-se a parte exequente, no prazo de 05 dias, a fim 

de requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125489 Nr: 4702-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO, VITOR 

NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Vistos etc.
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Requerimento da parte exequente a fim de que seja procedida a avaliação 

do imóvel penhorado as p. 224, devido sua realização ainda estar 

pendente de cumprimento, o que não é verídico. Analisando os autos 

detidamente verifica-se que foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, 

conforme auto de avaliação de p. 242/243.

No entanto, muito embora já tenha sido realizada referida avaliação, nada 

impede que seja procedida novamente, haja vista o enorme transcurso de 

tempo desde a última avaliação realizada.

 Portanto, defiro a expedição de mandado para nova avaliação do imóvel 

descritos no termo de penhora de p. 224. Diante da falta de avaliador 

judicial, nomeio para o ato o senhor oficial de justiça, como avaliador do 

juízo.

Sobre o laudo de avaliação do imóvel, digam as partes em 10 dias, 

inclusive os cônjuges dos executados, se casados forem, salvo se no 

regime da separação total de bens.

 Após, não havendo reclamos, esclareça-se a parte exequente, se 

pretende a adjudicação dos bens, ou caso contrário, a forma que 

pretende a alienação, por iniciativa privada ou oficial.

 Caso seja a oficial, será por leilão judicial, e o leilão poderá ser eletrônico 

ou presencial, nos termos dos art. 879 e seguintes do CPC. Se optar pela 

adjudicação, intime-se a parte executada a se pronunciar em 05 dias, 

inclusive os respectivos cônjuges, se for o caso, nos moldes do art. 876, 

§ 1.º e § 5.º, do aludido Codex.

Após, cumpridas as diligencias retro, com ou sem sucesso, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166379 Nr: 1195-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSA GONÇALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAYSA GONÇALVES DOS REIS, Cpf: 

78960550159, Rg: 2397306-4, Filiação: Ana Gonçalves dos Reis, data de 

nascimento: 28/02/1974, brasileiro(a), casado(a), do lar, cabeleireira, 

comerciante, Telefone 9698-0880. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168981 Nr: 3969-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN GARCIA GRIMAS NETO, ANA MARIA 

PONTES DOS REIS GRIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIAN GARCIA GRIMAS NETO, Cpf: 

02330684908, Rg: 64849867, Filiação: Ana Maria Pontes dos Reis Grimas 

e Luiz Fernando Tadeu Grimas, data de nascimento: 30/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Santa Isabel do Ivai-PR, casado(a), agricultor, 

Telefone 9911-1858 e atualmente em local incerto e não sabido ANA 

MARIA PONTES DOS REIS GRIMAS, Cpf: 48375721972, Rg: 3842218. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159119 Nr: 6401-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE MAURICIO, Cpf: 40762017953, Rg: 

3.223.767-3, Filiação: Sebastião Mauricio e Magnória Gomes, brasileiro(a), 

viuvo(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179062 Nr: 14917-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CRISTINA SANTANA, Cpf: 

02724216180, Rg: 2017225-7, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

66-9902-4951. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,15 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

quinze centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) 

sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 62141 Nr: 1827-48.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA, JOÃO CARLOS DE NEZ, MARCIA JOANA 

MACCARINI DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vistas dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 2334-96.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES, MARIA HELENA SILVA, NILVA 

MARCIA JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS INÁCIO DA SILVA, NILVA 

MARCIA JOHANN, JOAO FERNANDES, MARIA HELENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT, RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Vistos etc.

Defiro a carga rápida dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187519 Nr: 8768-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA DA SILVA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538 - 

MT, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4.367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 Vistos etc. Defiro juntada de substabelecimento de p. 155, devendo todas 

as publicações e intimações serem realizadas no nome do causídico 

descrito na referida petição. Por fim, defiro a carga dos autos. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236091 Nr: 9493-51.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDEMAR SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A

 Vistos etc. Defiro a juntada de peça procuratória acostada à p. 86. 

Anote-se para as comunicações em estilo. Por fim, defiro o pedido de 

vistas dos autos. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215349 Nr: 15200-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT, TERESA 

CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:OAB/PR 22.129

 Vistos etc. Defiro a juntada de peça procuratória acostada à p. 133. 

Anote-se para as comunicações em estilo. Por fim, defiro o pedido de 

vistas dos autos. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179481 Nr: 251-39.2013.811.0015
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DUARTE MARTINS DE 

SOUZA LEÃO - OAB:15041/MT, PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - 

OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO JOSÉ RIBEIRO, Cpf: 

18623313836, Rg: 2691910, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184770 Nr: 5855-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAND SINOP, CANAL 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR - OAB:15532, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 

AMBAS AS PARTES, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, CADA 

UMA, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 278,92 (duzentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 72,22 (setenta e dois 

reais e vinte e dois centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196820 Nr: 18520-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINICIUS MAZZOCATO GAIÃO, JÚNIA 

IANNELLA ALVES GAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROVIAS DE MÉXICO S. A. DE C. V. - 

AEROMEXICO, NASCIMENTO TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - OAB:SP/ 

164.322-A, RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - OAB:145.521/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 

AMBAS AS PARTES, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, CADA 

UMA, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 320,51 (trezentos e vinte reais e cinquenta 

e um centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 113,81 (cento e treze 

reais e oitenta e um centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197238 Nr: 342-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO STAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 

AMBAS AS PARTES, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, CADA 

UMA, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 365,68 (trezentos e sessenta e cinco reais 

e sessenta e oito centavos), sob pena de restrição de seu nome e 

CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos 

e seis reais e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 158,98 

(cento e cinquenta e oito reaus e noventa e oito centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210508 Nr: 11417-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ELISABETE MARTINS LEAL PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 270, a determinar a remessa dos autos à contadora 

do Juízo, para em 10 (dez) dias, proceder aos cálculos nos termos da 

decisão de p. 223/225.

Em seguida, com o aporte do demonstrativo, manifestem-se as partes em 

05 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249180 Nr: 17802-61.2015.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:9.084-A, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 "Vistos etc. Cumprimento Provisório de Sentença por Onixsat 

Rastreamento de Veículos Ltda. em face de S. C. Auto Posto Ltda. ambos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro, noticiou a exequente 

transação realizada entre as partes nos autos principais, quando ainda se 

encontravam em trâmite eletrônico junto ao STJ, carreando ao processo 

cópia do acordo firmado, a perder, os presentes autos, o seu objeto. É o 

relatório. Julgo. (...). Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

apreciação de mérito, estribado no que dispõe o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de interesse 

processual. Sem custas remanescentes. Conforme acordado, se só as 

custas remanescentes, seriam rateadas entre as partes, no reverso, as 

custas e despesas judiciais originárias, já preparadas, continuam por 

conta de quem as adimpliu. A respeito dos honorários advocatícios, cada 

qual arcará com o do seu respectivo patrono, nos termos pactuado entre 

elas. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, após o cumprimento das determinações retro. P. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166787 Nr: 1614-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 Vistos etc.

Com o trânsito em julgado da sentença que homologa o acordo firmado 

entre as partes nos autos principais, traslade-se cópias para estes autos 

apensos, certificando nestes e naqueles a respeito. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações devidas.

Custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, 

tudo conforme acordado entre as partes nos autos principais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127866 Nr: 7080-41.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 

LTDA., RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, MARCUS VINÍCIUS SANCHES - OAB:38007/PR

 "Vistos etc. Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais aviado por 

S. C. Auto Posto Ltda. em face do Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda. 

e Renavisat Monitoramento de Veículos Ltda., todos qualificados. Entre um 

ato e outro, as partes noticiaram acordo firmado entre elas (p. 1575/1576), 

requerendo assim sua homologação e consequente extinção do feito. 

Relatados e examinados.

 Decido. (...). Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, 

alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas remanescentes. As custas e despesas processuais 

originárias, serão rateadas entre os contendores em três partes iguais. A 

respeito dos honorários advocatícios, cada qual arcará com os do seu 

respectivo patrono, tudo conforme acordado entre as partes. Assim, 

determino a remessa dos autos à contadoria, para que proceda ao cálculo 

atualizado das custas iniciais, devendo ser divididas em 03 partes iguais, 

a fim de cumprir o estabelecido no acordo homologado. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente 

ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247633 Nr: 16911-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML, TRML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada João Carlos Mezadri Transportes – ME, inscrita no 

CNPJ n.º 13.453.978/0001-50, e João Carlos Mezadri, inscrita no CPF n.º 

941.184.181-34; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 137.727,21 (cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e 

vinte e um centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 165. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumprida a 

diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118995 Nr: 11284-65.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Ciro Carlos Rodrigues, inscrita no CPF n.º 

270.307.681-91; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 160.431,82 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

oitenta e dois centavos). [...] Logo, proceda-se a pesquisa online, com 

ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização 

de veículos, determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a 

respectiva anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo. Formalizada a penhora, nos termos acima 

alinhavados, avalie-se o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma 

direta, individualizado, se for localizado, ou de forma indireta, se não 

localizado. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligências retro, com ou sem sucesso, prossiga a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111785 Nr: 4137-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Hugo Basso, inscrita no CPF n.º 103.855.680-53; até o 

limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 6.131,98 (seis 

mil, cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos), conforme planilha 

atualizada do débito de p. 125. Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada alguma 

impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de 

execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumprida a diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159751 Nr: 7077-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Estanislau Luiz Chapla, inscrita no CPF n.º 

476.288.719-68; até o limite do crédito em execução, na quantia 

remanescente calculada em R$ 4.745,03 (quatro mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e três centavos), conforme planilha atualizada do 

débito de p. 135. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e 

nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. No mais, 

manifeste-se a parte credora quanto a petição de p. 129, conforme já 

determinado na decisão de p. 130. Advertindo-a que o seu silêncio 

resultará na liberação do bloqueio do veículo efetivada pelo RENAJUD (p. 

120). Após, cumprida as diligências retro, com ou sem sucesso, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182730 Nr: 3708-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMTM, JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada João Carlos Mezadri Transportes – ME, inscrita no 

CNPJ n.º 13.453.978/0001-50, e João Carlos Mezadri, inscrita no CPF n.º 

941.184.181-34; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 137.727,21 (cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e 

vinte e um centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 165. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumprida a 

diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 5916 Nr: 878-34.1999.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. M. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, JOSE 

BARBOSA, SONIA MARIA DAS CHAGAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A, WILSON CLÁUDIO DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

24278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO APARECIDO 

VIANA - OAB:21270/PR

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada JBM Indústria de Móveis Ltda., inscrita no CNPJ n.º 

80.584.071/0001-18, José Barbosa, inscrita no CPF n.º 015.497.909/00; e 

Sonia Maria das Chagas Barbosa, inscrita no CPF n.º 885.308.179-15; até 

o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 26.927,91 

(vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e um 

centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 245, verso. [...] 

Nesse passo, caso reste infrutífera a diligência acima defiro, 

subsidiariamente, a pesquisa on-line pretendida pela parte exequente, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, 

através da última declaração de imposto de renda. Com a resposta, 

determino que a informação oriunda da Receita Federal seja encartada 

nos autos, o qual passará a correr em segredo de justiça, devendo a 

secretaria proceder com o necessário para identificação visual de tal 

condição. Após, cumprida a diligência retro, com ou sem sucesso, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253918 Nr: 138-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA 

TRINDADE - OAB:8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/O, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:OAB/MT 11.366

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Passaredo Transportes Aéreos S/A., inscrita no CNPJ 

n.º 00.512.777/0001-35 até o limite do crédito em execução, na quantia 

calculada de R$ 11.741,14 (onze mil, setecentos e quarenta e um reais e 

quatorze centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada alguma 

impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de 

execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumprida a diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210595 Nr: 11471-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Rovaldo Miguel dos Santos, inscrita no CPF n.º 

353.093.189-68; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 83.913,32 (oitenta e três mil, novecentos e treze reais e trinta e dois 

centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 177, verso. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumprida a 

diligência retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225070 Nr: 2784-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:OAB-MT 19.170

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Sirlei Perondi, inscrita no CPF n.º 975.223.921-87; até 

o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 39.279,76 

(trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e setenta e 

seis centavos). [...] Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível 

com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização de veículos, 

determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a respectiva 

anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo. Formalizada a penhora, nos termos acima alinhavados, 

avalie-se o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma direta, 

individualizado, se for localizado, ou de forma indireta, se não localizado. 

Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. 

Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, 

na hipótese de se tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, 

se se tratar de cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, 

§ 11); ou, se ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, 

conclusos para sua análise. Após, cumpridas as diligências retro, com ou 
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sem sucesso, prossiga a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162696 Nr: 10498-50.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE MATTOS VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211781 Nr: 12376-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI COSTA E GHENO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217915 Nr: 16926-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA GRACIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.82, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205698 Nr: 7532-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de decurso de prazo às fls. 235, intime-se o advogado da 

parte exequente para manifestar, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015460-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015460-21.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA 

DE LIMA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 24 de agosto de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 
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civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011935-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011935-31.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 17 de 

agosto de 2020, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Não havendo contestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011983-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SUELEN ALVES DA GAMA (RÉU)

CICERO ALVES DA GAMA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011983-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANESSA 

BATISTA GOMES RÉU: AMANDA SUELEN ALVES DA GAMA, CICERO 

ALVES DA GAMA Vistos etc. Ação monitória proposta por Vanessa 

Batista Gomes, em face de Amanda Suelen Alves Gama e Cícero Alves da 

Gama, todos qualificados, com base em um contrato de compromisso de 

compra e venda, cujo valor disponibilizado não foi adimplido, embora 

utilizados meios convincentes a tal mister. O documento de Id. 24038512 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes, 

indicando possível pendência no adimplemento dos valores pactuados. Por 

outro lado, atento a manifestação de vontade da parte autora na peça 

inaugural e por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020, às 12:00 horas, 

a ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC. Mesmo não havendo 

previsão expressa na específica disciplina da ação monitória (CPC, arts. 

700/702), mas tendo a parte autora se pronunciado expressamente pela 

designação da aludida audiência, deve ser valorizada e priorizada. O juiz 

impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. Aliás, a 

autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do processo 

civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 165/175 e 

334, todos do citado Digesto Adjetivo, a enfatizar a conciliação e a 

mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Logo, cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa do seu 

advogado, e obviamente este, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 
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ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte requerida pagar o débito apresentado; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios, contar-se-á da audiência de 

conciliação sobredita. Cientificada a parte demandada de que o pronto 

pagamento no prazo acima assinalado a isentará das custas processuais, 

sendo os honorários advocatícios reduzidos a 5% do valor atribuído a 

causa, a teor do art. 701, caput, e § 1.°, do Código de Processo Civil. 

Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da 

obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o 

processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010297-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FAVARO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010297-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FABIO FAVARO DE ASSIS Vistos 

etc. Determino o levantamento da importância vinculada neste feito em 

favor da parte requerida, devendo a transferência ser realizada na conta 

bancária por ela indicada, mediante a expedição de alvará judicial. Após, 

ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT- MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009744-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGANTE)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009744-81.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: 

PEDRO JOSE SANGALETTI, EDELCIR ANTONIO SALVADOR EMBARGADO: 

ITAU UNIBANCO S/A SINOP, 19 de dezembro de 2019. Vistos etc. 

Potencialmente prematura a propositura dos embargos à execução, ante a 

noticiada inclusão do crédito exequendo na lista de credores advinda da 

Recuperação Judicial em trâmite nesta Vara. O que, sendo admitida no 

plano de recuperação, fulminará a execução em tela. Ainda assim, sendo 

propósito da parte, não há óbice do processamento destes embargos. 

Nessa toada, verificado que a parte embargante deu à causa o minguado 

valor de R$ 1.000,00 para fins fiscais. Convém ressaltar que tanto nos 

embargos quanto na execução, o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico pretendido. A matéria de defesa dos embargos à 

execução é a inexigibilidade do crédito exequendo no valor de R$ 

2.731.532,06, proveniente de uma Cédula de Crédito Bancário n.° 

199915050004300, por estar incluído na lista de credores da Recuperação 

Judicial, conforme frisado acima. Do mesmo modo, o preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. 

Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é 

causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que 

equivale ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso 

IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Por fim, verificado 

que a parte embargante apenas distribuiu a petição inicial, sem qualquer 

outra documentação. Nesse passo, dispõe o § 1º do art. 914 do CPC: “§ 

1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal”. (sublinhei). Destarte, determino à 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, instruir a ação com as 

cópias processuais que entender relevantes, indicar o valor da causa 

corretamente, de acordo com a sua pretensão e, promover o preparo 

respectivo, sob pena de cancelamento da distribuição que equivale ao 

indeferimento da petição inicial na forma dos arts. 290, 292, 321, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014247-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MORAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014247-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: NILVA MORAIS DE SOUZA Vistos etc. Sobre a pretendida 

purgação da mora, guia judicial e comprovante de pagamento de Id. 

27166964, diga a parte autora em 05 dias, pugnando o que de direito 

entender. Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que sua 

inércia significará aquiescência tácita com o pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011911-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAMA CARDOSO ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011911-03.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: ELIZAMA CARDOSO ANDRADE Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Loteadora Assaí S/S 

Ltda. em face de Elizama Cardoso, ambos qualificados. Na forma dos arts. 

827 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, 

a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 
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expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1.º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, averbar, mediante apresentação no 

Registro competente, de cópia do auto ou do termo da penhora, de 

maneira a prevenir-se contra terceiros, conforme art. 844 do CPC. A 

avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita pelo oficial de justiça. Se tiver 

divergência a respeito ou o bem tiver peculiaridades que exijam 

conhecimentos técnicos especializados, poderá ser nomeado avaliador 

com maior expertise, às expensas de quem assim der causa. O que será 

decidido oportunamente, se necessário. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Sobre o laudo de avaliação 

que advirá, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa 

ou da dialeticidade, manifestem-se as partes em 05 dias. Se tiver 

insurgência ou forem divergentes, conclusos para decisão. Forte nos arts. 

874 e 875 do CPC. Caso contrário, se dispensada a avaliação, nos termos 

acima definidos, ou realizada e resolvidas eventuais discrepâncias 

pronunciadas, manifeste-se, em seguida, a parte exequente se pretende a 

adjudicação, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º 

do art. 827 do CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HENRIQUE ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001534-07.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: COMETA 

SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA EXECUTADO: MARLON HENRIQUE 

ROSA Vistos etc. Ação de execução de Título extrajudicial em que as 

partes transigiram, requerendo a homologação e a suspensão do feito até 

integral cumprimento da dívida, quando então seria extinto com o 

consequente arquivamento dos autos, conforme acordo de Id. 20547903. 

Antes mesmo da homologação do acordo entabulado entre as partes, 

informou o exequente em petição de Id. 24507806 o descumprimento do 

acordo pela parte executada, a requerer o prosseguimento do feito com a 

intimação da parte requerida para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, conforme cálculos discriminados de p. 25163587. Ainda, 

advogou, em caso de não pagamento no prazo estabelecido, pela 

realização da pesquisa de bens da parte executada, via sistema 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o relatório. Decido. De início, para fins 

de conhecimento da parte exequente, a decisão que homologa e 

suspende o acordo coligido entre as partes, qual seja a implícita pretensão 

das partes, conforme último parágrafo do acordo, não tem como natureza 

a extinção da ação, posto se tratar de mera decisão interlocutória. Além 

disso, o acordo exequendo firmado, que faz Lei entre as partes, não 

restou oportunamente homologado, a ser denunciado pela parte 

exequente. Sendo assim, por questão de regularidade formal o homologo 

por decisão interlocutória. Diante disso, conforme reza o art. 200, os atos 

das partes produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção 

de direitos processuais. Sendo assim, está expressamente estipulado em 

cláusula própria a incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária 

pelo INPC, em caso de atraso no pagamento das parcelas vincendas, a 

evidenciar a concordância da parte executada, haja vista a sua assinatura 

no documento a ser homologado, motivo pelo qual deve ser atualizado 

conforme o pactuado. O processo prosseguirá nos termos estabelecidos 

entre as partes, que de fato é, conforme voluntariamente estabelecido 

pelos transatores, na forma dos arts. 840 e 842 do Código Civil. No mais, 

pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Marlon Henrique 

Rosa, inscrito no CPF n.º 045.551.301-54; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 97.206,53 (noventa e sete mil, 
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duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de 

cálculo de Id. 25163587. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada alguma 

impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de 

execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível oferecido os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso seja 

insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), cabe a constrição pelo sistema 

RENAJUD, conforme postulado, subsidiariamente, tratando-se de ativos 

constantes do inciso V do art. 835 do CPC, sem outros prioritários no 

mesmo encadeamento da Lei. Logo, proceda-se a pesquisa online, com 

ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização 

de veículos, determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a 

respectiva anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo. Junte-se aos autos o extrato respectivo, 

pelo que restará formalizada a penhora, com vistas à parte credora para 

se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a 

parte executada, acerca do seu encargo como depositário judicial, 

ressalvada a possibilidade, desde que justificada, de o bem ser entregue à 

parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Formalizada a penhora, nos 

termos acima alinhavados, avalie-se o respectivo acervo, via oficial de 

justiça, de forma direta, individualizado, se for localizado, ou de forma 

indireta, se não localizado. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, 

sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligencias retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Por fim, quanto ao pedido de efetuar buscas pelo 

sistema INFOJUD, obviamente visando, neste caso, localizar bens e 

direitos porventura declarados ao fisco pela parte executada, 

atingindo-lhe necessariamente o sigilo fiscal, exsurge precipitada e 

desproporcional. Estaria alicerçada em meras conjecturas de que as 

diligências constritivas acima deferidas já seriam infrutíferas, como podem 

ocorrer, mas ainda não ocorreram. As ferramentas eletrônicas de 

localização de bens e direitos, para futura penhora e/ou restrição de uso, 

nos limites da legalidade, constituem inequívocas medidas moralizadoras 

das combalidas execuções em geral. Atrelam-se, dentre outros princípios, 

nos da razoável duração do processo, da cooperação entre as partes, da 

probidade e da boa-fé, da paridade de armas e isonomia, da 

proporcionalidade, da razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, 

que se harmonizam ao princípio da efetividade dos direitos postulados em 

juízo. Força do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; e arts. 4º a 

7º do Código de Processo Civil. Nestas circunstâncias, em que não foram 

esgotadas as diligências retro deferidas, não resta ainda comprovada de 

forma indubitável terem se esgotado as alternativas ao alcance da parte 

exequente para localizar bens da executada. O sigilo fiscal é garantia 

constitucional assegurada ao contribuinte, somente podendo ser quebrado 

pelo INFOJUD quando houver indiscutível necessidade de intervenção do 

Judiciário a fim de satisfazer obrigação que por outros meios não se 

revelou factível. Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da 

parte executada no sistema INFOJUD. Deve ser aguardado pela parte 

exequente o momento apropriado para renovar a postulação neste 

sentido, se lhe aprouver. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 

de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012152-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COSTA DE SOUZA SILVA OAB - PR90470 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012152-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILTON DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Pedido de assistência 

judiciária gratuita que Nilton de Souza, apresentou na petição inicial, 

visando obter a benesse na presente ação Monitória. Determinada a 

emenda da inicial para que a parte autora comprovasse a sua 

hipossuficiência, apresentou fotocopia do extrato bancário. É o relato. 

Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos 

de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais. 

No caso, em que pese o requerente argumentar não possuir condições de 

arcar com as custas judiciárias sem prejuízo do seu sustento e de sua 

família, não é o que se percebe pelo extrato bancário juntado aos autos. 

Nesse sentido, referido documento demonstra a capacidade financeira da 

parte autora em arcar com as custas sem prejuízo do seu sustento e de 

sua família, haja vista o requerente possuir saldo em conta bancária de R$ 

4.272,96. Além disso, é cediço que o valor da causa é utilizado como base 

para o cálculo das custas e despesas judiciárias a serem recolhidas e, 

dado o valor ínfimo da causa, qual seja R$ 998,00, é impossível 

reconhecer que alguém na situação do requerente é incapaz de arcar com 

as custas e despesas judiciárias decorrentes da ação ajuizada. Ainda, 

apesar de não ser exorbitante o saldo em conta, a profissão informada na 

inicial pelo requerente é a de microempresário, sendo que, apesar de não 

ser possível aferir a renda mensal adquirida por ele mensalmente, o 

extrato bancário aponta ganhos consideráveis. Diante disso, os benefícios 

da assistência judiciária gratuita é garantido ao pobre na razoável 

acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos. 

Conceder tal benefício a alguém com a capacidade financeira da parte 

autora é banalizar o beneficio que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores percebidos a título de subsídios. Calha 

acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado 

indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para 

tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder 

Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 
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pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Determino que seja preparada a causa em 05 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento da distribuição, a siginificar indeferimento da inicial, pela 

inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015390-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

RODRIGO BASSANI (EXECUTADO)

EVERTON BASSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015390-04.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO BASSANI, EDUARDO BASSANI, ROSEMAR APARECIDA 

SINOPOLIS, RODRIGO BASSANI, EVERTON BASSANI Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial proposta por AGROINSUMOS COMERCIAL 

AGRÍCOLA LTDA. Em face de CARLOS EDUARDO BASSANI, EDUARDO 

BASSANI, ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS BASSANI, RODRIGO 

BASSANI e EVERTON BASSANI, todos qualificados. Na forma dos arts. 

827 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, 

a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. Da penhora deverá ser intimados a parte executada e 

seu eventual cônjuge. Este último apenas na hipótese de a constrição 

recair sobre bem imóvel. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo 

juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1126 de 3112



reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 08 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015493-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015493-11.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015487-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015487-04.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 24 de 

agosto de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 
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fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015488-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015488-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 24 de 

agosto de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000024-85.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AILTON 

NASCIMENTO RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 
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evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000026-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LAURENTINA 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 31 de agosto de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000023-03.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AILTON 

NASCIMENTO RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 
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Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015626-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015626-53.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA Vistos etc. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14 de setembro de 2020, às 

12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015519-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CADASQUEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015519-09.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

CADASQUEVES SILVA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 
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Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015552-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015552-96.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ORLINDA 

PEREIRA DE JESUS RÉU: BANCO PAN Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 31 de agosto de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015282-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAIN LORRAN JUSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015282-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAFAIN LORRAN JUSTO Vistos etc. Ação 

de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com 

as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, 

MARCA: FIAT, MODELO: PALIO ATTRACTIV 1.0, CHASSI: 

9BD196271D2074183, PLACA: OBB3978, ANO: 2012 e COR: BRANCO, 

melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento 

de um financiamento no valor de R$ 20.000,00, para ser restituído por meio 

de 48 prestações mensais de R$748,38, mediante cédula de crédito 

bancário sob nº 0178709636, em Garantia de Bens Móveis, nos termos da 

cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o 

bem e expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período anterior a 

consolidação da propriedade. Advogou também pela concessão de ordem 

de arrombamento e reforço policial, bem como os benefícios do art. 212 do 

CPC. É a breve síntese. Decido. O bem está suficientemente descrito no 

contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi 

registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa 

espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A 

mora da parte demandada encontra-se evidenciada por meio de carta com 

AR, entregue no endereço informado, exatamente aquele anotado no 

contrato. Regular a notificação da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 
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Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Além disso, inexiste elementos 

fáticos consistentes relacionados diretamente com o objeto da ação que 

autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força pública em 

proteção de interesse privado, somente factível quando forem detectadas 

resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o 

respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. 

Do mesmo modo a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada 

quando constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem 

objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de 

justiça, se for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. 

Por outro lado, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as 

intimações, assim como as citações e penhoras, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular 

estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o 

caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão 

poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde 

logo deve ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos, assim 

como os benefícios do art. 212 do CPC; e indeferir o seguinte: a) o pedido 

de retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; 

b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os 

tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer; c) o pedido de 

reforço policial e ordem de arrombamento. Ademais, referente aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se 

as intimações de praxe diretamente a quem está indicado explicitamente 

no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006196-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERITA JARDIM DOARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006196-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AMERITA 

JARDIM DOARTE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Pela petição de p. 01/05, a parte autora rebateu as preliminares 

arguidas pela requerida e ao final pediu seja esta intimada a apresentar 

cópias dos contratos, sob pena de multa diária. Entretanto, ao contrário do 

acima alegado, a parte requerida atendeu parcialmente ao comando 

judicial, eis que apresentou apenas a cópia do contrato do empréstimo 

consignado n.º 552119301(p. 01/04, Id. 20343281), conforme 

determinado. Nesse passo, intime-se a parte requerida, para, em 05 dias, 

apresentar os documentos faltantes, quais sejam: cópia do comprovante 

de disponibilização do valor mutuado e da autorização para os descontos 

no benefício previdenciário da parte autora, nos exatos termos da decisão 

de p. 01/02, Id. 19829619. Por outro lado, descabida a aplicação da multa 

diária, conforme pretendido pela parte autora, pois a não apresentação 

dos documentos pela parte requerida reflete meramente ônus processual. 

A “penalidade” por não tê-los apresentados, se tinha como obrigação, 

encontrava-se facilmente a sua disposição ou até mesmo por ela 

produzidos, será apurada e aplicada em eventual ação ordinária a ser 

interposta pela parte autora, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008531-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE OCTAVIO TRIQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR TRICHES OAB - 826.450.351-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008531-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): PARANAITA 

RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. REU: ESPOLIO DE 

OCTAVIO TRIQUES REPRESENTANTE: JULIO CEZAR TRICHES Vistos etc. 

Indefiro o pretendido levantamento de valores de p. 01, Id. 10023632, eis 

que a quantia reclamada não foi depositada nos autos. Cumpra-se, no 

mais, o remanescente da r. sentença de p. 01, Id. 10094178, a fim de que 

seja oficiada a Conta Depósitos Judiciais, para transferir a quantia 

depositada nestes autos, consoante guia de depósito de Id. 9127171, para 

aqueles de n.º 2609-16.2015.811.0015 – cód. 224751, em trâmite na 

Segunda Vara Cível desta Comarca. Defiro ainda sejam excluídos os 

documentos juntados equivocadamente pela autora, conforme por ela 

suplicado, via da petição de p. 01, Id. 13248803 Por derradeiro, defiro 

também o pedido contido na parte final da petição de p. 01, Id. 13467414, 

repetido à p. 01, Id. 19901334, a determinar seja oficiado ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca de Sinop-MT, a fim de que proceda a 

averbação definitiva da servidão administrativa de passagem sobre duas 

faixas de terras. Uma medindo 11,4549 ha no imóvel registrado sob 

matrícula n.º 4.555 e a outra 14,5199 ha naquele de matrícula n.º 4.556. 

Cumpridas as diligências acima, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010943-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA OAB - MT23896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010943-41.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ADEMIR 
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GONCALVES REU: LUIZ PEREIRA PINTO Vistos etc. O caput do art. 55 do 

Código de Processo Civil não abarca todas as hipóteses de conexão, mas 

apenas aquela própria e simples, a estabelecer que "reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.". Diz ainda o § 3. do dispositivo legal acima mencionado que “serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Calha assentar que o 

Código de Processo Civil adota a teoria da substanciação, segundo a qual 

o autor, na petição inicial, deve especificar os fatos e os fundamentos 

jurídicos que justificam a sua pretensão, ou seja, a fim de que se 

compreendam a causa próxima e remota. Sedimentado entendimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não se exigir perfeita 

identidade dos elementos a que se refere o dispositivo legal acima 

assinalado, senão apenas a existência de um elo entre as ações que 

indique caso de decisão unificada (REsp 309668/SP, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 

10/09/2001, p. 396). A propósito, colaciono ainda o seguinte julgado, com 

destaques: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. [...]. SEMELHANÇA 

ENTRE AS DEMANDAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EM COMUM. 

IDENTIDADE DA PARTE RÉ E DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO. 

NORMA DE CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA SALUTAR PARA 

EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. EXEGESE DOS ARTS. 55, § 3º, 58 e 

59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 16, INCISOS I E II DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 339/2006. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

NO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DECLARADO PREVENTO PARA ORGANIZAR A REUNIÃO DOS 

PROCESSOS E DECIDIR SOBRE O APROVEITAMENTO OU NÃO DE ATOS 

PROCESSUAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. O Código de Processo Civil, 

ao disciplinar o fenômeno da conexão no art. 55 (CPC/73, art. 103), dispõe 

que se reputam conexas duas ou mais ações, "quando Ihes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Segundo lições doutrinárias, a conexão 

divide-se em própria, quando há semelhança entre as causas reunidas, e 

imprópria, quando existem duas ações diferentes que dependam total ou 

parcialmente da resolução de questões fáticas idênticas entre elas. 

Havendo conexão, impõe-se a reunião dos feitos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Não é essencial para a 

ocorrência desse resultado que haja perfeita identidade entre as 

demandas, competindo ao julgador avaliar a necessidade de reunião de 

um conjunto de processos, mesmo que configurada a conexão (própria) 

entre eles, quando se vislumbre a possibilidade de "gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente." Inteligência do art. 55, §§ 1 º e 3º, do CPC”. (TJ-SC - CC: 

40257924920178240000 Biguaçu 4025792-49.2017.8.24.0000, Relator: 

Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 17/05/2018, Segunda 

Câmara de Direito Civil). Conforme informado pela própria parte requerida 

na defesa apresentada nos autos, tramita perante a Terceira Vara Cível 

desta cidade e Comarca de Sinop-MT, ação de busca e apreensão sobre 

o mesmo objeto material em questão, qual seja, o veículo, aviada por si, em 

face de sua ex-companheira Josefa Queiroz da Costa e do neto desta 

Patrick Gomes Gonçalves, com quem teria efetivamente entabulou o 

acordo verbal, a fim de que fosse adquirido o bem e usufruído por estes. 

Na referida demanda a parte requerida almeja a transferência da 

propriedade do bem para a ex-companheira e o neto dela, bem como o 

recebimento da quantia de R$ 15.000,00 (R$ 10.000,00 pagos de sinal e 

mais uma parcela de R$ 5.000,00), além dos danos morais em sugeridos 

R$ 8.000,00. Nesse passo, malgrado as ações não possuam pedidos 

comuns, nem a mesma causa de pedir, a causa de pedir remota e o objeto 

material de ambas são idênticos, qual seja, discussão sobre o mesmo 

veículo. Sendo assim, se a presente ação e aquela busca e apreensão 

que tramita perante o juízo da 3.ª Vara Cível desta Comarca possuem 

idêntica causa de pedir remota e o mesmo objeto material, é imperioso o 

reconhecimento da conexão entre elas. Deverá ser feita a reunião dos 

processos, a fim ainda de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente. É importante salientar que 

em caso de eventual julgamento procedente desta ou até mesmo 

improcedente poderá acarretar reflexos ao desdobramento daquela, já 

que ambas discutem também a verdadeira propriedade do veículo, com 

alegação de ilegitimidade ativa nesta e passiva naquela, ambas pendentes 

de apreciação. De acordo com o art. 59 do CPC, “o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Se a ação de busca e 

apreensão foi distribuída em primeira mão, 17/08/2017, e esta ação 

apenas em 21/09/2017, prevento é o juízo da Terceira Vara Cível. Isto 

posto, declino a competência em favor do juízo da Terceira Vara Cível 

desta Comarca, a determinar que seja o presente processo para lá 

redistribuído. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005158-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005158-30.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO DE 

CASTRO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o julgamento antecipado da lide, determino seja oficiado 

ao Banco Bradesco, agência n.º 41300, conta n.º 273538, a fim de que 

informe, em 05 dias, se houve a quitação do contrato n.º 547468, em 

fevereiro de 2018, no valor de R$ 1.057,10, em nome da parte autora. Com 

a resposta, digam as partes no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001886-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE APARECIDA SCHECK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI & CIA. LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001886-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCIANE 

APARECIDA SCHECK REU: MARTELLI & CIA. LTDA - ME Vistos etc. Tendo 

em vista que a carta de citação foi devolvida pelos correios sem apontar o 

motivo, conforme aviso de recebimento de p. 01, Id. 15065881, determino 

seja encaminhada novamente ao mesmo endereço. Em seguida, se 

infrutífera a diligência, diga a parte autora, em 05 dias, pugnando o que 

entender de direito. Não havendo manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de sua extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 

CPC. Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010200-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONY CRISTIAN CUNHA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010200-60.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SHEILA DA 

SILVA ROSA RÉU: RONY CRISTIAN CUNHA Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Sheila da Silva Rosa, apresentou na 

petição inicial, visando obter a benesse na presente ação ordinária. É o 

relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais 

objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a 

informar condições de arcar com as custas judiciais e as despesas 

processuais. No caso, em que pese o requerente argumentar não possuir 

condições de arcar com as custas judiciárias sem prejuízo do seu 

sustento e de sua família, não é o que se percebe pela sua declaração de 

imposto de renda de pessoa física e demais documentos juntados. Nesse 

diapasão, é possível obter de tais documentos a quantidade de bens em 

nome da autora, o que a descaracteriza como pessoa hipossuficiente, até 

mesmo porque alguém detentora de referido acervo patrimonial, não pode, 

em hipótese alguma, ser considerada pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Ainda, 

como profissão denominou ser empresária, a corroborar por meio das 

declarações de pessoa jurídica juntadas aos autos, o que demonstra a 

capacidade de auto-sustentação, posto que possui fonte de renda 

própria. Além disso, ter o nome inscrito no cadastro de inadimplentes SPC 

e SERASA, não é argumento capaz de demonstrar a capacidade 

financeira de alguém, pelo contrário, apenas comprova a falta de 

compromisso com as responsabilidades. Diante disso, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita é garantido ao pobre na razoável acepção 

do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos. Conceder tal 

benefício a alguém com a capacidade financeira da da parte requerente é 

banalizar o beneficio que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional. Portanto convém prover as 

custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os 

fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para 

suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a título 

de subsídios. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a 

que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos 

fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o 

acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso 

LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa 

condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 

p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Determino que seja preparada a causa em 05 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento da distribuição, a siginificar indeferimento da inicial, pela 

inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012304-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8012304-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É importante frisar 

que não foi proferida sentença de mérito nos presentes autos. Referido 

processo tramitava no Juizado Especial Cível e apenas foi declinada sua 

competência para o juízo comum, pois necessita de produção de prova 

pericial, nos termos da r. decisão de p. 01/03, Id. 2999180. Nesse passo, 

pronuncie-se a parte autora, em 05 dias, se aceita os valores depositados 

nos autos, consoante guia judicial de p. 01, Id. 12863545, como uma 

espécie de acordo entre as partes, já que pediu o levantamento 

respectivo, o que ensejará a sua consequente homologação e a extinção 

da obrigação pelo pagamento. Sem prejuízo, também se intime a parte 

autora para, querendo, no mesmo lapso acima assinalado, comprovar o 
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recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de 

mérito, conforme já determinado pela r. decisão de p. 01, Id. 9521488, ou 

pugnar pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Se 

não aceitos os valores pela parte autora, intime-se a requerida, para em 

05 dias, apresentar dados bancários, a fim de proceder ao levantamento 

da quantia depositada equivocadamente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010846-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIS TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010846-07.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CESAR LUIS 

TAVARES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

liminar, proposta por Cesar Luis Tavares em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/S, ambos qualificados. Relatado, em 

síntese, cobrança abusiva, arbitrária e unilateral oriunda de uma possível 

irregularidade na unidade consumidora do requerente. Com os fatos 

narrados, foi deferida a antecipação de tutela, em id. 17741839, onde foi 

determinado, dentre outros, que a requerida se abstivesse de incluir o 

nome da demandante em cadastros restritivos de créditos, até o deslinde 

final da ação, sob pena de astreintes serem arbitradas em seu desfavor. 

Petição do autor de id. 25591251 noticiando o protesto preexistente do seu 

nome pela requerida no valor de R$ 95.639,39, a sustentar que a 

requerida não cumpriu a determinação judicial. Requereu determinação ao 

cartório para baixa do protesto. É o mínimo relatório. Decido. O errado ao 

pedir é o requerente. Inapetência lamentável. A inicial menciona e trata 

apenas de abstenção pela requerida de incluir o nome do autor em 

cadastros restritivos de crédito. O que foi deferido. No entanto nada 

mencionou a respeito de protesto, que já estava lavrado e somente foi 

documentado na última petição de id. 25591251. Vide certidão de protesto 

de id. 25697340, extraído em 23/10/2018. Como visto, baixa de protesto 

não faz parte do pedido, significando inovação que somente é viável com 

aquiescência da parte contrária, tendo em conta a integração da lite e até 

a contestação. A parte precisa ter critério e clareza no fundamentar 

(causa de pedir) e no pedir, sob risco, como neste caso, de ver-se 

prejudicada, tolhida em seus anseios pela incompleta pretensão. Nenhum 

argumento no exórdio a respeito de protesto de valores, certamente com 

base nalgum título, relacionados com a contenda, inviabilizando 

tecnicamente o juízo de albergar o pedido tardio orquestrado via da 

petição de id. 25591251. O pedido deve ser certo e determinado, de 

acordo com os ats. 322/324, do CPC. Se não houve argumentação a 

respeito de protesto, que, convém frisar, preexistia ao ajuizamento da 

causa, nem pedido a respeito, somente com a anuência da contraparte 

poderá fazê-lo neste momento processual, de acordo com o art. 329, 

inciso II, do CPC. Isto posto, restrito ao pedido e à causa de pedir, não há 

como conhecer da postulação vertida na petição de id. 25591251, pelo 

menos por enquanto, a depender da vontade da contraparte, que deverá 

ser intimada para se pronunciar a respeito em 15 dias. Se concordar, 

conclusos para analisar o pedido. Se discordar, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. Nesse passo, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, justificadamente, no 

mesmo prazo acima, por medida de economia e celeridade processual. 

Poderão sugerir pontos controvertidos, se não optarem pelo julgamento 

antecipado da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011823-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LEMOS SORIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011823-96.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EGS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: VANIA LEMOS SORIA 

Vistos etc. Malgrado todos nós seres humanos sermos passíveis de 

cometimento de falhas, o bom profissional tem que atuar com zelo para 

que casos dessa natureza não aconteçam, o que prejudica diretamente a 

célere entrega da prestação jurisdicional. Se acolhida a justificativa 

(equívoco no agendamento da data) apresentada pelo nobre advogado, 

soaria como uma espécie de burla as regras do ordenamento jurídico 

vigente, o que acarretaria inclusive no assoberbo de trabalho deste juízo 

no remarque de audiências na pauta já sobrecarregada. Sendo assim, não 

acolho a justificativa apresentada às p. 01/02, Id. 20203783, a indeferir 

consequentemente a pretendida redesignação da audiência de 

conciliação. Por derradeiro, intime-se a parte autora, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009588-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009588-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARILENE 

NUNES DA SILVA REU: ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos etc. Pretensão 

indenizatória de seguro de veículo, c/c danos morais, aviada por Marilene 

Nunes da Silva, em face de Allianz Seguros S/A., ambas qualificadas. 

Citada, conforme aviso de recebimento de p. 01, Id. 10533414, a parte 

requerida apresentou a contestação de p. 01/20, Id. 10846654, instruída 

com documentos. Réplica às p. 01/10, Id. 11055228, oportunidade em que 

foram rechaçados os pontos arguidos na peça defensiva. É o mínimo 

relatório. Decido. Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro 

o feito saneado. Como pontos controvertidos fixo: a) quem era o condutor 

principal do veículo segurado. DEFIRO o depoimento pessoal da parte 

autora, sob pena de confissão, bem como a produção de prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, nos termos do 

art. 357, § 4. °, do CPC. Calha frisar que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local 

da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo 

menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta intimação, 

facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no 

prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De ressalvar a 

possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 

4.º do aludido dispositivo de Lei. Sendo assim, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 13:30 horas, 

sem prejuízo, na mesma solenidade, da conciliação entre as partes, que 

sempre deve ser priorizada, a teor dos arts. 2.º, 7.º e 139, inciso V, todos 

do CPC. Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a 
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tônica do processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 

9.º, 10, 165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a 

conciliação e a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou 

solucionar litígios. Calha advertir as partes que se a sentença for proferida 

em audiência, eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu 

prazo da data da audiência, independentemente de qualquer intimação 

outra, estando as partes e seus procuradores presentes ou não, a teor da 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014247-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MORAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014247-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: NILVA MORAIS DE SOUZA Vistos etc. Ação de busca e 

apreensão proposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda em 

face de Nilva Morais de Souza, ambas qualificadas, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Aduziu existência de dívida vencida e vincenda, 

em termos genéricos, inclusive na notificação da mora, mas com 

demonstrativo de Id. 26126252 apontando pendência de R$ 4.638,18. 

Decisão de Id. 26511491, a conceder liminar de busca e apreensão. 

Ordem cumprida, consoante devolução de mandado de Id. 26939054. 

Veículo entregue em mãos do representante da parte autora, Sr. Regis 

Queiroz Alves, conforme auto de busca, apreensão e depósito de Id. 

26939052. Em seguida, a parte requerida purgou a mora, mediante 

depósito judicial da quantia de R$ 5.746,11 (Id. 27166964), a requerer a 

liberação do veículo. Relatados e examinados. Decido. Depois da 

apreensão do bem, ocorrida em 05 de dezembro de 2019, a parte 

requerida, dentro do prazo legal de 05 dias (DL nº 911/1969, art. 3º e §§), 

purgou a mora em 09 de dezembro de 2019, conforme depósito judicial 

documentado no Id. 27166964. Desse modo, diante do pagamento integral 

do débito, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

peça inaugural (R$ 4.638,18), com os acréscimos legais, que guarda 

razoável sintonia com aquele valor, sendo depositados a esse título de 

purgação da mora a quantia de R$ 5.746,11, a restituição do bem é medida 

de rigor conforme permissivo do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969. 

Nesse sentido, segue aresto ora compilado, com destaques: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 

911/69 - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA - OCORRÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - 

INCLUSÃO DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS - NECESSIDADE - 

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - DEVOLUÇÃO DO BEM LIVRE DE ÔNUS EM CASO DE 

COMPLEMENTAÇÃO - CABIMENTO. Em ação de busca e apreensão, nos 

termos do art. 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 

13.043/2014, para se delinear a hipótese de purgação da mora, o devedor 

deverá quitar a integralidade do débito, isto é, pagar as parcelas vencidas 

e vincendas. Assim, se o devedor realizou o pagamento da integralidade 

do valor indicado pelo credor na inicial da ação de busca e apreensão, 

deve ser considerada purgada a mora. Todavia, o pagamento deverá ser 

complementado, de forma a incluir no montante as atualizações monetárias 

devidas até a data do depósito. Não há que se falar em inclusão das 

custas processuais e dos honorários advocatícios se o devedor é 

beneficiário da justiça gratuita. Após a complementação do pagamento o 

bem poderá ser restituído ao devedor fiduciário, livre de qualquer ônus”. 

(TJ-MG - AC: 10000181323460001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019). Na conjuntura, a 

ação de busca e apreensão atingiu satisfatoriamente o seu desiderato, 

sob ambos os enfoques. De um lado, inadimplentes parcelas, notificada a 

parte devedora dessa mora - conquanto notificação genérica, sem indicar 

quais parcelas e seus valores em atraso - foi deferida e cumprida a 

liminar, apreendido o bem e entregue à parte autora. O que significa o 

reconhecimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar e sua 

confirmação, com a consolidação da propriedade em favor da parte 

credora. No entanto, de outro lado, a parte requerida, no regular exercício 

de seu direito, purgou a mora satisfatoriamente, de acordo com os 

próprios cálculos da parte autora. Com isso, purga da mora no quinquídio 

legal, a restituição a si do bem apreendido é medida de rigor, posto que 

obedecidos os mesmos parâmetros da Lei. Procedência do pedido, na 

primeira parte procedimental da ação, mas que resulta neste caso, com a 

purgação da mora, no dever da parte credora, que obteve sua pretensão - 

recebeu a dívida - de restituir o bem à parte devedora, que o quitou, 

tornando-se dona dele definitivamente, a consolidar a propriedade em seu 

favor. Isto posto, com estribo no Decreto-Lei n.º 911/1969, e de acordo 

com o art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem julgar procedente o pedido, 

mas reconhecer a purgação da mora, de modo que a restituição do veículo 

à parte requerida torna-se imperativo, pelo que determino que a parte 

autora entregue-o, nas mesmas condições em que o recebeu, à parte 

requerida no prazo de 03 dias, a partir de quando incidirão astreintes que 

desde logo aplico no valor de R$ 300,00 por dia, a ser computado até o 

limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela célebre tabela 

FIPE. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro estes em 10%, do valor atribuído à causa. Por fim, proceda-se a 

baixa de eventual restrição judicial lançada via sistema RENAJUD no 

prontuário do veículo objeto do contrato em questão. Se a restrição ou 

anotação da alienação fiduciária no mesmo sistema tiver sido, como de 

regra, implementada pela credora, ela deverá baixá-la em 05 dias, sob 

risco de incorrer em nova multa no mesmo valor e condições acima 

estabelecidos. Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. 

I. C. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE IOANNIS TSILFIDIS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004441-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

XIMENES FIGUEIREDO REQUERIDO: WESLEY DIAS NUNES Vistos etc. 

Pretensão de produção antecipada de prova aviada por Aline Ximenes 

Figueiredo, consistente em perícia técnica para averiguar que substância 

estranha e aparentemente orgânica foi inserida no motor de seu veículo, 

alegadamente adicionada por Wesley Dias Nunes, acionado, ambos 

qualificados. Aduzido que as partes eram casadas e teriam se 

desentendido em março do ano de 2018, oportunidade em que o requerido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1136 de 3112



desapareceu com o automóvel de propriedade dela, devolvendo-o apenas 

ao final do referido mês, com os defeitos narrados na exordial. Alegado 

ter sido constatado pela concessionária do automóvel a existência de uma 

substância estranha misturada ao óleo e ao combustível, que teriam 

culminado no entupimento do pescador de óleo, a ocasionar danos na 

bomba de óleo, pistões e anéis de compressão. Narrado que a urgência 

da produção desta prova consiste em dois aspectos. O primeiro diz 

respeito ao fato de a substância inserida no motor aparentemente ser 

orgânica, podendo decompor-se rapidamente. E o segundo, pelo veículo 

encontrar-se parado no pátio da concessionária Hyundai, que já insistiu 

seja retirado o quanto antes de lá. Entretanto, teme a parte requerente que 

qualquer movimentação do automóvel possa deteriorar a prova, assim 

como causar outros danos nele. Atribuído valor a causa de R$ 20.912,44. 

Juntados documentos. Determinada a emenda da inicial, nos termos da 

decisão de Id. 12968698. Atendida às p. 01/04, Id. 12983611. Liminar 

deferida pela r. decisão de p. 01/06, Id. 13014316, para a produção 

antecipada da prova técnica almejada. Citada, consoante certidão da 

senhora oficiala de justiça de p. 01, Id. 13350522, a parte requerida 

apresentou manifestação à p. 01, Id. 13487921, a dizer não possuir 

qualquer oposição à realização da perícia pretendida. Não apresentou 

quesitos. Designada e realizada, com o laudo pericial aportado às p. 01/09, 

Id. 20559477. Não se manifestaram as partes, mesmo tendo sido instadas. 

Pela petição de Id. 26808268 a parte requerida pediu a extinção do feito, 

sem resolução de mérito, por abandono. Relatados e examinados. Julgo. 

Calha o julgamento antecipado da lide pelas questões aqui postas em 

debate não exigirem dilação probatória, nos moldes do art. 382 do CPC, 

descabendo pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato 

que se quer evidenciar, nem sobre as respectivas soluções ou 

consequências jurídicas. Aliás, inadmissível defesa ou recurso, salvo em 

caso de indeferimento de produção da prova. Possível a produção de 

qualquer prova, se relacionada com os mesmos fatos, balizada apenas 

para contornar a demora em eventual produção conjunta. É o que 

estipulam os §§ do referido art. 382 do CPC. Antes de adentrar a questão, 

convém assentar que é inviável extinguir o feito por abandono quando a 

parte autora, como também se portou da mesma forma a parte requerida, 

tão somente deixou de pronunciar sobre a juntada do laudo pericial. 

Apenas uma nuance que visa respeitar o contraditório e a dialeticidade, 

mas sem macular a conduta do inerte, que, se tivesse que assim 

reconhecer, também não deixaria de atingir a própria parte requerida, que 

do mesmo modo silenciou. Não há ônus e nem obrigatoriedade de a parte 

falar sobre a prova produzida, que tem seara própria, se for o caso. 

Sobre a antecipação de provas, cumpre ressaltar que o novo Código de 

Processo Civil consagrou o direito autônomo à prova, toda prova, e não 

apenas à prova prévia testemunhal, depoimento pessoal ou pericial, como 

era a vocação literal do antecessor CPC. Demais, desvinculou o requisito 

da urgência e da necessidade de uma demanda principal (preparatória ou 

incidental) para a sua produção, como regrava anteriormente. Esta última 

pode existir ou não, de acordo com os desdobramentos que a prova 

antecipada tenha vocação de produzir, ou seja, em prol do objeto 

almejado, se dependente ou vinculado, ou autônoma, prevenindo direito e 

valendo por si só. O que é bastante salutar. Muito embora, às vezes, é 

possível distinguir caráter misto a tal vocação, podendo, num momento, 

servir ou não a um processo principal, e noutro ou desde o início valer ou 

convencer em si mesma. O interessado, após a vigência do atual CPC, 

pode valer-se de medida probatória autônoma, geral, com autorização do 

juiz, para propor ou não futura demanda melhor instruída. Essa magnitude 

mais elástica tem a ver com a efetividade da jurisdição. Ou melhor, do livre 

acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. XXXV), aos meios capazes, 

tanto endoprocessual como exoprocessual, de alcançar a pacificação 

social, por qualquer instrumento hábil e justo de solução de conflitos. A 

propósito, o escólio arguto do Mestre Barbosa Moreira, “Notas sobre o 

Problema da ‘Efetividade’ do Processo”, in “Lições de Direito Processual 

Civil”, pp. 27-28: Alexandre Freitas Câmara, Lúmen Júris, Vol. I, 2005: “O 

processo, para ser efetivo, precisa atender a cinco postulados: dispor de 

instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os 

direitos e posições jurídicas de vantagem contemplados no ordenamento; 

com instrumentos utilizáveis (...), para reconstituição de fatos relevantes 

para que a decisão do juiz corresponda a verdade, assegurando a quem 

tem uma posição jurídica de vantagem, na medida do possível, tudo aquilo 

e precisamente aquilo a que faz jus; com o mínimo de dispêndio de tempo e 

energias”. Nesse viés, houve uma salutar ampliação da visão de 

incidência da produção antecipada de provas. Ou seja, o juiz pode 

autorizar – ou não – a produção antecipada de qualquer tipo de prova, 

inclusive daquelas que poderão não ser usadas em juízo, se for o caso, 

sobretudo com o propósito de, elucidar fatos e esclarecer as partes, 

prevenir litígios ou adiantar autocomposição, evitar o perecimento doa 

elementos de convencimento, conhecer previamente os fatos, contornar 

ou possibilitar o ajuizamento de ação, além de outros meios de solução ágil 

e adequada de conflitos de interesses. Quanto aos fundamentos legais, a 

antecipação da prova pode ser requerida quando: 1) há fundado receio de 

que possa se tornar difícil ou impossível a sua verificação no curso de 

processo; 2) quando a prova a ser produzida possa facilitar a 

autocomposição ou qualquer outra solução plausível de eventual conflito; 

3) ou permitir o prévio conhecimento dos fatos de modo a justificar ou 

evitar ações judiciais, conforme dispõe os incisos I a III do art. 381 do 

Código de Processo Civil. O que restou preenchido no caso em tela, tanto 

que deferida a perícia pretendida. In verbis: “Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado 

receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de 

certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação. (...)”. Sobre produção antecipada de 

provas, leciona o insigne processualista Fredie Didier Junior: “Ação de 

produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à 

produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja 

produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, 

pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova, 

direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento 

de jurisdição voluntária”. (In Curso de Direito Processual, vol. 2, Editora Jus 

Podivm, 10ª edição, p. 137). Assegurar a prova sob qualquer aspecto tem 

alicerce no due process of law, de que são corolários o direito de petição, 

o contraditório e a ampla defesa. A esse respeito, acentuam 

Marinoni-Arenhart-Mitidiero, in “Código de Processo Civil Comentado”, 2ª 

edição, Ed. RT, 25/02/2016: “Visa à proteção do direito fundamental à 

prova e, daí, à proteção do direito de ação, do direito de defesa e do 

direito ao processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e eventual 

produção de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja 

prevenido o litígio, recomendado o uso de processo judicial ou ainda 

aconselhado o emprego de outra técnica de solução da controvérsia. Não 

tem por objetivo produzir desde logo a prova. Embora o Código de 

Processo Civil aluda à “produção antecipada de provas”, certo é que por 

esta via apenas se assegura a possibilidade de futuramente produzir 

prova. A asseguração de prova consiste em documentação de alegações 

de fato. É para a memória da coisa- ad perpetuam rei memoriam. Não há 

produção, mesmo porque sequer se sabe se o processo existirá, sequer 

cabendo ao juiz, neste procedimento, valorar a prova colhida (art. 381, 

§2.º, CPC)”. Nesse passo, realizada a perícia pretendida, aportado o laudo 

pericial, o que não foi impugnado por nenhuma das partes, sem 

controvérsia, não há mais o que se discutir na presente demanda, visto 

que se trata de jurisdição especial, neste caso específico de tez 

voluntária, tendo o seu objeto sido integralmente cumprido. Outrossim, 

desnecessário seja materializado o processo, para fins de entregá-lo à 

parte autora, nos termos do art. 383, caput e parágrafo único, do CPC, por 

se tratar de processo judicial eletrônico, podendo ela própria assim 

proceder, como também a contraparte. Processo em cartório disponível 

aos interessados por um mês, de onde poderão extrair cópias e certidões, 

sendo arquivado em seguida. Despiciente, conforme já frisado, de ser 

materializado e entregue à promovente. Aliás, a prova, chamado o 

adversário, serve a ambos os contendores e não exclusivamente ao 

interesse de um deles. O que, nas sendas eletrônicas, permite que ambos 

a acessem e dela façam uso da melhor maneira que lhes convier. A ação 

cautelar de produção de provas visa garantir ou prevenir direito das 

partes, sendo, em regra, de cunho voluntário. Se não tiver 

contenciosidade, como não há neste caso, não haverá caráter 

condenatório, que a afasta a regra sucumbencial regular. Compete ao 

julgador apenas a homologação da prova produzida. Nesse compasso, a 

parte requerida não resistiu ao pleito e nem, por isso, sucumbiu. Apenas a 

acompanhou, facultando-lhe o contraditório e a ampla defesa. O que 

inviabiliza onerá-la com as verbas sucumbenciais. Deve a parte autora, 

assim, que postulou a produção da prova, assumir as custas e as 

despesas processuais, descabendo falar em honorários advocatícios da 

contraparte, estes pela inexistência de litigiosidade. Vide, a respeito, os 

seguintes arestos (destacados): “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1137 de 3112



SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº Somente é 

cabível a condenação sucumbencial nas ações de exibição de 

documentos e de produção antecipada de provas, caso demonstrada a 

resistência da requerida em exibir os documentos. Pretensão resistida não 

configurada”. (Ap. 70081509382, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

28/05/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA. A ação cautelar de produção de provas visa garantir direito 

da parte e não tem cunho condenatório, pela ausência de lide, cabendo ao 

juiz apenas a homologação da prova produzida. Descabimento de 

honorários de sucumbência”. (TJ-MG - AC: 10000170676860001 MG, 

Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017); “AÇÃO CAUTELAR 

– TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUTORA QUE AJUÍZA A AÇÃO 

PARA REQUERER A JUNTADA AOS AUTOS DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES – RÉ QUE PROVIDENCIA A JUNTADA DO DOCUMENTO 

– DESCABIMENTO DE SUA CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS 

– SENTENÇA ALTERADA PARA ESSA FINALIDADE. Recurso provido”. 

(TJ-SP 10029912020188260577 SP 1002991-20.2018.8.26.0577, Relator: 

Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2018, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2018). Isto posto, julgo 

procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, de maneira a homologar por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a prova produzida, consistente no laudo 

pericial de p. 01/09 do Id. 20559477, a declarar finda a presente ação. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios da contraparte. Acaso vier a ser interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 30 dias. P. I. C. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010234-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRA PAULA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010234-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ANGRA PAULA ROSA Vistos etc. Ação 

de Busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

em face de Angra Paula Rosa, ambos qualificados. R. decisão inaugural 

de Id. 10691546, concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, 

requereu a parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC, haja vista terem transigido extrajudicialmente, tendo o 

devedor quitado as parcelas pendentes do contrato objeto desta ação, 

não havendo mais nada a reclamar. Pugnou também, a baixa de eventuais 

bloqueios realizado por este juízo, via sistema RENAJUD, bem como o 

recolhimento do mandado expedido. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via 

sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, havendo 

mandado de busca, apreensão e citação pendente de cumprimento, 

proceda-se a secretária desta Vara Cível com o seu recolhimento 

imediato. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais, dado o princípio da causalidade. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o 

pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD, posto que insubsistente. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. 

I. C. Sinop – MT, 15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008250-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DEMARTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008250-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: MOACIR DEMARTINI Vistos etc. Ação de 

Busca e apreensão, tendo como parte exequente Omni S/A. – Crédito 

Financiamento e Investimento e como parte requerida Moacir Demartini, 

ambos qualificados. Entre um ato e outro, as partes em petição de Id. 

15998437, repetida em Id. 27536464, informaram acordo entabulado, 

requerendo sua homologação e a consequente extinção da ação, 

renunciando expressamente ao prazo recursal. Requereram ainda que 

fosse expedido oficio ao DETRAN e CIRETRAN, afim de retirar as 

restrições que pesem sobre o veículo, ou que as realize por meio do 

sistema RENAJUD. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 
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Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Noutro 

viés, o pleito de baixa de restrição no prontuário de veículo no DETRAN, 

assim como dos incluso em nome da parte requerida junto ao SERASA é 

vazio, sem reflexo algum nos autos virtuais. Pedidos padrões - 

copiar/colar - que deixam entrever trabalho desleixado, sem manuseio dos 

autos, descaso a ser evitado pela parte, para não tumultuar e nem 

margear litigância de má-fé, tendo em vista o dever de “expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou de apresentar 

defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; não 

produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito”, dentre outras hipóteses do art. 77 do 

Código de Processo Civil. Nenhuma restrição foi lançada por este juízo, 

sequer foi analisado o pleito liminar. Assim, não há constrições ou 

restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. Sem 

pendências. Se a parte fez alguma, compete a ela própria baixar, sem a 

necessidade do crivo judicial para tanto. Ademais, tendo em vista que a 

homologação do acordo pelo art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC extingui 

a ação com resolução de mérito, a tornar inócua a disposição referente ao 

restabelecimento da ação com a expedição do mandado de busca e 

apreensão em caso de inadimplemento do acordo por conta do devedor, 

significando a suspensão da ação até o integral cumprimento da dívida, 

somente possível quando tratar-se de ação executiva. O que não é o 

caso. Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Conforme acordado, se só as custas e as despesas 

processuais remanescentes serão pagas pela parte executada, no 

reverso, as custas e despesas processuais originárias, já adiantadas, 

ficarão por conta da parte exequente. Sobre os honorários advocatícios, 

cada qual arcará com o do seu respectivo patrono, tudo conforme 

acordado entre as partes. Indefiro o pleito de baixa de restrição no 

prontuário de veículos no DETRAN via sistema RENAJUD ou por oficio, e a 

baixa de restritivos inclusos em nome do requerido junto ao SERASA, 

posto que insubsistente nesta senda judicial. Se interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 16 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007194-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TEREZINHA FAITA WELTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007194-16.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ALINE TEREZINHA FAITA WELTER Vistos etc. Ação de 

Busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A. – Itapeva VII multicarteira fundo de investimento em 

direitos creditórios não padronizados em face de Aline Terezinha Faita 

Welter, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 8126298 

concedendo a liminar pretendida. Pugnado pela parte credora, antes 

mesmo de cumprida a liminar de busca e apreensão, a desistência da 

ação haja vista terem as partes entrado em composição amigável 

extrajudicialmente, conforme petição de Id. 22215419. Requereu ainda a 

baixa de eventual bloqueio judicial via sistema RENAJUD, constante no 

prontuário do veículo. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide, haja vista não ter sido 

localizada. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais, dado o princípio da causalidade. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer 

averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente 

ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010372-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010372-70.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: REGINALDO COSTA DA SILVA Vistos etc. 

Ação de Busca e apreensão proposta por Omni S.A. – Crédito 

Financiamento e Investimentos em face de Reginaldo Costa da Silva, 

ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 12681080, concedendo a 

liminar pleiteada. Entre um ato e outro, requereu a parte autora a 

desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, dando-se 

baixa na distribuição. Ainda, requereu também a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD, bem como o 

recolhimento de mandado expedido, além da expedição de alvará para 

levantamento do valor depositado referente a diligência do Oficial de 

Justiça. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via sistema 

RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição lançada por 

este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria baixar, sem a 

necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, tendo em vista que a 

parte requerente, mesmo estando devidamente intimada para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão de Id. 12729642, deixou 

de cumpri-la, não há que se falar em restituição de valores, muito menos 
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em recolhimento de mandado pendente de cumprimento, uma vez que nem 

ao menos foi efetivada, devendo ser indeferida. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex, 

revogando-se a liminar deferida. Sem custas remanescentes. Custas e 

despesas processuais originárias, já liquidadas, ficam por conta da parte 

requerente, dado o princípio da causalidade. Sem condenação em 

honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade. Indefiro o 

pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD, bem como o 

recolhimento do mandado de busca e apreensão e a expedição de alvará 

para levantamento de valores, posto que insubsistente. Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012304-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 8012304-08.2016.8.11.0015 Cuida-se de processo em 

que foi declinada a competência pelo Juízo do Juizado Especial Cível desta 

Comarca, ante a necessidade da produção da prova pericial nos autos. O 

feito foi distribuído por sorteio a esta Vara. No Id 9185104, a requerida 

interpôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença 

prolatada nos autos, uma vez que foi condenada a pagar danos morais e 

materias no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sem fundamentação da 

condenação. DECIDO: Verifico que nos autos não foi prolatada sentença 

de méritocondenatória, conforme alegado nos embargos de declaração.. 

Ademais, a decisão lançada como sentença do ID 2999180, trata-se de 

declinação da competência do feito à justiça comum, ante a necessidade 

da realização da prova pericial nos autos. Desse modo, REJEITO os 

embargos de declaração, ante o equívoco da parte, haja vista a inexitencia 

de apreciação do mérito da lide. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de arquivamento. Intimem-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004747-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BIAZON BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004747-84.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Em atenção ao pedido de ID. 25862522, determino que a Sra. Gestora 

verifique a possibilidade de adiantamento da audiência junto ao 

Conciliador/Mediador deste Juízo. 2. Sendo possível o adiantamento, 

intimem-se as partes e seus procuradores da nova data da audiência, nos 

termos da decisão de ID. 19397310. 3. Não sendo possível, retornem-me 

os autos conclusos para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010279-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010279-10.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. A fim de viabilizar a análise dos 

pedidos formulados nas petições sob Ids. 11723781 e 18785313, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008653-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEADI LIPP OAB - RS66550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008653-53.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Aguarde-se o cumprimento da 

decisão proferida hoje nos autos de embargos à execução sob n. 

1007479-72.2018.8.11.0015. 2. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009696-25.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009696-25.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ciente do acórdão proferido pelo e. TJMT (Id. 20307748). 2. 

Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem a existência da alegada relação jurídica havida entre as 

partes, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

CPC). 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014366-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES E REINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014366-38.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. O art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, autoriza a concessão do direito ao parcelamento das custas 

processuais, sendo requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do 

aludido artigo, que o beneficiário demonstre a insuficiência de recursos 

para pagar as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 2. Assim, pelo 

exposto e considerando o que dispõe o art. 468, § 6º, da CNGC/MT, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a impossibilidade 

momentânea de arcar com o pagamento integral das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de indeferimento. 3. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009950-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRE NETO (EMBARGANTE)

ANDRE CEZAR ALEXANDRE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009950-61.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a decisão proferida nos autos de execução 

sob n. 1007402-63.2018.8.11.0015, determino a intimação da parte 

embargante, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002424-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE CELESTINO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002424-14.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, impende consignar que o pedido de reconsideração não 

encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico, não sendo este o 

meio processual adequado para impugnar a decisão prolatada, razão pela 

qual, deixo de analisar o pedido de ID. 6845811. 2. Por outro lado, 

verifica-se que, aparentemente, a decisão proferida em ID. 4508499 não 

foi publicada junto ao DJE/MT. 3. Destarte, a fim de se evitar eventual 

alegação de nulidade, reabro o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

publicação da presente decisão, para cumprimento da decisão proferida 

em ID. 45084999 pela parte autora, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008499-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DURAN MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME (RÉU)

RODRIGO MORAES (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008499-64.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): RAFAEL DURAN 

MUNHOZ POLO PASSIVO:RÉU: RODRIGO MORAES, MARIO ANTONIO 

ESTEVES & CIA LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a determinação 

id. 27618276, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19 

de maio de 2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3º do CPC. Sinop, 19 de 

dezembro de 2019 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO LUIZ ENGSTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015373-65.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar, 
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determino a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

emende a inicial, a fim de comprovar a mora da parte requerida no 

endereço contido no aludido contrato ou mediante protesto do título por 

edital, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial, haja vista que a tentativa de notificação via e-mail 

registrado (ID 27516266 - Pág. 5) não se adequa as possibilidades de 

constituição em mora previstas na legislação atinente ao caso em tela. 

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) REGISTRADO. INCERTEZA DE QUE O 

DEVEDOR TENHA EFETIVAMENTE TOMADO CIÊNCIA DO E-MAIL. 

NOTIFICAÇÃO EM DESACORDO COM ARTIGO 2º, § 2 º, DECRETO-LEI 

911/69. MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial deve ser 

enviada ao endereço fornecido pelo contratante via carta com aviso de 

recebimento, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato 

para a confirmação do seu recebimento. Caso não seja possível encontrar 

o devedor em seu endereço, imperiosa a apresentação de protesto por 

edital. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 

70081236366, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 30/05/2019).” (TJ-RS - AC: 

70081236366 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/06/2019) 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006044-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON JOSE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AILTON JOSE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta citação)pela ECT com alínea "AUSENTE". Prazo: 

15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015374-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO LEITE REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015374-50.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que o documento juntado 

aos autos informa que a correspondência de ID 27519999 - Pág. 5 não foi 

entregue pelo motivo “mudou-se”. 2. A esse respeito, nossos tribunais tem 

se posicionado que a não efetivação da notificação extrajudicial em 

virtude de devolução por motivo “mudou-se” ou o esgotamento das 

tentativas de notificação pelo credor, não são suficientes para 

comprovação da mora. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM 

DEVOLUÇÃO DO AR MOTIVO "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

DECRETO-LEI 911/1969. SÚMULA 72 DO STJ.PROVIMENTO-GERAL DA 

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF APLICADO AOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

INAPLICABILIDADE. 1. Determinada a emenda da petição inicial e a parte 

autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321 e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A constituição em mora é 

requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

(Artigo 2º, § 2º do decreto Lei 911/69 com a redação dada pela Lei 

13.043/44). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

sumulado estabelecendo que "a comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (súmula 72), 

entendimento, aliás, que se coaduna com a redação dada ao art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, pela Lei nº 13.043/2014, no sentido de que a 

liminar no procedimento de busca e apreensão será concedida "desde que 

comprovada a mora". 4. A devolução do AR da notificação extrajudicial 

encaminhada ao réu no endereço constante do contrato com motivo 

"mudou-se", configura inexistência de comprovação da efetiva entrega da 

mesma, inviabilizando a verificação acerca da constituição em mora do 

inadimplente, tendo em vista a necessidade de demonstração que a 

referida notificação tenha sido feita mediante protesto do título por edital, 

nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 100 e seus 

parágrafos do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito 

Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, o que não ocorreu 

nos autos. 5. Em se tratando de extinção do processo decorrente do 

indeferimento da inicial não se exige a observância da intimação pessoal 

da parte autora, em razão dessa hipótese não estar inserida no § 1º do 

art. 485 do vigente CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida.” (TJ-DF 20160310060774 0005950-53.2016.8.07.0003, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2016, 2ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016 . Pág.: 148/152) 3. 

Desta feita, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015414-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TINTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015414-32.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando-se de processo sob o pálio da justiça gratuita, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso de processo com 

custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2.1. Acaso 

necessário, fica a parte interessada intimada para recolhimento da 

diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento da diligência no prazo 

de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, 

nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 
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Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015507-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO SCHANNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015507-92.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando-se de processo sob o pálio da justiça gratuita, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso de processo com 

custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2.1. Acaso 

necessário, fica a parte interessada intimada para recolhimento da 

diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento da diligência no prazo 

de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, 

nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014958-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BELLINCANTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014958-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARCIA 

CRISTINA BELLINCANTA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 27211216, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 de junho de 2020 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º do CPC.. Sinop, 19 de dezembro de 2019 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014958-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BELLINCANTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação/audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014956-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR BEGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014956-15.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CLODOMAR 

BEGNINI POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 27210434, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 16 de junho de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3º do CPC. Sinop, 19 de dezembro de 2019 Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014845-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014845-31.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

J U D I C I A L :  L U I S  F E R N A N D O  Q U I R O G A  P O L O 

PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 26774904, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 16 de junho de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º do CPC. 

Sinop, 19 de dezembro de 2019 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014845-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação/audiência. ( Observação: 02 endereços - Sinop e Cuiabá/MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014956-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CLODOMAR BEGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação/audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014245-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA PALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação/citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015066-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VALVERDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015066-14.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOANA 

VALVERDE DE SOUZA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO DO BRASIL Certifico 

que, em cumprimento a determinação id. 27168623 designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23 de junho de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º do CPC. Sinop, 19 de dezembro de 2019 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015525-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015525-16.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando-se de processo sob o pálio da justiça gratuita, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso de processo com 

custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2.1. Acaso 

necessário, fica a parte interessada intimada para recolhimento da 

diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento da diligência no prazo 

de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, 

nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007269-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DOS SANTOS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007269-55.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada, conforme extrato 

emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 7 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013018-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013018-53.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de subsidiar a análise dos pedidos formulados na 

petição sob Id. 18461366, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011304-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA COSTA OAB - 006.580.601-80 

(REPRESENTANTE)

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011304-87.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Ciente da decisão proferida pelo E. TJMT nos autos do RAI n. 

1014764-30.2019.8.11.0000. 2. Intime-se a parte ré para imediato 

cumprimento da r. decisão. 3. No mais, intime-se e cumpra-se, nos termos 

da decisão de ID. 23360389, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015650-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GARCIA (REQUERENTE)

RANDERLEI GARCIA (REQUERENTE)

MARIA ANGELINA IACHTESTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015650-81.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009914-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009914-19.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Certifique a Sra. Gestora se houve pagamento do débito no 

prazo concedido ao executado. 2. A fim de subsidiar a análise do pedido 

formulado na petição sob Id. 19839869, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015111-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON HRUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE GUIZZO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

EDU RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015111-18.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Em atenção ao pedido de ID. 27614602, esclareço que os benefícios do 

art. 212, § 2º, CPC, independem de autorização expressa do juiz. 2. No 

que toca ao pedido de reforço policial, caberá ao(à) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça verificar a respectiva necessidade para cumprimento do(s) ato(s) 

deprecado(s). 3. Acaso verificada sua imprescindibilidade, fica autorizado 

o reforço policial. 4. No mais, cumpra-se conforme determinado em ID. 

27526480. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008397-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN OGAWA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008397-13.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. A fim de viabilizar a análise dos 

pedidos contidos na petição sob Id. 18110556, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006329-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006329-22.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Previamente a análise dos pedidos formulados na petição 

sob Id. 21611849, com fundamento nos arts. 9º e 10, ambos do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da exceção de pré-executividade sob Id. 22871118 e documentos 

que a acompanham, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010732-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1010732-34.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO 

APARECIDO BERNARDES POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 25596858, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de agosto de 2020 as 

17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014210-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014210-50.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Indefiro o pedido de reconsideração/reiteração formulado pelo requerente 

em ID. 27638164, uma vez que o requerimento em tela não é o meio 

processual adequado para impugnar a decisão prolatada, bem ainda, 

porque os documentos acostados pela parte não são suficientes para 

ensejar a modificação das razões contidas na decisão que indeferiu a 

tutela de urgência vindicada (ID. 26174691). 2. Intime-se. Cumpram-se as 

determinações contidas na decisão de ID. 26174691, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011687-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011687-65.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, ratifique o acordo formulado nos autos e informe se houve 

o cumprimento integral, consignando que a inércia ensejará em anuência e 

extinção do feito nos termos do art. 487, III, "b" c/c art. 924, II, ambos do 

CPC. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALVES DAMACENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002359-82.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que os ativos financeiros localizados através 

do sistema Bacenjud são irrisórios em face do débito exequendo, procedo 

ao desbloqueio do montante, conforme comprovante em anexo. 2. 

Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe endereço atualizado da executada e/ou 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007050-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILMA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007050-42.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que os ativos financeiros localizados através 

do sistema Bacenjud são irrisórios em face do débito exequendo, procedo 

ao desbloqueio do montante, conforme comprovante em anexo. 2. 

Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe endereço atualizado da executada e/ou 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004542-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004542-26.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013438-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA GOMEL BOGADO HINKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013438-58.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que as diligências junto ao convênio Bacenjud 

restaram infrutíferas, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) à executada serão totalmente absorvidos pelo 

pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), procedo ao 

desbloqueio de tais valores, conforme extrato em anexo. 2. Intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014896-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA LUANA ADAMS OAB - RS111013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014896-42.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que o 

título extrajudicial executado (Id. 26759183) não atende as especificidades 

legais, notadamente o disposto no art. 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil, porquanto o documento em questão não está assinado por 

duas testemunhas. 2. Destarte, com fulcro no art. 321, “caput” c/c art. 801 

e art. 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize e/ou junte título exequível, nos 

moldes do item anterior, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único). 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015126-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE OAB - PR17523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015126-84.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos o comprovante de recebimento da NF-e n. 

000.092.230, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015177-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (EXEQUENTE)

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SILVA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015177-95.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que não foram juntados 

documentos aptos para embasar a análise do pleito à gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação da parte exequente para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

2. No mesmo prazo, deverá a parte exequente emendar a inicial, juntando 

aos autos digitalização do verso da nota promissória executada (Id. 

27300520), sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 3. Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015338-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015338-08.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 
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Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015159-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTUNES LEITE FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015159-74.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos digitalização do verso das notas promissórias 

sob Id. 27257890, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. A. (AUTOR(A))

C. S. C. D. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. (RÉU)

F. S. O. D. B. L. (RÉU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação/audiência pelo(s) motivo(s) “ Não existe o nº " (Id 2706197) e " 

Ausente nas 3 tentativas " id ( 27913733).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012092-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSAMU YABUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ROSA LTDA (RÉU)

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012092-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): OSAMU YABUTA 

POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A., TRANSPORTES ROSA 

LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação id. 25604733, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 2 de junho de 2020 as 15 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 6 de dezembro de 2019. 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015071-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO JIVAGO PERINI (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015071-36.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): NIVALDO PIRES 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: GUSTAVO JIVAGO PERINI Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.27592695, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 3 de novembro de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE TRZINSKI (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1000020-53.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

C .VALE -  COOPERATIV A  A G R O I N D U S T R I A L  P O L O 

PASSIVO:EXECUTADO: PAULO JOSE TRZINSKI CERTIDÃO Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão id. 23754677. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000065-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON BRESSAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000065-23.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

TANIA MONTEIRO TRZINSKI POLO PASSIVO:RÉU: ANILTON BRESSAN 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto aos Embargos Monitórios apresentados 

tempestivamente sob id. 23321862. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 10 de 

janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNNE DE MATOS TEODORO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1000076-52.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: KARYNNE 

DE MATOS TEODORO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto ao teor da certidão id. 

22551592. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MAIKI ZOLDAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHULZ LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU OAB - MT12390/O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000211-30.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

CRISTIANO MAIKI ZOLDAN POLO PASSIVO:EXECUTADO: ADRIANO 

SCHULZ LOPES CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo da suspensão 

processual determinado na decisão id. 21426342 e, conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) manifestar-se nos termos do item 

3 da referida decisão. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014116-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IRENE DOMINGUES MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

B. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DA CRUZ VIEIRA OAB - MT25661/O (ADVOGADO(A))

IRENE DOMINGUES MAGALHAES OAB - 000.080.891-16 

(REPRESENTANTE)

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C CALVI & R V CALVI LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014116-05.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: IRENE DOMINGUES MAGALHAES, NATHALIA DOMINGUES 

MAGALHAES, BRUNO DOMINGUES MAGALHAES REPRESENTANTE: 

IRENE DOMINGUES MAGALHAES POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: A C CALVI & R V CALVI LTDA - ME, LUIZ CARLOS MACULAN 

CARRENHO - EPP, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23 de junho de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Gestora 

Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014557-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014557-83.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MURILO LUIZ 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26805163, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23 de junho de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014563-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014563-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MURILO LUIZ 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.26806978, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de junho de 2020 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014575-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014575-07.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MURILO LUIZ 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN CCertifico que, em 

cumprimento a determinação id.26807813, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 30 de junho de 2020 as 13 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry Tomaz Nazário- Gestora 

Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014739-69.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014739-69.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA ELOINA 

DE SOUZA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.26885676, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de junho de 2020 as 14 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014226-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM MIGUEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014226-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BENJAMIM 

MIGUEL PEREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.27163987, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 30 de junho de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013990-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013990-52.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): VERONICA 

CAPITANIO DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26412090, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 30 de junho de 2020 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013708-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013708-14.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO 

SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.25973813, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 30 de junho de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry Tomaz Nazário- Gestora 

Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014077-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DOS SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014077-08.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOSEFA ALVES 

DOS SANTOS DE MORAES POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.26527224, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de julho de 2020 as 13 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012929-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012929-59.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA DAS 

GRACAS DE SOUZA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.25136434, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 

de julho de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro 

de 2020 Lumeiry Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013096-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 
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Nº1013096-76.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARLI DE JESUS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.25177443, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 

de julho de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro 

de 2020 Lumeiry Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011986-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1011986-42.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUELINA 

CONRADO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.24697173, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 07 de julho de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014776-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014776-96.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM 

S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.27039946, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de julho de 2020 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015187-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015187-42.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BERNARDETE DE 

MORAES CARVALHO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27411697, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de julho de 2020 as 13 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 7 de janeiro de 2020 Lumeiry 

Tomaz Nazário- Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015220-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015220-32.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BERNARDETE DE 

MORAES CARVALHO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27390385, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de julho de 2020 as 15 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015210-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015210-85.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BERNARDETE DE 

MORAES CARVALHO POLO PASSIVO:RÉU: BCV - BANCO DE CREDITO E 

VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.27390374, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de julho de 

2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014994-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014994-27.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27358247, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de julho de 2020 as 16 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013691-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013691-75.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FRANCISCO 

PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.27339588, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de julho de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015122-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015122-47.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CONSTANTINO 

FERREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27330661, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de julho de 2020 as 14 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015132-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015132-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CONSTANTINO 

FERREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27330263, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de julho de 2020 as 15 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015139-83.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BERTULINA 

AMANCIA KRUCZKIEWICZ POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.27306501, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 

de julho de 2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015149-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015149-30.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): BERTULINA 

AMANCIA KRUCZKIEWICZ POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27306179, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de julho de 2020 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014891-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014891-20.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOANETE MARIA 

PAZ DA MATA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.27256615, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de julho de 2020 as 13 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014984-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)
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Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014984-80.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TEREZINHA DA 

PARECIDA DA ROSA DE JESUS POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO 

S/A Certifico que, em cumprimento a determinação id.27256592, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de julho de 2020 as 14 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014950-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014950-08.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TEREZINHA DA 

PARECIDA DA ROSA DE JESUS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO FINASA 

BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.27256026, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de julho de 

2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013416-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013416-29.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JESSICA BRUNA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.27173675, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 28 de julho de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015000-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015000-34.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JANDIRA DA 

PALMA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.27173654, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 28 de julho de 2020 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015007-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1015007-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO 

MAGALHAES DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27172892, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de agosto de 2020 as 

13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013737-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013737-64.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JANDIRA DA 

PALMA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.27150734, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 04 de agosto de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014843-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ANEXO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000318-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (REU)

ELAINE INES ETGES BIANCHI (REU)

EDILSON AFONSO BIANCHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000318-11.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO:REU: RAFAEL JOSE BIANCHI, 

ELAINE INES ETGES BIANCHI, EDILSON AFONSO BIANCHI CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

providenciar o recolhimento da respectiva diligência para cumprimento do 

ato solicitada na petição id. 19047826. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014810-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014810-71.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27050000, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de agosto de 2020 as 

17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014807-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014807-19.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.27049784, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de agosto de 2020 as 

13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014805-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014805-49.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 27049776, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 18 de agosto de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000429-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000429-58.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO POLO PASSIVO:REQUERIDO: BENEDITO LUIZ DOS 

SANTOS CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão negativa id 21448006. 

Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014758-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014758-75.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOAO JOSE 

CARDOSO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 26889576, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 18 de agosto de 2020 as 15 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABIMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1000449-54.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: ABIMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CERTIDÃO 
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Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa id. 22652218. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014130-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014130-86.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TEREZINHA 

BELEM DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

27480825, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de 

agosto de 2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013326-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SILVESTRE BRAUNN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOATIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO ANTONIO DE FARIA CAMPIDELE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013326-21.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDIC IAL :  ADENILSON S ILVESTRE BRAUNN POLO 

PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, RODOATIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, FLAVIANO ANTONIO DE FARIA CAMPIDELE Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 25645944, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020 as 13 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000561-18.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

POLO PASSIVO:REQUERIDO: ODAIR JOSE CARVALHO CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa id 22176516. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA GARZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012533-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): EULALIA 

GARZELLA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 25043785, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012545-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012545-96.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUZIA FURTADO 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id. 25045077, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012566-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012566-72.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): THEREZINHA 

FAGUNDES FERGS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 25047946, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012674-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LOPES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012674-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): EUNICE LOPES 

CHAVES POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 25083813, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 25 de agosto de 2020 as 17 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011994-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1011994-19.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUELINA 

CONRADO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

24697187, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º de 

setembro de 2020 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012026-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012026-24.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUELINA 

CONRADO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id. 24697655, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 1º de setembro de 2020 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 8 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012028-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012028-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUELINA 

CONRADO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.24697998, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 1º de setembro de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012210-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012210-77.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MIGUELINA 

CONRADO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.24698876, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º de setembro de 2020 

as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011927-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1011927-54.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação id.24700515, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º de setembro de 

2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000455-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

LAURI ANTONIO BALBINOT (EXECUTADO)

GIOVANI ELICKER (EXECUTADO)
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Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação do item 

4. da decisão ID 21589876.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS NARDI (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 16628747.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011978-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1011978-65.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CLAUDIONOR 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 24703137, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 8 de setembro de 2020 as 13 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012676-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDI BARTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012676-71.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): EDI BARTZ POLO 

PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.24703137, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 8 de setembro de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012679-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012679-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CATARINA 

PEDROSO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.25095436, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 8 de setembro de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012680-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012680-11.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TERESA 

CAMARGO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.25133307, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 8 de setembro de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012767-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012767-64.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MANOEL ALVES 

MOREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.25134807, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 8 de setembro de 2020 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012933-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012933-96.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ISMAEL REZENDE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.25137515, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020 

as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012995-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012995-39.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.25141902, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013019-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013019-67.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.25141909, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020 as 15 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013045-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013045-65.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.25141932, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012947-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012947-80.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): VANILDA 

MACANEIRO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.25143750, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020 

as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012970-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012970-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO JOSE 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.25166981, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de setembro de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013097-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013097-61.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARLI DE JESUS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

25177459, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de 

setembro de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013107-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

petição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013111-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

petição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013116-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013116-67.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARLI DE JESUS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.25178029, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de setembro de 2020 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013735-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013735-94.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JANDIRA DA 

PALMA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.25751848, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 29 de setembro de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013697-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013697-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): OLAVO VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.225964956, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de setembro de 2020 

as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013749-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013749-78.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO 

MAGALHAES DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26189478, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 29 de setembro de 2020 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013762-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013762-77.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIO 

MAGALHAES DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.26189487, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 

de setembro de 2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 

de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013979-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO CANHETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013979-23.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FORTUNATO 

CANHETE POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26409168, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 29 de setembro de 2020 as 17 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014656-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014656-53.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FATIMA BOREAN 

POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26514858, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 6 de outubro de 2020 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014660-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014660-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FATIMA BOREAN 

POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.26514869, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 6 de outubro de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014679-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014679-96.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOAO DE 

CASTRO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.26551651, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 6 de outubro de 2020 as 

16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010731-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR NEVES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010731-83.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que os ativos financeiros localizados através 

do sistema Bacenjud são irrisórios em face do débito exequendo, procedo 

ao desbloqueio do montante, conforme comprovante em anexo. 2. 

Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe endereço atualizado da executada e/ou 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014142-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014142-03.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): SALETE 

FERREIRA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.265554478, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 6 de outubro de 2020 as 

17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014221-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 
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Nº1014221-79.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): VANILDA 

MACANEIRO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26621256, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de outubro de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014328-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014328-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.26633462, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de outubro de 2020 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014339-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014339-55.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26635211, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 13 de outubro de 2020 as 15 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014357-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014357-76.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26635228, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 13 de outubro de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014588-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014588-06.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26635238, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 13 de outubro de 2020 as 17 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014369-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014369-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANA MEDEIROS 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26655574, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 20 de outubro de 2020 as 13 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009403-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009403-21.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício, nos termos do artigo 76 do Código 

de Processo Civil. 2. Nesse contexto, considerando a ausência de 

procuração outorgada pela parte autora, SUSPENDO o processo e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito (art. 76, § 1º, I, NCPC). 3. Ainda, no mesmo prazo, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo acima, emende a inicial, juntando aos autos o contrato n. 

118012226, bem como o instrumento de constituição da garantia fiduciária, 

para fins de pretensão de exclusão do crédito, sob pena de indeferimento 

da inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, determino que a 

Secretaria da Vara reitere as intimações das partes em conformidade com 

os itens “1”, “2” e “3”, da decisão de ID. 16787996. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014370-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014370-75.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANA MEDEIROS 

DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.26655589, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de outubro de 2020 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014402-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014402-80.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ELCI ELAINE 

CORREA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento 

a determinação id.26666370, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 20 de outubro de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014427-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014427-93.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ELCI ELAINE 

CORREA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.26666843, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de outubro de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014396-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO BERGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014396-73.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MANUEL 

APARECIDO BERGO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26672589, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de outubro de 2020 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014450-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014450-39.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUZIA DE SOUZA 

MATOS DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.26676460, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de outubro de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014462-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014462-53.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUZIA DE SOUZA 

MATOS DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico 
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que, em cumprimento a determinação id.26676483, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de outubro de 2020 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014499-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014499-80.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.26791448, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de outubro de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 

de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI ALVES MARTINS SMANIOTTO (EXECUTADO)

DERLI LEIDENS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WELINTON CARVALHO LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000785-58.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

ANA CAROLINA DA SILVA POLO PASSIVO:EXECUTADO: MICHELI ALVES 

MARTINS SMANIOTTO, DERLI LEIDENS CERTIDÃO Certifico que, decorreu 

o prazo determinado no item 2 da decisão id. 21592124 sem que fosse 

apresentado comprovante de quitação do débito pela executada Micheli 

Alves Martins Smaniotto intimada através de seu advogado conforme DJE 

anexo. Certifico ainda, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a atender o determinado no item 3 da referida decisão. Sinop-MT, 

14 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014507-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014507-57.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO POLO PASSIVO:RÉU: BCV - BANCO DE CREDITO E 

VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento a determinação id.26792362, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de outubro de 

2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014510-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014510-12.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GENIVALDO 

NICODEMOS DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.26800214, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de outubro de 2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 

de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014747-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014747-46.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOAO JOSE 

CARDOSO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.26889554, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 3 de novembro de 2020 as 

13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014753-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014753-53.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOAO JOSE 

CARDOSO POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.26889570, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 3 de novembro de 2020 as 14 horas, conforme 
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autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 

7199 - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILI VIEIRA PUTTON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009805-68.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: EMILI VIEIRA PUTTON POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: YMPACTUS COMERCIAL S/A Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.26443807, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 3 de novembro de 2020 as 15 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000794-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONERSON MARCOS DE BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000794-49.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: JONERSON 

MARCOS DE BRITO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto ao evento id. 

22373034 (correspondência não entregue ao destinatário). Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 14 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007957-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT20940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1007957-46.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MICHELE 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: TRANSRIO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.26608404, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 3 de novembro de 2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007667-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL FARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT20940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1007667-31.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MAXWELL FARIA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: TRANSRIO TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.26616408, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 

de novembro de 2020 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 

de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009154-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DA ROCHA SAURESSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009154-07.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: GERALDA 

ALVES DA ROCHA SAURESSIG POLO PASSIVO:REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.2597706, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia10 de novembro de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 9 de janeiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Mat. 7199 - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 
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conforme item 2. da decisão ID 22926816.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000725-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REU)

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. do despacho ID 23000434.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014956-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR BEGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014956-15.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CLODOMAR 

BEGNINI POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 27210434, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 16 de junho de 2020 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3º do CPC. Sinop, 19 de dezembro de 2019 Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014958-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BELLINCANTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014958-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARCIA 

CRISTINA BELLINCANTA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 27211216, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 de junho de 2020 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º do CPC.. Sinop, 19 de dezembro de 2019 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014813-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014813-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO POLO PASSIVO:REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação id. 27050920, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 4 de agosto de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 15 de janeiro de 2020. Luzimeiry 

Tomaz Nazario Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014647-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014647-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FATIMA BOREAN 

POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id. 26507321, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 6 de outubro de 2020 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 15 de janeiro de 2020. Luzimeiry 

Tomaz Nazario Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000982-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FARIAS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1000982-76.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A POLO PASSIVO:EXECUTADO: DANIELA FARIAS 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id 22855877. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 15 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011275-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível, bem como, para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão ID 26348039.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJALMA PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO Nº1001181-64.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

OSVALDO DE OLIVEIRA ALVES POLO PASSIVO:REU: EDEJALMA 

PEREIRA DA SILVA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 

27323223. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 15 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSION LINGERIE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS CORREA RAMOS NETO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1001229-91.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO POLO PASSIVO:EXECUTADO: PASSION LINGERIE 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - ME, JOSE CARLOS CORREA 

RAMOS NETO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 

22809475. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 15 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1011782-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (AUTOR(A))

ALESSANDRO NICOLI (AUTOR(A))

NICOLI AGRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REU)

CREDORES (REU)

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE CECILIO DE OLIVEIRA OAB - SP344245 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNARI CANOZO OAB - SP203856 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

LARISSA MANCINI DE OLIVEIRA OAB - SP333651 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO PEDROSO GRANJA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

VOLMAR LODI (TERCEIRO INTERESSADO)

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HENRIQUE VON ANCKEN ERDMANN AMOROSO OAB - SP259553 

(ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JONAS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

SGS UNIGEO GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE GONCALVES DE ARRUDA OAB - SP0200777A (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON OAB - SP292422 

(ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA OAB - MT12487-E (ADVOGADO(A))

LAERCIO JOSE RIGO OAB - RS29669 (ADVOGADO(A))

SEBBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FIAGRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JALMAR VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 
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prazo de cinco (05) dias, apresentar manifestação quanto à divergência 

existente entre o endereço informado na guia de recolhimento da 

diligência, na qual consta a cidade Campo Verde - MT, e o endereço onde 

está localizado o referido bem, sendo este a cidade de Dom Aquino - MT.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A OAB - 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)

DANIELE SHIBA OAB - PR66588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA MACHADO - TRANSPORTES DE CARGAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000171-14.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta, nos 

termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Cumpra-se a decisão de ID. 

2802056, no endereço indicado no ID 28016517 (pág. 1). 2.1. Consigno 

que os atos processuais para cumprimento do item 02 poderão realizar-se 

nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 3. Cumprida a 

determinação acima, deverá a Sra. Gestora se atentar ao art. 636 da 

CGNC. 4. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se 

definitivamente os autos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PADUAN (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVAIR THOME (EXECUTADO)

L THOME REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BASSO MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ARIELLA MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARCIO ADRIANO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA WALTER OAB - MT16136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO (REQUERIDO)

MARCIO VALERIO ARAUJO (REQUERIDO)

PATRICIA SENEDESE DE PAULI (REQUERIDO)

PEDRO JOSINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI (REQUERIDO)

BRASIL SENEDESI DE PAULI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Ofício Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1011782-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (AUTOR(A))

ALESSANDRO NICOLI (AUTOR(A))

NICOLI AGRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REU)

CREDORES (REU)

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE CECILIO DE OLIVEIRA OAB - SP344245 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNARI CANOZO OAB - SP203856 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

LARISSA MANCINI DE OLIVEIRA OAB - SP333651 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO PEDROSO GRANJA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

VOLMAR LODI (TERCEIRO INTERESSADO)

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HENRIQUE VON ANCKEN ERDMANN AMOROSO OAB - SP259553 

(ADVOGADO(A))
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THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JONAS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

SGS UNIGEO GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE GONCALVES DE ARRUDA OAB - SP0200777A (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON OAB - SP292422 

(ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA OAB - MT12487-E (ADVOGADO(A))

LAERCIO JOSE RIGO OAB - RS29669 (ADVOGADO(A))

SEBBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FIAGRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JALMAR VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA SEGUNDA VARA Ofício n. 20/2020 Sinop - MT, 16 de janeiro de 

2020. Referência: Processo n. 1011782-32.2018.8.11.0015 Parte autora: 

ALESSANDRO NICOLI e outros (2) Parte ré: CREDORES e outros (7) 

Assunto: COMUNICAÇÃO Senhor(a) Gestor(a): Por determinação do MM. 

Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cleber 

Luis Zeferino de Paula, COMUNICO a Vossa Senhoria, a decisão ID 

28019154 da Ação de Recuperação Judicial, para conhecimento. 

Atenciosamente, Luzimeiry Tomaz Nazário Autorizado(a) pelo art. 

1.205/CNGC AO: GESTOR(a) DA 4ª VARA CÍVEL COMARCA DE SINOP-MT 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800 –ramal-205

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUIU DIESEL LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1001773-45.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ISAEL DIAS DE CARVALHO POLO PASSIVO:REU: TUIUIU DIESEL LTDA - 

EPP CERTIDÃO Certifico que a contestação id 17682218 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 16 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001392-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VILARINHO PIRES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, nos endereços informados na petição ID 20631672.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002600-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço da petição ID 20476247.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001883-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PERICIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA CASTANHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo EXEQUENTE: JAIME PERICIN 

EXECUTADO: RITA DE CASSIA CASTANHO Certifico que procedi a 

conversão da presente ação nos termos do item 2 da decisão id. 

21591370. Certifico ainda que decorreu, o prazo recursal da referida 

decisão de forma que, intimo a parte exequente a manifestar-se nos 

termos do item 3. Prazo: Quinze dias. . SINOP, 17 de janeiro de 2020. 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: 

(66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001560-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROMERO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015545-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CRISTIAN CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco ( 05 ) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002553-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOINIR BAU (REU)

 

PROCESSO Nº1002553-82.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES POLO PASSIVO:REU: LOINIR BAU 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se no prazo de quinze dias, quanto ao documento id. 

21018664. Sinop-MT, 20 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001997-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, conforme 

depósito de diligência do Oficial de Justiça já efetuada ID 26044376, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002644-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIMPIO DO CARMO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1002644-12.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: ANTONIO 

OLIMPIO DO CARMO - ME CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão 

negativa id. 22591393. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 20 de janeiro de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002755-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA HERINGER SAUER (REU)

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REU)

NILSON LEO SAUER (REU)

 

PROCESSO Nº1002755-59.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO:REU: AGRO SAUER COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, NILSON LEO SAUER, 

SHEILA HERINGER SAUER CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão 

parcialmente negativa id. 22034742. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 20 de 

janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002771-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAUDINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1002771-42.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS POLO PASSIVO:REQUERIDO: CEIVA 

INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME, CLODOALDO DE OLIVEIRA, DEBURA 

MARIA FIORI DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES 

DE OLIVEIRA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) os advogados das partes a manifestarem-se 

quanto ao doc. id. 25636914 nos termos do item 3 da decisão id. 

22178642. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 20 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006609-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA GARBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 
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Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) 

motivo(s) “Recusado” (Id 28153655).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN (REQUERIDO)

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000249-08.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo com custas, efetuado 

o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

com urgência, servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Acaso 

necessário, intime-se a parte interessada para recolhimento da diligência. 

2. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. 3. Em caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 

(trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000321-92.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo com custas, efetuado 

o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Acaso necessário, intime-se 

a parte interessada para recolhimento da diligência. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. Em 

caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000295-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO BASSALOBRE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

M. B. S DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000295-94.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Cumpra-se, conforme o deprecado, servindo a 

cópia como mandado. 2. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190163 Nr: 11609-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÁLIO CUBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada 

manifestação pelo requerente, mesmo intimado por Edital (fls.117/118). 

Ante o exposto, em cumprimento ao item 2 da determinação de fls. 115, 

encaminho os autos à Defensoria Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95855 Nr: 2936-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR RUDOLFO KLEIN, INGEBURG WEIS 

KLEIN, KEILIN KARIN KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO VALGAS 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 2936-92.2008.811.0015, 

Protocolo 95855, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119914 Nr: 12366-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CEOLATTO JUNIOR, MAURICIO CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJA COMMANDEUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO VALGAS 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 12366-34.2009.811.0015, 
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Protocolo 119914, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269226 Nr: 9294-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA, JSC 

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP, VITÓRIA PERFILADOS DE AÇO 

LTDA EPP, NORTÃO COMERCIO DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, JORGE 

JERONIMO GONSO - OAB:10217, LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALES DEMARCHI 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9294-92.2016.811.0015, 

Protocolo 269226, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2062 Nr: 451-71.1998.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILENE MORETTI MIYAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETHE CORREIA DE ARAUJO, 

FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte AUTORA, na pessoa de seu advogado (a) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 338,25 (trezentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos ), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129925 Nr: 9140-84.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO WOLF FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65.716, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:44135

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA MAGRO 

MARTINS, para devolução dos autos nº 9140-84.2010.811.0015, Protocolo 

129925, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289730 Nr: 2077-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, JORGE 

JERONIMO GONSO - OAB:10217/O, LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALES DEMARCHI 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2077-61.2017.811.0015, 

Protocolo 289730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260000 Nr: 3709-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL 

DO CENTRO OESTE DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS MENEGON, 

para devolução dos autos nº 3709-59.2016.811.0015, Protocolo 260000, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189155 Nr: 10484-95.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSEZAR CASTURINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:147479/RJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:OAB 22147/o, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/RS 30820

 Vistos etc.

1. Considerando que a parte requerida compareceu em juízo e informou o 

cumprimento da obrigação (fls. 140/143) e que a parte requerente 

manifestou concordância (fl. 1515), com fundamento no artigo 526, § 3º, 

c/c art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil, declaro satisfeita a 

obrigação.

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará para 

liberação/transferência da integralidade dos valores para a conta bancária 

indicada à fl. 151.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245651 Nr: 15628-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francelino do Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:OABMG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Vistos etc.

1. Considerando que após determinação judicial, a parte executada 

efetuou o depósito dos valores devidos (fls. 205/209) e que a parte 

exequente não se opôs (fl. 210), restando pendente apenas o 

levantamento, impõe-se a extinção do feito pela satisfação da obrigação.

2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

executada.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça alvará para liberação dos valores, na forma requerida à fl. 210 e, 

em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258796 Nr: 2980-33.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT Empreendimentos Imobiliários EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO - 

OAB:48017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Destarte, acolho em parte a preliminar de nulidade de 

citação e, por conseguinte, determino que se proceda nova tentativa de 

citação da parte ré, por meio de Oficial de Justiça, nos endereços Rua 

Ribeirão Roquete, n. 70, Residencial Maripá, Sinop/MT e/ou Rua Ribeirão 

Roquet, s/n, Qd. 03, Lote 05, Jardim Maripá, Sinop/MT, nos termos da 

decisão de fl. 35.4. Após o cumprimento das diligências, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220450 Nr: 18663-81.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RITA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA, C. A. 

CASALEGNO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA MONIS 

- OAB:62953/PR, ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - OAB:8094/MT, ERLI 

HENRIQUE GARCIA - OAB:20.979/MT, FRANCINNY G. BARBIERI - 

OAB:OAB/PR 73.087, IVAN MARTIS TRISTÃO - OAB:36.470/PR, 

JULIANA STOPPA ARAGON PANOSSO - OAB:40438, PEDRO HENRIQUE 

DE PAULA CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 185 e, por conseguinte, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento da 

determinação de fl. 183.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201588 Nr: 4183-98.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR JAIRO PETRY, JUSCILIANO BOARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILIANO BOARETTO, VOLMIR JAIRO 

PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - OAB:OAB/MT 

18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 Vistos etc.

 1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 19 de março de 2020, às 16h15min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188983 Nr: 10291-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TAVARES RUBIM DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 
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THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados e da Defensoria 

Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128059 Nr: 7274-41.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - 

UNIC DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - 

OAB:12836/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de março de 2020, às 14h45min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161292 Nr: 8836-51.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ROQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME NOGUEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSÉ LONGHI - 

OAB:5089-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172367 Nr: 7519-81.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI, MARISTELA 

SEIDEL BARZAGUI, RICARDO PICIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se sobre a tempestividade das impugnação à contestação 

acostada aos autos às fls. 182/190..

2. Na sequência, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233927 Nr: 8040-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE TELES DOS REIS ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224657 Nr: 2556-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME, 

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, P. A. ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843-SP, LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI 

MURAKAMI - OAB:OAB/SP 373.568, MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA 

- OAB:OAB/SP 332.422, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 342.040, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 305.877, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES 

RIBEIRO - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOZADAK ALMEIDA 

CARDOSO - OAB:OAB/GO 17.185, PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/GO 41.359-A, VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - OAB:23992 O

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 
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antecipado, sob pena de preclusão.

1.1. Intime-se, ainda, o advogado da requerida Thacius Transportes 

LTDA-ME, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, ratifique a contestação 

de fls. 135/153, vez que se encontra apócrifa.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 296733 Nr: 6405-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B

 Vistos etc.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228236 Nr: 4549-06.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto André da Rosa Migueis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207701 Nr: 9198-48.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO BONIFÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - 

ESPÓLIO, MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 19 de março de 2020, às 15h30min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111393 Nr: 3789-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA CASSIA OLIVEIRA ALGAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238135 Nr: 10856-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PEREIRA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem manifestação pela parte 

requerida, mesmo intimada por Carta de Intimação à fl. 73/73-v, e em 

cumprimento ao item 2 da determinação de fl. 71 , encaminho os autos ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, afim de intimar o advogado 

da parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23751 Nr: 1485-42.2002.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTÔNIO TEDESCO, SIRLEI TERESINHA JUNG 

TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERLI HENRIQUE 

GARCIA, para devolução dos autos nº 1485-42.2002.811.0015, Protocolo 

23751, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233679 Nr: 7883-48.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

7883-48.2015.811.0015, Protocolo 233679, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94301 Nr: 1325-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE, 

THOMAZ GARCIA DE ANDRADE NETO, IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS FREIRE, para 

devolução dos autos nº 1325-07.2008.811.0015, Protocolo 94301, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233679 Nr: 7883-48.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846A/MT

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “ Recusado” fls. 172/verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207701 Nr: 9198-48.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO BONIFÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - 

ESPÓLIO, MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça para Intimação/Audiência do autor, pois o 

correio não é comtemplado no endereços informado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207605 Nr: 9105-85.2014.811.0015

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ELIZABETE MARAFON PICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDNA DE ARAUJO 

DANTAS HENKES, para devolução dos autos nº 9105-85.2014.811.0015, 

Protocolo 207605, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245808 Nr: 15726-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 5.425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO RAFAEL 
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PERIUS - OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 15726-64.2015.811.0015, 

Protocolo 245808, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264665 Nr: 6328-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS DOGENSKI 

DO NASCIMENTO - ESTAGIÁRIO, para devolução dos autos nº 

6328-59.2016.811.0015, Protocolo 264665, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245675 Nr: 15637-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA, 

GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Herval - RS, conforme 

endereço informado fl. 137, bem como, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e remoção, conforme item 2. da decisão fls. 141/142.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119275 Nr: 11545-30.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E VIOLADA TRANSPORTES, EMERSON 

VIOLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E VIOLADA TRANSPORTES, CNPJ: 

04512690000119 e atualmente em local incerto e não sabido EMERSON 

VIOLADA, Cpf: 63015676171, Rg: 1237070-3, Filiação: Aparecida Lourdes 

Barlatt Violada e Darci Violada, data de nascimento: 28/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, casado(a), comerciante, propiet. 

amazon tur. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 824,61 (Oitocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121392 Nr: 566-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MORIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao documento de 

fl. 232, conforme decisão de fls. 198 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291542 Nr: 3254-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT 18.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao item 9. do 

despacho de fls. 86/90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129353 Nr: 8568-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURICIO AUDE - OAB:4.667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO 
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SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de intimaçãoo 

pelo(s) motivo(s) “ Mudou-se” fl. 206/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77416 Nr: 5763-47.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PORTAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito, conforme item 4. do despacho fls. 281/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92459 Nr: 9773-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTELILAV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE 

DE MATO GROSSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

PRISCILA ANGELA BARBOSA - OAB:125551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a certidão de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162795 Nr: 10616-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM - FABRICA DE VELAS LTDA, MARCIO 

SMIDERLE, DANIELA LINARES FERREIRA, WALTER PINTO FERREIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito, conforme item 3. do despacho de fl. 206.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150519 Nr: 11640-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAÍQUE PERES PEDROSO - 

OAB:10338-RO, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 3. da decisão de fls. 185 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199709 Nr: 2390-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CESAR SEMPRE BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTAL ACABAMENTOS EM OBRAS LTDA, 

ANGELO SIQUEIRA DIAS NETO, JORGE HUMBERTO TOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito, conforme item 4. do despacho fls. 80 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200692 Nr: 3326-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIOGENES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão de fls. 105 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257260 Nr: 2095-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, NEUSA 
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PONZIO DE OLIVEIRA, RONALDO PONZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de intimaçãoo 

pelo(s) motivo(s) “Não Procurado” fl. 121/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128355 Nr: 7570-63.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de intimação 

pelo(s) motivo(s) “Desconhecido” fls. 157/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169576 Nr: 4618-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE OBERTI TRAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão de fl. 202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340032 Nr: 16109-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA, NEVALDIR GRAF, 

ANTÔNIO HEINZ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059/MT, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

intimação/audiência pelo(s) motivo(s) “ mudou-se” fls. 48/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351835 Nr: 4953-18.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO, CELINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação fls. 

31/34.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191464 Nr: 13085-74.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANICE MOREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIELA 

SEVIGNANI, para devolução dos autos nº 13085-74.2013.811.0015, 

Protocolo 191464, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 4306-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VICTOR E QUINELATO LTDA ME - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERCEIROS INTERESSADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - 

OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, DANIELLA 

MARIA LIMA SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - OAB:18506/O, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, FABRICIO ADEMAR GOULART - OAB:13.209/MT, 

GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, JOAO 
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PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORDANIA BARCELO 

DA SILVA - OAB:19722/O, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARILLI RIBEIRO TABORDA 

- OAB:14.431-A, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:189.623, RAQUEL ZINI - OAB:16972, RAQUEL ZINI - 

OAB:16972-MT, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, 

SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - OAB:141809, THALES 

DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 

7.950, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1.1. Determino a intimação das recuperandas, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a 

documentação, bem como providenciem os ajustes e reclassificações 

recomendados pela Administradora Judicial às fls. 1.457, 1.507, 1.559, 

1.602v, 1.626v/1.627, 1.650v/1.651, 1.675v/1.676 e 1.706, prestando os 

esclarecimentos que entender necessários, sob pena de destituição de 

seus administradores.1.2. Atente-se as recuperandas à integra das 

manifestações da Administradora Judicial, em especial a de fls. 

1.700/1.706, na qual foi indicada a existência de duplicadas a receber em 

valor expressivo, bem como sobre os extratos bancários não 

disponibilizados pelas cooperativas de crédito (f. 1.700v).(...)determino a 

baixa dos protestos e retirada do nome das recuperandas dos cadastros 

de inadimplentes(...)3.3. (...), HOMOLOGO O QUADRO-GERAL DE 

CREDORES para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, devendo o 

mesmo ser publicado nos termos constantes do dispositivo legal.(...)4.8. 

Ante o exposto, determino a intimação das recuperandas para pagamento 

do saldo remanescente dos honorários da Administradora Judicial, no 

valor de R$ 94.452,30 (noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e 

dois reais e trinta centavos), os quais deverão ser pagos em cinco 

parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R$ 18.890,46 (dezoito mil 

oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), no dia 15 (quinze) 

de cada mês, iniciando-se em novembro de 2019.5. Com relação ao 

levantamento de valores requerido pelo Banco ABC Brasil S/A (fl. 1.749), 

verifica-se que, aparentemente, houve equívoco quanto ao protocolo do 

pedido nestes autos, uma vez que a sucumbência mencionada, salvo 

engano, se refere aos autos sob código 319143, razão pela qual deixo de 

analisar o aludido pedido.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158693 Nr: 5914-37.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MONBACH - ME, ADAIR JORGE 

MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001203-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001203-25.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Lucineia 

Gomes de Castro Stochera em desfavor de Mobille Móveis Planejados 

Ltda. EPP em face dos autos de execução sob n. 

1010279-10.2017.8.11.0015, requerendo, liminarmente, a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que o 

prosseguimento da execução lhe causará prejuízos. Pleiteia, no mérito, a 

declaração da nulidade nos títulos executivos que embasam a execução 

em questão, bem como a condenação por litigância de má-fé. 1.1. A inicial 

veio instruída com os documentos legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. 2. Preliminarmente, RECEBO os presentes embargos à 

execução para discussão, eis que tempestivos (Id. 16446364). 3. O art. 

919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece como regra a 

inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução. 3.1. Porém, 

a requerimento do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos 

pelo § 1º do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do 

direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) 

garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 3.2. 

Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são concorrentes, 

de forma que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida 

liminar. 3.3. No caso, não há que se falar em suspensão do processo 

executivo, uma vez que não se verifica o preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, notadamente 

aqueles atinentes a tutela provisória de urgência, pois não há 

probabilidade do direito, pois a execução tem por objeto a nota promissória 

no valor de R$ 48.859,00, com vencimento para o dia 20 de abril de 2017, 

a qual possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos 

pelos artigos 783 e 784, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 3.4. 

Ademais, em relação a alegação de que o aludido título foi ofertado em 

garantia do cumprimento de negócio jurídico celebrado entre as partes 

(fabricação e instalação de móveis planejados), a nota promissória é, via 

de regra, título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, 

não guardando qualquer relação com a obrigação que motivou sua 

emissão. 3.5. Aliás, não se mostra oportuno, em sede de cognição 

sumária, a mitigação da autonomia e abstração, características inerentes 

aos títulos cambiais, tais como a nota promissória. Também não há nos 

autos provas robustas dos fatos que a embargante afirma ser suficiente a 

retirar do título exequendo a presunção de legitimidade e certeza. 3.6. 

Igualmente, também não está evidenciado o perigo da demora ou risco ao 

resultado útil do processo, haja vista que a situação em tela já se arrasta 

desde o ano de 2017. 4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos à execução, posto que não 

preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 

4.1. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito suspensivo 

nos autos da execução sob n. 1010279-10.2017.8.11.0015, 

transladando-se fotocópia da presente decisão. 5. Intime-se a parte 

embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, 

CPC). 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1007479-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DANIEL ALENCAR OAB - PR31272 (ADVOGADO(A))

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SEADI LIPP OAB - RS66550 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007479-72.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Construtora 

Triunfo S/A em desfavor de 3Z Movimentação Inteligente Ltda. em face 

dos autos de execução sob n. 1008653-53.2017.8.11.0015, em trâmite 

perante este Juízo, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que o prosseguimento da 

execução lhe causará prejuízos. No mérito, pleiteia a extinção da ação, 

declarando-se a nulidade dos títulos executivos que a embasam, uma vez 

que são ilíquidos, incertos e inexigíveis. 1.1. A inicial veio instruída com os 

documentos legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O art. 

919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece como regra a 

inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução. 2.1. Porém, 

a requerimento do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos 

pelo § 1º do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do 

direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) 

garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2.2. “In 

casu”, analisando as razões apresentadas pela embarganta e a 

documentação carreada, mostra-se plausível a concessão de efeito 

suspensivo, pois é patente a presença de elementos autorizadores, ao 

menos neste momento processual. 2.3. Com relação ao requisitos para a 

concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 300, do Código 

de Processo Civil, o embargante logrou êxito em demonstrar a 

probabilidade de seu direito, ao trazer aos autos elementos que 

evidenciam, em sede de cognição sumária, a inexequibilidade do título 

executivo em questão. Explico. 2.4. No caso dos autos, o título executivo é 

o contrato celebrado entre embargante e embargada em 15.09.2015, 

conforme Ids. 9042446 e 9042453, que tinha como objeto a prestação de 

serviços de movimentação de carga e locação de 01 (um) caminhão 

guindaste telescópio, com operador e sinaleiro. Também ficou 

convencionado que, pelos serviços, pagaria o valor de R$ 760,00 

(setecentos e sessenta reais) por hora trabalhada. 2.5. Portanto, tem-se 

que o instrumento é ilíquido, o que demanda mecanismos a fim de se 

determinar o valor da obrigação, seja contratual ou judicialmente. 2.6. Para 

tanto, as partes ajustaram que “as medições dos serviços executados 

serão realizadas pela CONTRATANTE, sendo que medidos e após 

aprovados por ambas as partes, a CONTRATADA estará autorizada a 

emitir o documento hábil de cobrança (...)”, conforme item 6.2. do citado 

documento. 2.7. Adiante, estipularam que “será pago em medições 

mensais os valores mensais decorrentes dos serviços prestados (...)” e 

que “(...) os valores serão considerados exigíveis, no prazo de 30 (trinta) 

dias após a emissão e apresentação da nota fiscal e devido lançamento 

de aceite na respectiva nota fiscal” (item 6.2.1). 2.8. Da leitura dos autos 

da execução, constata-se que a parte exequente não comprovou que as 

medições foram aprovadas por ambas as partes e que a embargante 

exarou seu aceite nas notas fiscais sob Id. 9042597, pág. 5, Id. 9042604, 

págs. 4 e 8 e Id. 9042622, pág. 5 dos autos sob m. 

1008653-53.2017.8.11.0015. 2.9. Frisa-se que a documentação acostada 

no Id. 9042974 dos autos sob n. 1008653-53.2017.8.11.0015, estão 

intituladas “BDC - Boletim Diário de Cliente” e se referem aos dias de 

09.11.2015, 10.11.2015 e 11.11.2015 tão somente. 2.10. Assim, o 

prosseguimento da execução conforme evidenciado e a possibilidade de 

penhora sobre ativos da empresa revelam o perigo de dano, uma vez que 

tal medida mostra-se temerária enquanto não levantados maiores 

elementos de convicção. 3. Diante do exposto, presentes os requisitos 

autorizadores do art. 300 c/c art. 919, § 1º, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, SUSPENDO a ação de 

execução de título extrajudicial sob n. 1008653-53.2017.8.11.0015. 4. Com 

relação a garantia, verifica-se que os bens indicados pela parte 

embargante são inidôneos para este mister, pois não passíveis de registro 

à margem de seu prontuário, como ocorrem com os veículos, ou de sua 

matrícula, no caso de imóveis. 4.1. Assim, mostra-se imprescindível a 

adequação da garantia ofertada, de modo a tornar seguro o juízo. 4.2. 

Destarte, determino a intimação da parte embargante, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente garantia 

idônea, real ou fidejussória, sob pena de revogação da presente decisão. 

4.3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para decisão urgente. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005606-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA TAGLIARI PASOLINI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005606-03.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

Conveniência Tagliari Pasolini Ltda. ME em desfavor de Ana Laura de 

Marchi de Micheli Hissano em face dos autos de execução sob n. 

1006526-45.2017.8.11.0015, requerendo, liminarmente, a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que o 

prosseguimento da execução lhe causará prejuízos. No mérito, pleiteia a 

nulidade da execução e a extinção do processo. 1.1. A inicial veio 

instruída com os documentos legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 2. Preliminarmente, RECEBO os presentes embargos à execução 

para discussão, eis que tempestivos (Id. 22671063). 3. O art. 919, “caput”, 

do Código de Processo Civil estabelece como regra a inexistência de 

efeito suspensivo nos embargos à execução. 3.1. Porém, a requerimento 

do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1º 

do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo 

por penhora, depósito ou caução suficiente. 3.2. Oportuno ressaltar que 

os pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar. 3.3. No 

caso, não há que se falar em suspensão do processo executivo, uma vez 

que não se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, 

§1º, do Código de Processo Civil, notadamente aqueles atinentes a tutela 

provisória de urgência, pois não há probabilidade do direito, pois a 

execução tem por objeto um cheque emitido pela embargante, números 

002199, junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 63.695,00, o qual possui 

os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelos artigos 783 

e 784, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 3.4. Ademais, em 

relação a alegação de que os aludidos títutos foram entregues a 

embargada/exequente a fim de amparar o negócio jurídico supostamente 

celebrado entre as partes (aluguel de conveniência), o cheque é, via de 

regra, título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, não 

guardando qualquer relação com a obrigação que motivou sua emissão. 

3.5. Outrossim, não há nos autos provas robustas dos fatos que a 

embargante afirma ser suficiente a retirar do título exequendo a presunção 

de legitimidade e certeza. 3.6. Igualmente, este Juízo não se encontra 

seguro por caução, depósito ou penhora suficiente. 4. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 4.1. Certifique a Sra. Gestora a não concessão 

do efeito suspensivo nos autos da execução sob n. 
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1006526-45.2017.8.11.0015, transladando-se fotocópia da presente 

decisão. 5. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009257-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES BIASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO(A))

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009257-14.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Em que pese o despacho sob Id. 

12047877, é despiciendo o entendimento de que, no caso “Telexfree”, a 

liquidez do título pode ser atribuída por mera conta aritmética, pois os 

cálculos devem ser realizados a partir de diversos critérios estabelecidos 

na sentença genérica, sendo indubitável a complexidade da causa e a 

necessidade de prévia liquidação do julgado. 1.1. Assim, a inicial deve ser 

recebida nos termos como postulada, razão pela qual revogo o despacho 

sob Id. 12047877 e, por conseguinte, rejeito a emenda à inicial sob Id. 

12872992. 2. Pois bem. A liquidação de sentença em ação coletiva 

depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 2.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 2.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 2.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 5. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 7. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011801-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ZUSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011801-38.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”, ajuizada por RENATA ZUSE em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA., na qual a parte requerente pugna, em 

sede de tutela de urgência, para que seja determinado ao requerido 

apresentar relatórios financeiros e contábeis das contas em nome da 

requerente, bem como relatório dos valores e créditos existentes. 1.1. 

Assevera que a apresentação dos documentos em questão se faz 

necessária para comprovar a existência da relação jurídica havida entre 

as partes e viabilizar o julgamento da ação. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3.1. Outrossim, 

oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 4. In casu, verifico que não está evidenciado 

nenhum dos requisitos necessários para concessão da medida de 

urgência vindicada, pelos seguintes motivos: (a) não há comprovação da 

negativa da requerida em exibir o documento pleiteado; (b) não se trata do 

momento processual oportuno para exibição de coisa ou inversão do ônus 

probante; (c) não há risco comprovado de perecimento ou 

desaparecimento dos extratos vindicados. 4.1. Também não restou 

comprovado nos autos qualquer indício capaz de evidenciar sua inserção 

na condição de divulgador ou que a documentação existe e encontra-se 

em poder da parte contrária, permitindo, assim, concluir que suas 

alegações são verdadeiras. 4.2. Importante ressaltar que o documento 

sob Id. 16936737 se trata de simples rascunho, produzido unilateralmente, 

carente de qualquer elemento que atestem sua autenticidade, sem 

assinatura ou data, indicação de valores ou que refere à investimentos 

junto ao “Telexfree”, sendo inapto para demonstrar a relação jurídica 

havida entre as partes. 4.3. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES 

DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu 

adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não 

se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples 

fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a 

inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela 

parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser 

imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia 

ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação 

de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal 

telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido. 

(STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - Terceira 

Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) (grifos acrescidos). 4.4. 

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido 

de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa 

depois de efetivado o contraditório e com suporte probatório colhido em 

eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara 

dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 5. Desse modo, nos termos do 

artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência. 6. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 dias, 

consignando as advertências legais (arts. 306 e 307do CPC). 7. Intime-se 
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a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

aditamento da petição inicial, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1011864-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVINO DELLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011864-97.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”, 

ajuizada por DEVINO DELLANI em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., 

na qual a parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, a 

exibição das informações do back office do autor e, no mérito, a 

procedência da ação, reconhecendo o direito do autor em ser restituído 

em todos os valores que aplicou na empresa requerida. 1.1. No Id. 

10796407, a justiça gratuita foi concedida ao autor, bem como a tutela de 

urgência foi indeferida e, ainda, determinou-se a emenda à inicial para que 

o requerente instruísse o feito com o comprovante de pagamento do boleto 

sob Id. 10386524 e adequasse os pedidos ao procedimento de 

cumprimento de sentença. 1.2. No Id. 12403272, o requerente postulou 

pela dilação de prazo para cumprimento da decisão sob Id. 10796407. 1.3. 

Decorrido o prazo solicitado, o autor se manifestou nos autos, 

requerendo, em caráter incidental, seja deferido o pedido de exibição de 

documentos, especialmente com as informações do back office, com 

detalhamento dos valores investidos e recuperados (Id. 18863738). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Conforme já destacado na 

decisão sob Id. 10796407, não havendo indícios da existência da alegada 

relação jurídica mantida entre as partes, inviável presumir que o autor 

ostentava a condição de divulgador/investidor, circunstância que afasta a 

possibilidade do deferimento da pretensão exibitória, ainda que incidental. 

2.1. Ademais, o pedido incidental de exibição de documentos exige o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 397 do Código de Processo 

Civil, o que não ocorreu no caso em tela, especificamente o disposto no 

inciso III, pois o requerente não se desincumbiu do dever de instruir seu 

pedido, indicando “as circunstâncias em que se funda o requerente para 

afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte 

contrária”. 2.2. Além disso, verifico que não há comprovação da negativa 

da empresa requerida em exibir o documento pleiteado e do risco 

comprovado de perecimento ou desaparecimento dos extratos vindicados. 

2.3. Outrossim, o autor não comprovou o pagamento do boleto sob Id. 

10386524, a fim de ratificar suas alegações, no prazo oportunizado. 2.4. 

Assim, pelo exposto e pelos motivos apontados na decisão sob Id. 

10796407, INDEFIRO o pedido incidental de exibição de documentos, 

formulado pela parte autora na petição sob Id. 18863738. 3. No mais, 

mostra-se despiciendo o entendimento de que, no caso “Telexfree”, a 

liquidez do título pode ser atribuída por mera conta aritmética, pois os 

cálculos devem ser realizados a partir de diversos critérios estabelecidos 

na sentença genérica, sendo indubitável a complexidade da causa e a 

necessidade de liquidação prévia do julgado. 3.1. Assim, a inicial deve ser 

recebida nos termos como postulada, razão pela qual REVOGO 

parcialmente a decisão sob Id. 12047877 no tocante a determinação para 

emenda à inicial. 4. Pois bem. A liquidação de sentença em ação coletiva 

depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 4.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 4.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 4.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.4. Procedo a 

retificação da autuação junto ao Sistema PJ-e para que conste a correta 

classe processual. 5. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 6. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008842-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008842-31.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”, 

ajuizada por OZEIAS BONFIM DA SILVA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA., na qual a parte requerente pugna, liminarmente, que a 

empresa requerida seja compelida a apresentar todas as informações do 

sistema back office, contendo os dados de vinculação entre as partes, 

bem como valores pagos, para fins de demonstração do vínculo entre o 

requerente e as atividades desenvolvidas pela “Telexfree”. 1.1. Assevera 

que, embora haja determinação do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC para que a requerida libere o acesso ao sistema, os 

divulgadores não conseguem acessar qualquer informação, fazendo-se 

necessário, portanto, a inversão do ônus da prova. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Inicialmente, no tocante ao pedido de emenda 

à inicial (Id. 11142552), verifico que não foi previamente oportunizada ao 

requerente a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento 

de seu pedido, à luz do que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, in verbis: 

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”. 2.1. Outrossim, em consulta aos sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário, este magistrado não encontrou indicativos que possam 

ilidir a declaração de hipossuficiência acostada aos autos. 2.2. Nesse 

contexto, tendo em vista as razões expostas, bem ainda que o pedido em 

tela já veio acompanhado dos documentos comprobatórios da 

hipossuficiência, sem prejuízo de ulterior revogação, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. O artigo 300 do CPC 
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estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 3.1. Outrossim, oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. In casu, verifico que não 

está evidenciado nenhum dos requisitos necessários para concessão da 

medida de urgência vindicada, pelos seguintes motivos: (a) não há 

comprovação da negativa do requerido em exibir o documento pleiteado; 

(b) não se trata do momento processual oportuno para exibição de coisa 

ou inversão do ônus probante; (c) não há risco comprovado de 

perecimento ou desaparecimento dos extratos vindicados. 4.1. Nesse 

sentido é o posicionamento jurisprudencial: “Agravo de Instrumento – 

Tutela cautelar de urgência – Pedido liminar com vistas à exibição dos 

documentos referentes à contratação impugnada nos autos – 

Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de 

elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo que não autoriza o deferimento do pleito inaudita altera pars – 

Necessidade de instalação do contraditório – Inteligência do art. 300, do 

Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega 

p r o v i m e n t o . ”  ( T J - S P  2 1 7 1 8 9 2 5 0 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2171892-50.2017.8.26.0000, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data 

de Julgamento: 02/10/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/10/2017). “Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

repetição e indébito. Contratos bancários. Tutela de urgência para 

exclusão ou abstenção de negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Indeferimento. Exegese do artigo 300, CPC. Não preenchidos os 

requisitos exigíveis à espécie. Possibilidade de negativação diante de 

inadimplência dos termos dos contratos firmados por livre disposição de 

vontade das partes. Exibição de documentos. Desnecessária, no 

momento. Instrumentos contratuais poderão vir com a defesa ou 

posteriormente, com eventual e oportuna inversão do ônus da prova. 

Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20272420720178260000 SP 

2027242-07.2017.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 

04/04/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/04/2017). 4.2. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como 

acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura 

conclusão diversa depois de efetivado o contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente 

possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 5. Desse 

modo, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. 6. A liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova 

de fato novo em relação à demanda originária, porquanto, além da 

apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) ao autor, deve 

haver a demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. 6.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de conta junto à parte ré, mas também dos valores 

pagos a título de “investimento”, de acordo com as circunstâncias dos 

fatos considerados na demanda originária. 6.2. Assim sendo, o 

procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 6.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 6.4. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual junto 

ao Sistema PJ-e. 7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010764-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARIO TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010764-10.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de “LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM”, ajuizada por VALMIR MARIO 

TOMASI em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., na qual a parte 

requerente pugna, liminarmente, para que a empresa ré seja compelida a 

exibir toda a documentação referente as contas adquiridas pelo autor, os 

quais afirma que estão fora de seu campo de disponibilidade. 1.1. 

Assevera que a apresentação dos documentos em questão se faz 

necessária para comprovar a existência da relação jurídica havida entre 

as partes e viabilizar o julgamento da ação. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Preliminarmente, recebo a emenda à inicial (Id. 

11811484). 3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3.1. Outrossim, oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. 

In casu, verifico que não está evidenciado nenhum dos requisitos 

necessários para concessão da medida de urgência vindicada, pelos 

seguintes motivos: (a) não há comprovação da negativa do requerido em 

exibir o documento pleiteado; (b) não se trata do momento processual 

oportuno para exibição de coisa ou inversão do ônus probante; (c) não há 

risco comprovado de perecimento ou desaparecimento dos extratos 

vindicados. 4.1. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: 

“Agravo de Instrumento – Tutela cautelar de urgência – Pedido liminar com 

vistas à exibição dos documentos referentes à contratação impugnada 

nos autos – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – 

Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo que não autoriza o deferimento do pleito inaudita 

altera pars – Necessidade de instalação do contraditório – Inteligência do 

art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso ao qual 

se nega provimento.” (TJ-SP 21718925020178260000 SP 

2171892-50.2017.8.26.0000, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data 

de Julgamento: 02/10/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/10/2017) “Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

repetição e indébito. Contratos bancários. Tutela de urgência para 

exclusão ou abstenção de negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Indeferimento. Exegese do artigo 300, CPC. Não preenchidos os 

requisitos exigíveis à espécie. Possibilidade de negativação diante de 

inadimplência dos termos dos contratos firmados por livre disposição de 

vontade das partes. Exibição de documentos. Desnecessária, no 

momento. Instrumentos contratuais poderão vir com a defesa ou 

posteriormente, com eventual e oportuna inversão do ônus da prova. 

Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20272420720178260000 SP 

2027242-07.2017.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 

04/04/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/04/2017) 4.2. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como 

acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura 

conclusão diversa depois de efetivado o contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente 

possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 5. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. 6. A liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova 

de fato novo em relação à demanda originária, porquanto, além da 

apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) ao(à) autor(a), 

deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. 6.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de conta junto à parte ré, mas também dos valores 

pagos a título de “investimento”, de acordo com as circunstâncias dos 

fatos considerados na demanda originária. 6.2. Assim sendo, o 

procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 6.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 6.4. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual junto 

ao Sistema PJ-e. 7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013217-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIL DE MORAIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013217-75.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”, 

ajuizada por NAZIL DE MORAIS FILHO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA., na qual a parte requerente pugna, liminarmente, para 

que seja determinado ao requerido apresentar todas as informações do 

sistema back office, contendo os dados de vinculação entre o autor e a 

requerida. 1.1. Assevera que a apresentação dos documentos em 

questão se faz necessária para comprovar a existência da relação 

jurídica havida entre as partes e viabilizar o julgamento da ação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Ciente do acórdão proferido pelo 

e. TJMT (Id. 13960814). 2.1. Em razão do provimento do recurso de agravo 

de instrumento, que deferiu a justiça gratuita ao requerente, resta 

prejudicada a análise do pedido de reconsideração formulado na petição 

sob Id. 12335344. 3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3.1. Outrossim, oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. 

In casu, verifico que não está evidenciado nenhum dos requisitos 

necessários para concessão da medida de urgência vindicada, pelos 

seguintes motivos: (a) não há comprovação da negativa da requerida em 

exibir o documento pleiteado; (b) não se trata do momento processual 

oportuno para exibição de coisa ou inversão do ônus probante; (c) não há 

risco comprovado de perecimento ou desaparecimento dos extratos 

vindicados. 4.1. Também não restou comprovado nos autos qualquer 

indício capaz de evidenciar sua inserção na condição de 

divulgador/investidor ou que a documentação existe e encontra-se em 

poder da parte contrária, permitindo, assim, concluir que suas alegações 

são verdadeiras. 4.2. Importante ressaltar que o documento sob Id. 

10962438 se trata de simples rascunho, produzido unilateralmente, 

carente de qualquer elemento que ateste sua autenticidade, sendo inapto 

para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. 4.3. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS 

TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido 

esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação 

consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de 

fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente 

do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se 

posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a 

comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu 

direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova 

em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu 

direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido 

de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. 

Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 

2018/0001766-5, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de 

Julgamento: 05/06/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 

15/06/2018) (grifos acrescidos). 4.4. Dessa forma, ausentes os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados na 

inicial, não há como acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, 

por óbvio, de futura conclusão diversa depois de efetivado o contraditório 

e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que 

é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do 

CPC. 5. Ante o exposto, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a 

tutela de urgência. 6. Pois bem. A liquidação de sentença em ação coletiva 

depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 6.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 6.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 6.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 6.4. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual junto 

ao Sistema PJ-e. 7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 
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artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009727-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SOARES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009727-45.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de “AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM”, ajuizada por 

EMERSON SOARES DE ANDRADE em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA., na qual a parte requerente pugna, no mérito, pela fixação do 

quantum debeatur, de forma a permitir o início da execução forçada. 1.1. 

Na decisão sob Id. 10875691, os benefícios da justiça gratuita foram 

deferidos ao autor e determinada a citação da parte requerida para 

pagamento, pelo rito do cumprimento de sentença, previsto nos arts. 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 1.2. No Id. 13188752, a parte 

autora requer o deferimento da penhora online, via sistema Bacenjud. 1.3. 

A empresa requerida foi citada, conforme se infere da certidão sob Id. 

15450892. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. A liquidação de 

sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à 

demanda originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser 

paga pelo(a)(s) ré(u)(s) ao autor, deve haver a demonstração do nexo 

causal entre os danos individuais e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. 2.1. Exatamente esse é o 

caso dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de 

alegar e provar fato novo, consistente não só na existência de conta junto 

à parte ré, mas também dos valores pagos a título de “investimento”, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. 2.2. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais 

circunstâncias é o disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de 

Processo Civil, qual seja, o procedimento comum, visto que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. 2.3. Ademais, mostra-se 

despiciendo o entendimento de que, no caso “Telexfree”, a liquidez do 

título pode ser atribuída por mera conta aritmética, pois os cálculos devem 

ser realizados a partir de diversos critérios estabelecidos na sentença 

genérica, sendo indubitável a complexidade da causa e a necessidade de 

liquidação prévia do julgado. 3. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM 

e, por conseguinte, REVOGO parcialmente a decisão sob Id. 10875691 no 

tocante a determinação de citação da parte requerida para pagamento. 

3.1. Por consectário lógico, DECLARO nulos os atos processuais 

praticados a partir da decisão sob Id. 10875691, inclusive a citação da 

parte ré (Id. 12634780). 3.2. Permanece égide o deferimento da gratuidade 

da justiça à parte autora. 4. RECEBO a liquidação de sentença nos moldes 

do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, como postulado na 

petição inicial. 5. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 6. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011788-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011788-39.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”, ajuizada por HENRIQUE NOELI CORREA 

DORTE em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., na qual a parte 

requerente pugna, em sede de tutela de urgência, para que seja 

determinado ao requerido apresentar relatórios financeiros e contábeis 

das contas em nome da parte requerente, bem como relatório dos valores 

e créditos existentes. 1.1. Assevera que a apresentação dos documentos 

em questão se faz necessária para comprovar a existência da relação 

jurídica havida entre as partes e viabilizar o julgamento da ação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. O artigo 300 do CPC estabelece que 

a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3.1. Outrossim, 

oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 4. In casu, verifico que não está evidenciado 

nenhum dos requisitos necessários para concessão da medida de 

urgência vindicada, pelos seguintes motivos: (a) não há comprovação da 

negativa da requerida em exibir o documento pleiteado; (b) não se trata do 

momento processual oportuno para exibição de coisa ou inversão do ônus 

probante; (c) não há risco comprovado de perecimento ou 

desaparecimento dos extratos vindicados. 4.1. Também não restou 

comprovado nos autos qualquer indício capaz de evidenciar sua inserção 

na condição de divulgador ou que a documentação existe e encontra-se 

em poder da parte contrária, permitindo, assim, concluir que suas 

alegações são verdadeiras. 4.2. Importante ressaltar que o documento 

sob Id. 16932790 se trata de simples rascunho, produzido unilateralmente, 

carente de qualquer elemento que atestem sua autenticidade, sem 

assinatura ou data, indicação de valores ou que refere à investimentos 

junto ao “Telexfree”, sendo inapto para demonstrar a relação jurídica 

havida entre as partes. 4.3. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES 

DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu 

adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não 
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se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples 

fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a 

inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela 

parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser 

imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia 

ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação 

de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal 

telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido. 

(STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - Terceira 

Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) (grifos acrescidos). 4.4. 

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido 

de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa 

depois de efetivado o contraditório e com suporte probatório colhido em 

eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara 

dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 5. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência. 6. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 dias, 

consignando as advertências legais (arts. 306 e 307do CPC). 7. Intime-se 

a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

aditamento da petição inicial, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010548-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010548-49.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 2. Pois bem. A liquidação de sentença em ação coletiva 

depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 2.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 2.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 2.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.4. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual junto 

ao Sistema PJ-e. 3. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 6. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010646-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010646-34.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

documentação juntada pelo requerente (declaração de hipossuficiência 

(Id. 98499208) e holerites (Ids. 18818185, 18818188 e 18818491)), para 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que o 

exequente além de ser sócio proprietário de uma empresa, também é 

proprietário de 5 (cinco) veículos automotores, entre eles uma 

caminhonete Toyota Hilux 2013/2014 e dois caminhões Mercedes Benz 

Axor 2831, bem como possui um saldo de R$ 51.500,00 investidos em 

CDB. 4. Logo, perfaz evidente que o autor não pode ser considerado 

como pobre na acepção da Lei n. 1.060/50 e do artigo 98 do CPC, razão 

pela qual, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. 5. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 6. Concomitantemente, intime-se 

a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem a existência da 

relação jurídica havida entre as partes, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 7. Decorridos os prazos acima, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009154-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DA ROCHA SAURESSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009154-07.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, ajuizada por GERALDA ALVES DA ROCHA SAURESSIG em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATHEW MERRILL, na qual a 

parte requerente pugna, no mérito, pela procedência da demanda, 

condenando os requeridos a efetuarem o pagamento da quantia a ser 

apurada em liquidação de sentença. 1.1. Na decisão sob Id. 10875691, os 

benefícios da justiça gratuita foram deferidos à autora e determinada a 

citação da parte requerida para pagamento, pelo rito do cumprimento de 

sentença, previsto nos arts. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. 

1.2. No Id. 18927393, a requerente pleiteia a citação por edital dos réus, 

uma vez as tentativas de citação restaram inexitosas. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. A liquidação de sentença em ação coletiva 

depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 2.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 2.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 2.3. Ademais, mostra-se despiciendo o entendimento de 

que, no caso “Telexfree”, a liquidez do título pode ser atribuída por mera 

conta aritmética, pois os cálculos devem ser realizados a partir de 

diversos critérios estabelecidos na sentença genérica, sendo indubitável a 

complexidade da causa e a necessidade de liquidação prévia do julgado. 

3. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e, por conseguinte, 

REVOGO parcialmente a decisão sob Id. 10817162 no tocante a 

determinação de citação da parte requerida para pagamento. 3.1. Por 

consectário lógico, DECLARO nulos os atos processuais praticados a 

partir da decisão sob Id. 10817162. 3.2. Permanece égide o deferimento da 

gratuidade da justiça à parte autora. 4. RECEBO a liquidação de sentença 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, como 

postulado na petição inicial. 5. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 6. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011468-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011468-23.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Com fundamento no art. 845, § 1º, do 

Código de Processo Civil, lavre-se termo de penhora dos imóveis descritos 

nas matrículas n. 17.883 e 18.338, registrada junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis de Sinop/MT, de propriedade do executado Ilo Oscar Soares da 

Silva (Ids. 14942356 e 14942358), observando-se os requisitos 

constantes no art. 838 do Código de Processo Civil. 3.1. Nomeio o 

executado Ilo Oscar Soares da Silva fiel depositário dos imóveis 

penhorados (art. 840, § 2º, Código de Processo Civil). 3.2. Com 

fundamento no art. 844 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, sob pena de desconstituição da penhora. 4. Cumpridas as 

determinações acima, intime-se o executado, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, se manifeste acerca da penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, na forma do art. 841, §§ 1° e 

4º, do Código de Processo Civil. 4.1. Intime-se, ainda, Marleis Figueira da 

Silva, cônjuge do executado, por carta com aviso de recebimento, para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

penhora, sob pena de preclusão (art. 842, CPC). 4.2. Deverá a Sra. 

Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item “4” e “4.1.”, com 

ou sem manifestação. 5. Na sequência, expeça-se o competente mandado 

para que seja procedida a avaliação dos imóveis penhorados por meio de 

oficial de justiça (art. 870, Código de Processo Civil). 5.1. Com o 

cumprimento do mandado, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestem acerca da avaliação, sob pena de preclusão 

(art. 872, § 2º, do Código de Processo Civil). 5.2. Após, voltem-me 

conclusos para deliberação, oportunidade em será verificada a 

necessidade de redução ou ampliação da penhora (art. 874 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002950-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002950-73.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 18943278 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Alan Wagner 

Rodrigues e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte requerida, nos moldes da 

decisão sob Id. 18475405. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010436-80.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL AGROPASTORIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010436-80.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando o que dispõe o art. 256, 

§ 3º, do Código de Processo Civil, previamente a análise da petição sob Id. 

17086905, determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a 

disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço dos 

executados Rio Azul Agropastorial Comércio e Representações Ltda. EPP 

e Antonio Marcos dos Reis e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 10733596. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de citação 

por edital. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011563-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR GIMENES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011563-53.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 17670850 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado Paulo Cezar Gimenes da Silva e, para tanto, procedo a 

juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte 

executada, nos moldes da decisão sob Id. 10739486. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007042-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007042-31.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 17798600 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré Ariany Ribeiro 

de Morais e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte requerida e o cumprimento da liminar, nos 

moldes da decisão sob Id. 19328358. 3. Restando infrutífera as diligências 

do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se possui interesse na 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, 

conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

apresentar a expressa estimação pecuniária do valor do bem (planilha do 

débito atualizada) para o prosseguimento do feito ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002842-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002842-15.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro parcialmente os pedidos sob Id. 

16980107 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço do executado Raimundo Nonato Lima de Sousa e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da 

parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 5890130. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001717-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BERNARDINO DE FREITAS (EXECUTADO)

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001717-46.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 17770407 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados D. B. de Freitas ME e Darci Bernardino de Freitas e, para 

tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes das decisões sob Ids. 4509882 e 

12292915. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 
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entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007502-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON TORRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007502-18.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19834849 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Joelson 

Torres dos Santos e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte requerida e o cumprimento da 

liminar, nos moldes da decisão sob Id. 14492263. 3. Restando infrutífera 

as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se possui 

interesse na conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

apresentar a expressa estimação pecuniária do valor do bem (planilha do 

débito atualizada) para o prosseguimento do feito ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007821-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMIR BISPO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007821-83.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de citação por telefone, uma vez que não 

se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 246 do Código de 

Processo Civil. 2. Defiro parcialmente o pedido subsidiário formulado na 

petição sob Id. 19198863 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu Laudemir Bispo da Silva e, para 

tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 

3. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão sob Id 18492507. 4. Restando 

infrutífera as diligências do item “3”, intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 5. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007070-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ESTEVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007070-96.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19546259 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré Jucilene Maciel 

Mendes e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte requerida, nos moldes da decisão sob Id. 

15479525. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005491-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA PALMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005491-50.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando o que dispõe o art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, previamente a análise da petição sob Id. 18486704, a fim 

de se evitar futura alegação de nulidade, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu Jefferson da Silva Palma e, para 

tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão sob Id. 16292595, itens "3" e 

seguintes. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, voltem-me os 

autos conclusos para apreciação do pedido de citação por edital. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002516-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002516-21.2018.8.11.0015 
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Vistos etc. 1. Considerando o que dispõe o art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, previamente a análise da petição sob Id. 17652399, a fim 

de se evitar futura alegação de nulidade, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da ré Renata Lopes Prado Saes Rodrigues 

e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino o cumprimento decisão sob Id. 14063430, no tocante a citação 

da parte requerida (itens "6" e seguintes). 2.1. Consigno, por oportuno, 

que a liminar foi devidamente cumprida, conforme se infere na certidão 

sob Id. 14765311. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009725-41.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando o que dispõe o art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, previamente a análise da petição sob Id. 18759818, a fim 

de se evitar futura alegação de nulidade, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu Michel Alex Crestani e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da 

parte requerida, nos moldes da decisão sob Id. 15854935. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido de citação por edital. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006462-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006462-35.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de Execução para Entrega 

de Coisa Certa proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

em face de Ilo Oscar Soares da Silva, visando cumprimento de obrigação 

fundada no título sob Ids. 7328814, págs. 27-29 e 7328817, pág. 1. 1.1. O 

executado, devidamente citado, conforme se infere da certidão sob Id. 

10767329, opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que 

o título executivo nos qual se funda a ação é inexequível, requerendo, 

assim, a extinção da presente execução e a condenação do excepto em 

custas e honorários advocatícios (Id. 11477552). 1.2. A parte exequente 

se manifestou quanto à exceção de pré-executividade no Id. 11684911. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. A exceção de 

pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo 

pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do 

processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja 

por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da 

execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência 

relativa). 2.1. Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade 

tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir 

de ofício. 2.2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve 

versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provadas e, 

havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis 

dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao 

cumprimento de sentença. 2.3. “In casu”, pretende o excipiente que a ação 

seja extinta, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento processual válido e regular, uma vez que o título 

executivo extrajudicial que instrui a petição inicial carece de exigibilidade. 

2.4. Aduz que “(...) o excepto postula a entrega dos aparelhos inicialmente 

no termo de ajustamento de conduta, ou seja, os equipamentos indicados 

antes da celebração do aditamento”. 2.5. Sem delongas, independente do 

modelo e configurações dos produtos a serem entregues para 

cumprimento do termo de ajuste de conduta, não há nos autos 

comprovação de que o excipiente tenha efetuado a doação dos 2 (dois) 

“Notebook Sony - Processador Intel Core 17, Tela 15 a 17", Memória RAM 

8Gb, Memória de HD 1 Tb” e das 2 (duas) “Câmeras Fotográficas Digital 

Sony Cyber-Shot Dsc-w710 16.1 com cartão de memória Micro SD de 8 

GB”, tampouco dos equipamentos que indicou em 27.06.2014 (Id. 7328817, 

págs. 14-15), conforme certificado pelo servidor da 3ª Promotoria de 

Justiça Cível da Comarca de Sinop em 04.08.2015 (Id. 7328817 - pág. 21). 

2.6. Dito isto, é notória a inadimplência do excipiente/executado, pois não 

satisfez nenhuma das obrigações assumidas, o que reveste o título de 

certeza e exigibilidade, requisitos necessários para a propositura da ação 

executiva. 2.7. Ademais, a substituição dos equipamentos se trata de 

mera liberalidade do credor, não levada à homologação e, portanto, sem 

qualquer efeito jurídico, permanecendo hígidos os termos do termo de 

compromisso de ajustamento de conduta celebrado entre as partes. 2.8. 

Assim, preenchidas as formalidades legais do arts. 783 c/c 784, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, não devem prosperar as alegações de 

nulidade da execução ou falta de interesse processual, arguidas pelo 

excipiente. 3. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

formulada por Ilo Oscar Soares da Silva no Id. 11477552. 3.1. Deixo de 

condenar o excipiente em honorários e custas processuais, por tratar-se 

de entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que se mostra incabível a condenação na hipótese 

de rejeição da exceção de pré-executividade (Neste sentido: STJ - AgRg 

no REsp: 1410430 SP 2013/0339360-7, Relator: Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Data de Julgamento: 26/05/2015, Terceira Turma, Data de 

Publicação: DJe 02/06/2015). 3.2. Sobre o assunto, Humberto Theodor 

Júnior se posiciona, expondo que “(...) não se cogita de honorários se, 

rejeitada a arguição incidental, a execução prossegue normalmente. A (...) 

hipótese não é de julgamento de causa principal ou incidental, mas solução 

de mera questão apreciada em decisão interlocutória, caso em que não 

tem aplicação o art. 85, do NCPC em qualquer de suas previsões”[1]. 4. 

Dando prosseguimento ao feito, verifico que, recebida a inicial, foi 

designada audiência de tentativa de conciliação e determinada a citação 

do requerido (Id. 9591708). 4.1. Embora a audiência de tentativa de 

conciliação seja ato prévio, a ser promovida pelo magistrado (art. 139, 

inciso V, Código de Processo Civil), independente da classe processual, 

da leitura do mandado de citação (Id. 10767344), verifica-se que as 

advertências constantes no instrumento são inerentes ao procedimento 

ordinário e não a execução de título extrajudicial para entrega de coisa 

certa (arts. 806 e seguintes, CPC). 4.2. Assim, em atenção ao princípio da 

instrumentalidade das formas, embora tenha o requerido tomado ciência 

da ação, tendo em vista que o ato citatório não atingiu sua finalidade 

precípua, qual seja a ordem de entregar, sob as penas da lei, chamo o 

feito à ordem e, por conseguinte, determino a intimação da parte 

executada, por meio de seu advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder(em) à entrega do produto descrito na exordial, de 

forma individualizada se lhe couber escolha, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 806, § 

1º, do Código de Processo Civil. 4.3. Com fulcro no art. 827 do Código de 

Processo Civil, aplicado por analogia, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sendo tal valor reduzido pela 

metade em caso de pronto cumprimento da obrigação. 4.4. Consigne-se no 

mandado de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da 

obrigação, que deverá imediatamente ser cumprida caso não haja o 

cumprimento integral da obrigação no prazo legal (art. 806, § 2º, CPC). 5. 

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para que, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste na forma do art. 809 do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão. 6. Consigo que procedi a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual. 7. 

Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito [1] 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. III. 

50ª ed. rev., atual., e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011437-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSE TEIXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 8011437-15.2016.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Eva José Teixeira em face de Banco Itaucard S/A em virtude 

de negativação indevida, por dívida desconhecida. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A parte ré compareceu nos autos e 

apresentou documentos (ID. 2248607). As partes não conciliaram em 

audiência (ID. 3271917/3271925). A parte ré apresentou contestação e 

documentos (ID. 3279775/3279864). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID. 3659984). Em razão da necessidade da 

produção de prova pericial, foi declinada a competência pelo Juizado 

Especial em favor de uma das Varas Cíveis Gerais (ID. 4164960). Com o 

aporte dos autos neste juízo, foi indeferido o pedido de gratuidade da 

justiça, determinada a retificação do valor dado à causa e o recolhimento 

das custas e taxas processuais (ID. 12714944). Em ID. 14186451 foi 

certificado o decurso do prazo sem cumprimento da determinação pela 

parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas processuais 

e taxa judiciária, no entanto, não o fez. Nesse contexto, o artigo 290 do 

Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é 

providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008137-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI MARIA DE QUADROS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008137-62.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício, ou seja, a simples “declaração 

de hipossuficiência não ostenta a presunção absoluta de veracidade, de 

modo que o pedido do benefício poderá ser indeferido se o magistrado não 

se convencer da situação de miserabilidade alegada pelo interessado” 

(TJMT - Ap 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara 

de Direito Privado, j. 05.04.2018, p. 10.05.2018). 3. Pois bem. No caso em 

tela, diante da ausência de elementos que corroborassem a presença dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade à parte autora, foi 

determinada sua intimação para comprovar nos autos o preenchimentos 

de tais requisitos. 4. Todavia, ela limitou-se a reiterar sua hipossuficiência, 

indicando que não possui condições de arcar com as custas processuais 

e requereu o cancelamento da distribuição (ID. 21480787). 5. Assim, 

considerando que foi oportunizado à parte autora comprovar a sua 

hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC) e, não tendo ela trazido aos autos 

provas que permitam concluir que, efetivamente, não tem condições de 

suportar os ônus processuais, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. 

6. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, o 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 7. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015306-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015306-03.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, para autorizar “o requerente a 

transferir as multas incidentes sobre o bem para o CPF do requerido, por 

ser de sua exclusiva responsabilidade, bem como a retirada de quaisquer 

ônus incidentes sobre o bem junto ao no Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM. Com a inicial foram apresentados os devidos 

documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

27429329), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial de ID 27429323. 3. Deste modo, restam 
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preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares 

e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito 

na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o 

DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus 

vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação 

decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Acaso necessário, 

cumpra-se em regime de PLANTÃO. 5. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o 

bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 6.1. 

Consigno, por oportuno, que o prazo para purgação da mora não possui 

natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser 

contado em dias corridos, e não em dias úteis. 7. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

voltem-me conclusos para decisão. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Por arremate, diante do poder-dever 

do juiz, conforme dispõe o §3º, do artigo 292 do CPC, bem como 

considerando o inciso I, do referido artigo, determino, de ofício, a correção 

do valor atribuído à causa, para o valor de R$ 28.679,32 (vinte e oito mil 

seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), haja vista que 

tal quantia é condizente com o proveito econômico pretendido com 

eventual procedência da lide. Retifique-se na D.R.A. 10. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015471-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DEMARCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015471-50.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente, a análise do pedido de tutela, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, indicando no item “dos pedidos” de forma pormenorizada quais 

cláusulas contratuais pretende sejam anuladas, sob pena de indeferimento 

da exordial. 2. Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Por conseguinte, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012524-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO OAB - MT14583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MARTINI PEDRAZZANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012524-91.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, previamente a análise dos demais 

pedidos formulados na petição sob Id. 18650220, com fundamento no art. 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) 

executado(a,s), por meio de seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o 

tendo, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 2.1. 

Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante no mandado 

de citação sob Id. 14467467. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a 

Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. 

Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

7 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011411-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CASTRO BRITES (AUTOR(A))

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (AUTOR(A))

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011411-68.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Denis Castro 

Brites Eireli, Denis Castro Brites e Elisangela Aparecida Martignago em 

desfavor de Banco do Brasil S/A em face dos autos de execução sob n. 

1013018-53.2017.8.11.0015, requerendo, liminarmente, a exclusão do 

nome dos embargantes dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, 

pleiteia a revisão das cláusulas contratuais . 1.1. A inicial veio instruída 

com os documentos legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. 

Preliminarmente, RECEBO os presentes embargos à execução para 

discussão, eis que tempestivos (Id. 18548562). 3. A concessão de tutela 

de urgência para excluir o nome dos embargantes/executados do rol de 

maus pagadores exige, segundo posicionamento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a reunião de três requisitos, a saber: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou forprestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz (REsp n. 1061530/RS, rel. Mina. Nancy Andrighi, 

Segunda Seção, j. 22-10-2008). 3.1. Oportuno ressaltar que os 
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pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência 

de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar. 3.2. No caso, não 

há que se falar em exclusão do nome dos devedores nos órgãos de 

proteção ao crédito, pois os embargantes não refutam a origem da dívida e 

seu inadimplemento, apenas questionam as taxas de juros, encargos 

moratórios e multas aplicadas em razão do descumprimento daquilo que foi 

estabelecido no título executivo. 3.3. Ademais, verifica-se que não perfaz 

evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que não 

há elemento de prova que comprovem os fatos que os embargantes 

afirmam ser suficientes a retirar do título exequendo a presunção de 

legitimidade e certeza. 3.4. Também não se encontra o Juízo seguro por 

caução, depósito ou penhora suficientes. 3.5. Com isso, se mostra 

prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz 

imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da embargada, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 4. Desse 

modo, com fundamento no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência na forma vindicada. 5. Intime-se a parte embargada para 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, 

voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 7 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012561-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012561-21.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 16681158 e, 

por conseguinte, determino a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos seguintes veículos: motocicleta Suzuki Intruder 

125, 2006/2007, verde, placa KAE-7351; Reboque Bueno RC 01, 

2012/2012, prata, placa HTS-9606; e GM/Opala, 1974/1974, prata, placa 

AGX-8983, a ser cumprido no endereço indicado na petição inicial, 

devendo estes serem entregues em mãos à parte exequente, que, desde 

já, nomeio como fiel depositária dos bens eventualmente removidos (art. 

840, § 1º, CPC). 2. Na mesma oportunidade, intime-se pessoalmente a 

parte executada da penhora para que, querendo, se manifeste em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 841, CPC). 3. Em seguida, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção. 4. Decorrido 

o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (EXECUTADO)

ELIANDRO D AGOSTINI (EXECUTADO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000067-61.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 18692361. 

2. Destarte, expeça-se o competente mandado de penhora e a avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, 

dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil), a ser cumprido 

no endereço informado na petição sob Id. 18692361. 3. Se o(a) Oficial(a) 

de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) 

arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do 

Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente 

a parte executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da 

Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso 

tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 

2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 

4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e 

sendo a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente 

decisão interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011357-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

RONALDO CENI OAB - MT3612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011357-39.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada são irrisórios face ao 

valor do débito exequendo, conforme extrato sob Id. 18802576, acolho o 

pedido formulado na petição sob Id. 18832510 e, por conseguinte, passo a 

localizar bens em nome da executada junto ao sistema Renajud. 2. 

Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade de Geiza Batista Lima da Silva 

Souza, conforme comprovante em anexo. 3. Assim, tendo em vista as 

diligências negativas, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005759-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AZ11 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005759-07.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio 
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através do sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores 

depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada, 

conforme extrato sob Id. 18814241, acolho os pedidos formulados na 

petição sob Id. 19493852 e, por conseguinte, passo a localizar bens em 

nome da parte executada junto ao sistema Renajud e Infojud. 2. Destarte, 

consigno que procedi a busca em nome da parte executada, por meio do 

sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não foram 

localizados veículos, conforme comprovante em anexo. 3. Assim, procedi 

a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a última declaração de 

imposto de renda da parte executada disponível junto ao convênio. 4. 

Destarte, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

sob pena de extinção, sem resolução de mérito. 4.1. Consigno que as 

buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente serão renovadas neste 

feito se a parte exequente trouxer aos autos comprovação do 

esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, sem êxito. 5. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012137-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS 00073713147 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012137-76.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio 

através do sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores 

depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) às executadas, 

conforme extrato sob Id. 18802384, acolho os pedidos formulados na 

petição sob Id. 19163225 e, por conseguinte, passo a localizar bens em 

nome da parte executada junto ao sistema Renajud. 2. Destarte, consigno 

que procedi a busca em nome da parte executada, por meio do sistema 

Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os veículos 

localizados já possuem restrição, conforme comprovantes em anexo. 3. 

Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014980-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. (INTERESSADO)

A. S. F. T. (INTERESSADO)

ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP N. do processo: 1014980-43.2019.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Civil, “a 

competência é determinada pelas normas previstas no código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no 

que couber, pelas constituições dos Estados”. 2. Neste contexto, 

tratando-se de ação em que a pretensão principal é a expedição de alvará 

para liberação de verbas rescisórias e valores de FGTS não recebidos em 

vida pelo respectivo titular, verifica-se que a competência para processar 

e julgar é do Juízo da Vara Especializada da Família e Sucessões, visto 

referir-se a matéria de natureza sucessória. 3. Assim, considerando que a 

presente demanda se trata de ação de levantamento de alvará judicial 

para liberação de verbas rescisórias e dos valores FGTS depositados e 

todos os valores que estão depositados na conta do "de cujus", com 

fulcro no artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como da 

Resolução n. 15/2017/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, por conseguinte, 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Família 

e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos. 

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010406-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO ECCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010406-11.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Somar 

Serviços Minerais e Florestais Ltda. ME em desfavor de Gilvano Ecco em 

face dos autos de execução sob n. 1004542-26.2017.8.11.0015, 

requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos, sob o fundamento de que o prosseguimento da execução lhe 

causará prejuízos. Pleiteia, preliminarmente, que seja reconhecida a 

incompetência deste Juízo e, no mérito, que seja declarada a inexistência 

do débito. 1.1. A inicial veio instruída com os documentos legais. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Preliminarmente, RECEBO os 

presentes embargos à execução para discussão, eis que tempestivos (Id. 

20836624). 3. O art. 919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece 

como regra a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à 

execução. 3.1. Porém, a requerimento do embargante, poderá o juiz 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando reunidos, 

cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1º do aludido 

dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo por penhora, 

depósito ou caução suficiente. 3.2. Oportuno ressaltar que os 

pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência 

de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar. 3.3. No caso, não 

há que se falar em suspensão do processo executivo, uma vez que não 

se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do 

Código de Processo Civil, notadamente aqueles atinentes a tutela 

provisória de urgência, pois não há probabilidade do direito, pois a 

execução tem por objeto quatro cheques emitidos pela embargante, 

números 007376, 007377, 007378 e 007379, os quais possuem os 

requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelos artigos 783 e 

784, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 3.4. Ademais, em relação 

a alegação de que os aludidos títutos foram apresentados como forma de 

pagamento a negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes 

(construção de poço artesiano), o cheque é, via de regra, título executivo 

extrajudicial dotado de autonomia e abstração, não guardando qualquer 

relação com a obrigação que motivou sua emissão. 3.5. Outrossim, não há 
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nos autos provas robustas dos fatos que a embargante afirma ser 

suficiente a retirar do título exequendo a presunção de legitimidade e 

certeza. 3.6. Igualmente, também não está evidenciado o perigo da demora 

ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a situação em tela já 

se arrasta desde o ano de 2016. 4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, posto que não 

preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 

4.1. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito suspensivo 

nos autos da execução sob n. 1004542-26.2017.8.11.0015, 

transladando-se fotocópia da presente decisão. 5. Intime-se a parte 

embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, 

CPC). 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004737-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO RICARDO PERCINOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004737-74.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 17618561 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço dos executados L.L. 

Comercial Ltda. ME e Leandro Ricardo Percinotto e, para tanto, procedo a 

juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte 

executada, nos moldes da decisão sob Id. 14533317. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005854-03.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 17204830 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Marcelo 

Ferreira da Cruz e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte requerida, nos moldes da 

decisão sob Id. 14195580. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005916-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELVAN DOS REIS MOURAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005916-43.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a busca frutífera de ativos financeiros 

através do sistema Bacenjud, determino que o montante permaneça 

depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, até ulterior 

deliberação deste Juízo. 1.1. Proceda a Sra. Gestora o necessário para 

vinculação dos valores junto a Conta Única do TJMT. 2. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe endereço atualizado da executada e/ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013482-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENORI LOSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013482-77.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. 2.1. Remeta-se a carta de intimação 

para o endereço constante no mandado de citação sob Id. 16891818. 3. 

Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação. 4. Na sequência, intime-se a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, 

oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito 

exequendo. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014884-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014884-28.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015506-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015506-10.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015417-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J L V LISBOA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015417-84.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. Consigno, por oportuno, que a citação 

deverá ser realizada exclusivamente por oficial de justiça. 1.2. No caso de 

não pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 1.3. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida atualizada, os juros 
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moratórios, as custas processuais e os honorários advocatícios no prazo 

de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à 

penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "4" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 5. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015175-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BENEZ (EXECUTADO)

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015175-28.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDILENY DE PAULO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000019-63.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

27783906), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 3.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

edital publicado em ID 27783909, haja vista que as correspondências para 

notificação extrajudicial no endereço fornecido pela parte requerida foram 

devolvidas sem recebimento pelos motivos “endereço insuficiente“ e 

“mudou-se”. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESTINATÁRIO 

AUSENTE NO ENDEREÇO POR INFORMADO - PROTESTO - EDITAL - 

VALIDADE - SENTENÇA CASSADA. - Para a comprovação da mora do 

devedor, é necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de 

carta expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título (art. 2º, § 2º, do DL n. 911/69), bastando que a notificação seja 

entregue no endereço do devedor, fica dispensada a notificação pessoal - 

Cabe ao devedor informar seus dados validamente, assim como mantê-los 

atualizados, atos estes que demonstram boa-fé em adimplir as obrigações 

contratuais pactuadas. Constatada a "ausência" do devedor através de 

várias tentativas de notificação no endereço por ele fornecido, mostra-se 

válido o instrumento de protesto cuja intimação ocorreu por edital.” (TJ-MG 

- AC: 10000180956179001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018) 4. Deste modo, 

restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 5. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo o pedido liminar e, 

em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 6. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 6.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6.2. 

Consigno que os atos processuais poderão realizar-se nos termos do 

disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 7. Cite-se a parte requerida, que 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a 
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integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. 7.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

8. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTUNES CAIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001072-16.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em 

contas bancárias pertencentes à parte executada, conforme comprovante 

em anexo, acolho o pedido subsidiário formulado na petição sob Id. 

19301926 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud. 2. Destarte, consigno que procedi a 

busca em nome dos executados, por meio do sistema Renajud, restando 

frutífera a diligência, conforme se verifica do extrato em anexo. Logo, 

passo a inclusão de restrição total de 01 (um) veículo livre de restrições e 

de propriedade do executado. 3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem 

como finalidade a realização de penhora e sim, como estabelece o artigo 

6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais eletrônicas 

de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como 

a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM”. 4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente. 5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a 

localização do veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada. 6. 

No mais, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Leandro Antunes Caiero (CPF n. 

034.109.161-80) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada. 7. 

Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010693-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANTS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOTEC - COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010693-71.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, previamente a análise dos demais 

pedidos formulados na petição sob Id. 17606288, com fundamento no art. 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) 

executado(a,s), por meio de seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o 

tendo, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 2.1. 

Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante no mandado 

sob Id. 16584455. 3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora 

Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006543-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006543-81.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em 

contas bancárias pertencentes à parte executada, conforme comprovante 

em anexo, acolho o pedido subsidiário formulado na petição sob Id. 

20241915 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud. 2. Destarte, consigno que procedi a 

busca em nome da executada, por meio do sistema Renajud, restando, 

porém, infrutífera a diligência, pois o veículo localizado já possui restrição, 

conforme extrato em anexo. 3. Assim, tendo em vista as diligências 

negativas, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004592-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J L V LISBOA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004592-52.2017.8.11.0015 
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Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique 

a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de 

arquivamento. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004216-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 

(ADVOGADO(A))

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004216-32.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique 

a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, indicando conta bancária para 

transferência dos valores, sob pena de preclusão. 5. Após, voltem-me 

conclusos para prolação de sentença. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012195-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012195-45.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Preliminarmente, consigno que o presente feito tramitará 

associado aos autos de execução sob n. 1004216-32.2018.8.11.0015. 2. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior revogação. O 

benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a 

IX, do Código de Processo Civil. 3. RECEBO os embargos para discussão, 

eis que tempestivos (Id. 19836578). 4. Comungando do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, publicação: 28/05/2018), bem como 

considerando que a parte exequente possui advogado constituído nos 

autos em apenso, a fim de evitar qualquer futura alegação de nulidade, 

com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de Processo Civil, suspendo o 

presente feito e, por conseguinte, determino a intimação da parte 

embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual, sob pena de revelia (art. 

76, § 1º, inciso II, CPC). 5. Cumprida a determinação acima, intime-se a 

parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, voltem-me 

conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012516-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012516-17.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), conforme extrato em 

anexo, determino que o montante permaneça depositado em conta judicial 

vinculada ao presente feito até ulterior deliberação deste Juízo. 1.1. 

Providencie a Sra. Gestora o necessário para a vinculação dos valores 

junto a Conta Única do TJMT. 2. Considerando o que dispõe o art. 256, § 

3º, do Código de Processo Civil, previamente a análise do pedido de 

citação por edital, formulado na petição sob Id. 17975156, a fim de se 

evitar futura alegação de nulidade, determino a realização de buscas junto 

aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do 

atual endereço do executado Milton Luis Bellincanta e, para tanto, procedo 

a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 3. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte 

executada, nos moldes da decisão sob Id. 10680631. 4. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido de citação por edital. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1011782-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (AUTOR(A))

ALESSANDRO NICOLI (AUTOR(A))

NICOLI AGRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REU)

CREDORES (REU)

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE CECILIO DE OLIVEIRA OAB - SP344245 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNARI CANOZO OAB - SP203856 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

LARISSA MANCINI DE OLIVEIRA OAB - SP333651 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO PEDROSO GRANJA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

VOLMAR LODI (TERCEIRO INTERESSADO)

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HENRIQUE VON ANCKEN ERDMANN AMOROSO OAB - SP259553 

(ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JONAS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

SGS UNIGEO GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE GONCALVES DE ARRUDA OAB - SP0200777A (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON OAB - SP292422 

(ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA OAB - MT12487-E (ADVOGADO(A))

LAERCIO JOSE RIGO OAB - RS29669 (ADVOGADO(A))

SEBBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FIAGRIL (TERCEIRO INTERESSADO)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JALMAR VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011782-32.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Do pedido de restituição do trator marca John Deer – ID. 26784101. Os 

recuperandos pretendem a devolução 01 (um) trator marca John Deer - 

6.180 J, cor verde e amarela, chassi nº 1BME- 6.180JLCD – 000741 – 

10350 kg, penhorado por força de decisão proferida nos autos do 

processo código n. 252612 – n. 19654-23.2015.811.0015, em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sob o fundamento de que tal 

maquinário é essencial para continuidade das atividades e preservação do 

grupo (ID. 26784101). Instado a manifestar, o credor José Jalmar Vargas 

se manifestou pela não essencialidade do bem e que este seja mantido 

sob sua posse (ID. 27286022). Em ID. 27388277 foram requisitadas 

informações referentes ao Conflito de Competência n. 

1018553-37.2019.8.11.0000, suscitado pelos recuperandos em relação a 

este Juízo e o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT. Por sua 

vez, a Administradora Judicial consignou que o trator é utilizado para o 

exercício de atividades intrinsecamente ligadas à operação dos 

recuperandos, sendo que sua falta ensejaria aumentos ao custo de 

produção (ID. 27799394). É o relato do necessário. Decido. 2. Como é 

cediço, o juízo da Recuperação Judicial é o competente para deliberar 

acerca dos atos expropriatórios contra os devedores, bem como para a 

verificação da essencialidade dos bens para a atividade empresarial. De 

fato, a competência do juízo recuperacional se dá pela atração de todas 

as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda 

que versem sobre créditos extraconcursais, pois o exame da 

essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa deve ser 

feito pelo juízo que reúne todas as informações sobre a real situação dos 

bens da empresa, consoante orientação traçada pelo STJ (Edcl nos EDcl 

no CC 128.618/MT, Min. Luis Felipe Salomão). Nessa perspectiva, passo a 

análise do pedido de ID. 20784101. Da análise dos autos, resta inconteste 

de dúvida que o maquinário discutido nos autos está ligado à atividade fim 

dos devedores, visto que produtores rurais, sendo que a ausência do 

trator seguramente compromete a atividade deles. Com efeito, conforme 

se depreende do parecer da Administradora Judicial, ainda que os 

recuperandos tenham viabilizado as safras anteriores sem o trator, sua 

ausência certamente ensejou a utilização de outros maquinários do próprio 

grupo, contratação de prestadores de serviços ou o arrendamento de 

maquinário, hipóteses em que se aumenta o custo de produção (desgaste, 

depreciação, despesas, etc) (ID. 27799394). Destarte, em que pese a 

argumentação do credor, a manutenção do bem sob sua posse vai de 

encontro ao objetivo do instituto da recuperação judicial, que é de 

possibilitar a reestruturação da empresa que esteja passando por 

dificuldades momentâneas (art. 47, Lei 11.101 /2005). Outrossim, ainda 

que a constrição se tenha dado antes do deferimento da recuperação 

judicial, tal situação não é capaz de afastar a essencialidade de sua 

utilização, conforme acima pontuado, uma vez que permanecendo o bem 

na posse do credor há possibilidade de comprometimento das atividades 

dos recuperandos. Nesse sentido, decidiu o e. STJ: AGRAVO INTERNO. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, 

"com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da 

falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para 

prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e 

pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 

órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos 

devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de 

recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento 

dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o 

pedido de recuperação.3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). AGRAVO 
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INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo 

universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação 

de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em 

outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de 

recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para 

deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em 

obediência ao princípio da preservação da empresa.3. Agravo interno no 

conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

15/12/2017). Portanto, evidenciada a essencialidade do maquinário 

penhorado para a continuidade da atividade rural desenvolvida pelos 

recuperandos, com base no princípio da preservação da empresa 

preconizado pela Lei 11.101/2005, imperiosa a restituição do bem aos 

devedores. 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Lei n.º 

11.101/2005, defiro o pedido formulado pela parte autora no tocante ao 

maquinário constrito por força de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara 

Cível desta Comarca (autos n. 19654-23.2015.811.0015) e, por 

conseguinte, determino a restituição do trator 01 (um) trator marca John 

Deer - 6.180 J, cor verde e amarela, chassi nº 1BME- 6.180JLCD – 000741 

– 10350 kg aos recuperandos, no prazo de 10 (dez) dias, nomeando 

Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli como depositários 

fiéis. Expeça-se o competente mandado. 3.1. Consigno que ficará a 

encargo da parte autora as providências necessárias para a remoção dos 

bens. 4. Intime-se o interessado/credor José Jalmar Vargas, por meio de 

seus advogados, para cumprimento da presente decisão, devendo 

informar, acaso necessário, o local onde se encontra o bem. 5. 

Comunique-se o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca acerca da presente 

decisão. 6. Segue em apartado as informações requisitadas no CC 

1018553-37.2019.8.11.0000 (ID. 27388277). 7. No mais, cumpra-se na 

íntegra a decisão de ID. 24252915. 8. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PAIXAO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000045-61.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. A inicial veio instruída com os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

27806017), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da parte requerente. 2.2. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial em ID 27806011. 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais poderão realizar-se nos termos do 

disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015545-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CRISTIAN CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015545-07.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de pedido de TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE ajuizada por Denis Cristian Cardoso – ME, representada 

por seu sócio proprietário Denis Cristian Cardoso, em face de PIEMONTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP (PÁTIO PIEMONTE OPEN 

MALL), argumentando que em 14/08/2018, contratou junto à parte ré, 

locação de um espaço comercial, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), mediante boleto bancário, pelo período de vinte e quatro 

meses, sendo que, em setembro de 2019, por descumprimento das 

obrigações por parte do locador, rescindiu o contrato. Ocorre que, em 

18/12/2019, recebeu comunicação via Correios do Cartório de Protestos 

desta Comarca com a informação que duas duplicatas mercantis emitidas 

pela parte ré, sem aceite, estariam indo à protesto. Argumenta que tais 

títulos são nulos, visto que a duplicata mercantil não pode ser emitida no 

caso de locação de imóveis, atividade negocial estabelecida entre as 

partes. Por tais razões, pugna pela concessão da tutela cautelar 

antecipatória para o fim de seja sustado, ou cancelado, o protesto do título 

em debate. Aduz, ainda, que ajuizará, no prazo legal, ação anulatório de 

título de crédito c/c pedido indenizatório. A exordial veio acompanhada dos 

documentos de ID. 27671549/27671572. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 2. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela 

provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental, “verbis”: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” 3. Outrossim, o artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
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decisão. 4. Ainda, em se tratando, como no caso, de pedido de tutela 

cautelar antecedente, a petição inicial, além do próprio requerimento de 

tutela cautelar, indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (art. 305, do CPC/2015). 5. Pois bem. Nesta 

tutela de urgência cautelar antecedente, objetiva a parte autora a imediata 

sustação do protesto dos títulos representados pelas duplicatas de venda 

mercantil por indicação acostadas no ID. 27671552, ambas no valor de R$ 

3.702,30 (três mil setecentos e doze reais e trinta centavos), sacadas 

pela requerida Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda. 6. In casu, em 

um juízo de sumária cognição, verifico que os fatos narrados, somados 

aos documentos que instruem a exordial são suficientes para demonstrar 

a probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações da parte 

autora, notadamente no que tange a não regularidade do título que embasa 

o apontamento para protesto. 7. De fato, considerando que as partes 

firmaram contrato de cessão e locação de imóvel (27671553), a princípio, 

tal obrigação não se configura como prestação de serviço a embasar a 

emissão de duplicata, em razão de se tratar de título causal, que deve, 

necessariamente, corresponder a uma efetiva compra e venda mercantil 

ou a uma prestação de serviços. 8. Deveras, o contrato de locação não 

pode ensejar a emissão de uma duplicata, uma vez que não se revela 

como prestação de serviço ou entrega de mercadoria, consoante disposto 

na Lei nº 5.474/1968. Aliás, nesse sentido é o posicionamento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE TÍTULO. AGRAVO RETIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

Tratando-se de ação declaratória de nulidade de título, o valor da causa 

deve corresponder ao valor do título de crédito objeto de impugnação, nos 

termos do art. 259, inc. V, do CPC/73, vigente à época da propositura da 

ação, com correspondência no art. 292, inc. II, do CPC/15. MÉRITO. CASO 

CONCRETO. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da espécie de 

título que restou protestado e, por conseguinte, da viabilidade ou não do 

protesto do mesmo. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. DUPLICATA MERCANTIL. 

O conjunto probatório dos autos evidencia que o documento levado a 

protesto se trata de uma duplicata (virtual) representada pelo boleto 

bancário. Ademais, indica que as partes firmaram contrato de locação de 

veículos e, sendo assim, tal obrigação não se configura como prestação 

de serviço a embasar a emissão de duplicata. A duplicata mercantil é um 

título causal que deve corresponder, necessariamente, a uma efetiva 

compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços. Não 

comprovada a ocorrência de compra e venda mercantil ou de efetiva 

prestação de serviço, a emissão da duplicata é irregular, impondo-se a 

procedência da ação declaratória de nulidade. Sentença confirmada.... 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO. UNÂNIME. 

(TJRS – Apelação Cível Nº 70080872732, Décima Quinta Câmara Cível, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019, 

Publicação em 30/04/2019). Apelação cível. Locação de bem imóvel. Ação 

declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenização por 

danos morais. Saque de duplicata mercantil por causa estranha a contrato 

de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 

Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 1º e 20º, § 1º, ambos da Lei n. 

5.474/68. Título inexigível, eis que jungido a débitos decorrentes de 

contrato de locação de bem imóvel. Protesto indevido. Dano moral 

caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Litigância de má-fé 

da requerida não verificada - art. 17 do Código de Processo Civil. 

Sentença preservada. Recursos, principal e adesivo, improvidos. (TJSP 

10509973920158260100 SP 1050997-39.2015.8.26.0100, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 07/05/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/05/2018). 9. A toda evidência também perfaz 

demonstrado perigo de dano, visto que enquanto existir controvérsia 

judicial acerca da natureza da obrigação que ensejou a emissão dos 

títulos em questão e sua respectiva regularidade, deve ser afastada da 

possibilidade de negativação dos dados da parte autora, especialmente 

em caso de protesto, pois, do contrário, poderá acarretar-lhe prejuízos de 

ordem material e moral, inclusive impossibilitando-lhe de realizar atividades 

negociais à crédito. 10. Ademais, importa evidenciar que ao caso em 

apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma 

vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá 

ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. 11. Por 

outro lado, calha assinalar que é indispensável a prestação de caução 

idônea, para garantir a efetiva reparação dos prejuízos eventualmente 

causados na hipótese de improcedência desta, uma vez que controversa 

a existência ou não do débito, diante do contrato locatício firmado entre as 

partes, ainda em vigência. 12. Desse modo, preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do art. 305 c/c o art. 300, § 2º, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido de tutela provisória cautelar em 

caráter antecedente, para determinar a sustação do protesto do(s) 

título(s) indicado(s) na inicial, ou, caso já consolidado, para sustar seus 

efeitos, desde que prestada caução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante o depósito judicial da quantia correspondente ao(s) título(s), até 

ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, em caso 

de descumprimento do presente decisum. 13. Comprovado o depósito 

judicial, expeça-se ofício ao Cartório onde ocorreu o apontamento para o 

cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias. 14. Em caso de 

omissão da parte autora na prestação da caução, voltem-me os autos 

conclusos. 15. Cite-se e intime-se a parte requerida para que tome ciência 

desta decisão, bem como, querendo, contestar o pedido e indicar as 

provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306 do CPC, 

consignando que em não sendo contestados os fatos alegados pelo autor, 

presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (artigo 307 do CPC). 16. 

Efetivada a medida cautelar, a parte autora terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para propositura do pedido principal, a ser formulado nestes mesmos 

autos (CPC, art. 308). 17. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007474-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007474-84.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA ao direito sobre o 

qual se funda a ação formulada nos autos (ID. 26219579). 2. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. 

3. Com fulcro no art. 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes, bem como dos honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007422-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI HELENA DIEL ANDRIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007422-88.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA ao direito sobre o 

qual se funda a ação formulada nos autos (ID. 26284236). 2. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. 

3. Com fulcro no art. 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes, bem como dos honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012438-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE LAZARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012438-52.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 26735027). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 17 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010924-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos, informando o atual endereço do requerido visto que a 

correspondência encaminhada para citação do mesmo retornou sem o 

devido recebimento, com a informação de 'mudou-se', conforme ID 

27335957.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014551-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & LERNER BIANCHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014551-76.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BIANCHI & LERNER BIANCHI LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A 

Vistos etc. Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. Neste sentido: “Agravo de 

instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em 1º grau. Correção da 

medida. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser instruído com 

provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os 

encargos do processo. Documentos acostados aos autos que não são 

suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. 

Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido”. (Processo AI 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) Pelo exposto, determino a intimação 

da empresa requerente para que no prazo de 15 dias comprove, 

objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar com as custas 

processuais. Havendo ou não manifestação, cls. para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014636-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014636-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

NELCI WOLF SIMSEN RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Em consulta 

aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pela autora é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 26487940 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Vanderli Simsen Soares. 3. 

Assim sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo 

necessária sua demonstração não só para fins de fixação da 

competência como também amparar a verossimilhança de suas alegações, 

sobretudo considerando a proliferação de demandas como esta, motivo 

pelo qual, determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro 

documento apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento 

da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014779-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014779-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 
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Em consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o 

endereço residencial indicado pela autora é diverso daquele constante 

nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que 

na declaração de residência carreada em ID 26644364 não há qualquer 

justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no endereço de Antonio 

Jose de Almeida. 3. Assim sendo, no que tange a comprovação do 

endereço, entendo necessária sua demonstração não só para fins de 

fixação da competência como também amparar a verossimilhança de suas 

alegações, sobretudo considerando a proliferação de demandas como 

esta, motivo pelo qual, determino a intimação da requerente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou 

outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015191-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAES SERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015191-79.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LUCIANO MORAES SERIANO EXECUTADO: FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014938-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014938-91.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA PERES RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora reside na Comarca de 

Guarantã do Norte – MT, conforme comprovante de endereço de ID. 

26832828. 2. Deste modo, determino a intimação da autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou 

outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014906-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014906-86.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: GABRIEL ROCHA DO NASCIMENTO 

Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes 

autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da 

parte requerida, haja vista que o documento juntado aos autos ID 

26777010, foi enviado por endereço de e-mail. 2. A esse respeito, os 

tribunais tem se posicionado que a notificação extrajudicial enviada por 

e-mail não possui previsão legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA 

NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve 

ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial 

ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, 

nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o 

entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há 

previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica 

para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do 

feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - D F  0 7 1 1 1 0 4 2 2 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 9  D F 

0711104-22.2018.8.07.0009, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de 

Julgamento: 04/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Desta feita, intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte 

requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014161-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELI VOGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014161-09.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CIBELI VOGEL Vistos etc. 1. 

Renove-se a intimação da autora, por meio de seu advogado, para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão de ID. 26164708, sob pena 

de indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008428-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOFFREY CECIL GOLDKORN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA DE JESUS RATAO MARQUES OAB - SP116142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANA MARIA COELHO MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008428-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GEOFFREY CECIL GOLDKORN RÉU: TICIANA MARIA COELHO MACIEL 

Vistos etc. 1. Renove-se a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão de ID. 

22236872, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014028-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014028-64.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME, FRANCISCO 

BEZERRA BRILHANTE EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, registro que os presentes autos de embargos à 

execução tramitam em dependência ao feito sob n. 

1010941-03.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Após, intimem-se os embargantes, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendem a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem 

fazerem jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de 

renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade 

de justiça. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014605-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MUELLER - RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

ALCIRO MULLER (LITISCONSORTES)

LIRES MUELLER (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014605-42.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: SERGIO MUELLER - 

RESTAURANTE - ME LITISCONSORTES: ALCIRO MULLER, LIRES MUELLER 

Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do 

instrumento de mandato conferido ao advogado, eis que se trata de cópia 

essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 

2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações previstas no 

artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO VIP CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001706-46.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO REQUERIDO: ESPACO VIP 

CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - ME Vistos etc. 

1. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001188-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA LECINK BERNARDI OAB - PR47668 (ADVOGADO(A))

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURO GONCALVES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUIZO DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001188-40.2019.8.11.0009 

REQUERENTE: RURAL AGROINVEST LTDA REQUERIDO: LINDAURO 

GONCALVES NETO Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo 

de origem, com as nossas homenagens. 3. Ocorrendo algumas das 
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situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a devolução da presente deprecata. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015277-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.S. BRONGNOLI & CASAGRANDA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015277-50.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: G.S. 

BRONGNOLI & CASAGRANDA LTDA - EPP Vistos etc. 1. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o envio do despacho judicial, eis que se trata 

de cópia essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 

do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013390-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIANCA MADEIRAS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. KONZEN - MADEIRAS - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013390-31.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONFIANCA MADEIRAS LTDA. EMBARGADO: C. A. 

KONZEN - MADEIRAS - ME Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os 

presentes autos de embargos à execução tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1007533-04.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade 

dos presentes embargos à execução. 3. Após, intime-se a embargante, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento 

da distribuição, art. 290 do CPC. 4. Ressalto que, em relação à guia 

recolhida de forma equivocada, ID. 25370339, compete à parte 

interessada solicitar a restituição dos valores, por intermédio de 

requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos termos da Instrução 

Normativa nº 02/2011 – Versão 02. 5. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014488-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. ROSSETTO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ENRIQUE FOLLMANN OAB - MT25606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014488-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

A. ROSSETTO & CIA LTDA - ME RÉU: HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos do artigo 

321 do CPC, comprovando possuir legitimidade para figurar no polo ativo 

da presente ação, tendo em vista que os cheques que instruíram a ação 

monitória constam como credora Ana Maria Rossetto Follmann, ID. 

26366497, e Clínica São Camilo, ID. 26366501, sob pena de indeferimento 

da exordial. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015371-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FINAZZI LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO OAB - MG130753 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015371-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANDRE FINAZZI LUZ RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 1. Intime-se 

o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça se a Srª. Luciane Irene de Moraes e a menor M. E. F. D. M. 

L., figuram no polo ativo da presente ação, procedendo a sua respectiva 

qualificação (art. 319, II, do CPC), sob pena da ação prosseguir somente 

com relação ao autor André. 2. No mesmo prazo, deverá o autor, retificar 

o endereçamento da ação, (art. 319, I, do CPC), bem como juntar aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009936-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDIA TEZZARO (EXEQUENTE)

HELENA MARIA TESSARO COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS REIS RUIZ OAB - PR29957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009936-14.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ARCIDIA TEZZARO, HELENA MARIA TESSARO COELHO EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a exequente para que se 

manifeste sobre a exceção de pré executividade ID 13249005 e sobre a 

petição ID 23016692 no prazo de cinco dias. Após, façam-me os autos 
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cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008705-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 30/10/2019, 

às 13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1008705-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DIONIZIA DA SILVA RÉU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

21983476 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 30 

de outubro de 2019, às 13:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008705-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autora, para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID 25527617.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013459-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIRA JACOBOSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013459-34.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ANADIRA 

JACOBOSKI Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 18855937 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada ANADIRA JACOBOSKI e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 11084520. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011333-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI WILSMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011333-74.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: VOLNEI 

WILSMANN Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob ID. 18726361 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado Volnei Wilsmann e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 16882242. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACRINORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001745-77.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ACRINORTE EXECUTADO: SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA Vistos, 

etc... 1. Defiro o pedido sob Id. 17629044 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 
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Juízo, visando a localização do atual endereço do executado SALMO 

RAMOS DOS SANTOS SILVA e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob ID. 4960519. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se 

o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o 

prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa 

no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKAIRO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005755-33.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MAKAIRO DOS 

SANTOS SILVA Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 17741589 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do Réu Makairo dos Santos Silva e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino o cumprimento da decisão de ID. 13699100. 3. 

Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004520-31.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: FRANCISCO DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 18494788 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do executado 

FRANCISCO DOS SANTOS e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 16222600. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001467-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001467-42.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: NATALIA OLIVEIRA DA SILVA, JOAO 

CLAUDIO ROMERO DE SOUZA Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 

19140395 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço dos executados NATALIA OLIVEIRA DA SILVA e JOAO 

CLAUDIO ROMERO DE SOUSA e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 12732326. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhes Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013757-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEDRO ECKERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013757-26.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDECIR PEDRO 

ECKERT Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19233365 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do réu VALDECIR PEDRO ECKERT e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino o cumprimento da decisão sob Id. 13260789. 3. 

Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 
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2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000774-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID MELANIE TADEI RODUY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000774-58.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: INGRID MELANIE TADEI RODUY Vistos etc. 1. Defiro o pedido 

sob Id. 18129302 e, por conseguinte, determino a realização de buscas 

junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da ré e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino o cumprimento da decisão de ID. 12036272. 3. 

Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005193-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005193-24.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: LEANDRO 

MOREIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Determino a realização de buscas junto 

aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do 

atual endereço do réu Leandro Moreira da Silva, para tanto, junto aos 

autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação do réu, nos moldes da 

decisão de ID. 13259242. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

defiro o pedido de citação por edital, conforme requerido no ID. 18889500, 

este pelo prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. 4. Não 

havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012744-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATISOM MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012744-89.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: KATISOM MIRANDA SILVA Vistos 

etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19213517 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Katisom Miranda 

Silva e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino o 

cumprimento da decisão de ID. 10742263. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006564-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELEN TAYNARA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

JOANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERREIRA JUNGLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006564-23.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

JOANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, EDIELEN TAYNARA GOMES DA 

SILVA EXECUTADO: FLAVIA FERREIRA JUNGLES Vistos etc. 1. Defiro o 

pedido sob Id. 17820654 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada FLAVIA FERREIRA JUNGLES 

e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da 

parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 14074598. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, defiro o pedido de citação por edital, 

conforme requerido em ID. 17820654, este pelo prazo de 20 dias, nos 

termos do despacho inicial. 4. Não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006970-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E ELETRICAS LTDA 

- ME (RÉU)

IVO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1209 de 3112



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006970-78.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ARAGUAIA 

SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E ELETRICAS LTDA - ME, IVO 

DA SILVA Vistos, etc... 1. Defiro o pedido sob Id. 17599803 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados ARAGUAIA SERVIÇOS DE MONTAGENS MECANICAS E 

ELETRICAS LTDA-ME e IVO DA SILVA e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 17599803. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, defiro o pedido de citação por edital, conforme requerido em ID. 

8080719, este pelo prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. 4. 

Não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do 

Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019 Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009257-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LANI TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009257-77.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LANI TURISMO LTDA - ME EXECUTADO: EDER FERREIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob ID. 19178164 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do executado Eder 

Ferreira dos Santos e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

18538057. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019 Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004677-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCESA COMERCIO E DISTRIBUIDORA MODA CASA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA OAB - SP244388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA CARRILHO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004677-04.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

PRINCESA COMERCIO E DISTRIBUIDORA MODA CASA LTDA - ME RÉU: 

CECILIA CARRILHO PERES Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19574718 

e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da ré Cecilia Carrilho Peres e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte ré, nos moldes da decisão sob 

Id. 16425872. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o 

autora para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 

15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010474-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANILDO R VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HENRIQUE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLANGE PEREIRA PEGHIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010474-58.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA REQUERIDO: SOLANGE PEREIRA PEGHIN, 

MARLON HENRIQUE DA SILVA Vistos etc. 1. Inicialmente, consigno que, 

nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 1.1. Por conseguinte, determino a realização de buscas 

junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da ré Solange Pereira Peghin e, para tanto, 

junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da ré, para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e 

confissão. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, defiro o 

pedido de citação por edital, conforme requerido em ID. 17999654, este 

pelo prazo de 20 dias, para querendo contestar a ação. 4. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019 Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011649-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALTAIR GUEDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011649-87.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 
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LUIZ ALTAIR GUEDES RÉU: LUIS CARLOS FERNANDES Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido sob Id. 19040624 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço do executado Luis Carlos 

Fernandes e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

16905510. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, defiro o 

pedido de citação por edital, conforme requerido em ID. 19040624, este 

pelo prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. 4. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019 Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001675-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001675-60.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALDIR DA SILVA Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 

18131050 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço do réu Valdir da Silva e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino o cumprimento da decisão de ID. 6057511. 3. 

Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009860-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009860-87.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: FRANCIELE RUANA ROCHA DOS 

SANTOS Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19597926 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada Franciele Ruana Rocha dos Santos e, para tanto, junto aos 

autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte executada, nos 

moldes da decisão sob Id. 9748736. 3. Restando infrutífera as diligências 

do item “2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011553-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO REINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1011553-38.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO] PARTE AUTORA: LAURO REINALDO DE 

OLIVEIRA PARTE REQUERIDA: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Certidão de 

Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a sentença constante do ID 

25913912 transitou em julgado sem interposição de recurso. Sinop - MT, 

13 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013949-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1013949-85.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 27400209 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 18 de dezembro de 2019 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013949-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autora, para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID 27400209.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009584-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA MARIA DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 27/11/2019, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1009584-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ARICA MARIA DE NOVAIS RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 21995273 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 27 de novembro de 2019, às 15:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009584-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA MARIA DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID27573338.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011087-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO JULHAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1011087-44.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 27452697 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal, visto que o requerido não foi localizado para 

citação conforme certidão de ID 26660678, dando-se por citado ao 

comparecer espontâneamente através da juntada de procuração de ID 

27452698, porém, não decorreu ainda, o prazo para purgação da mora. 

SINOP, 18 de dezembro de 2019 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009936-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDIA TEZZARO (EXEQUENTE)

HELENA MARIA TESSARO COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS REIS RUIZ OAB - PR29957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009936-14.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ARCIDIA TEZZARO, HELENA MARIA TESSARO COELHO EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a exequente para que se 

manifeste sobre a exceção de pré executividade ID 13249005 e sobre a 

petição ID 23016692 no prazo de cinco dias. Após, façam-me os autos 

cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012744-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATISOM MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da Autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008103-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRANDA ANDRADE (EXECUTADO)

ADRIANO MIRANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de penhora e avaliação conforme certidão 

de ID 27619912.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014746-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação ao advogado do autor para que no prazo de cinco (5) 

dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito 

quanto ao NÃO cumprimento do mandado de citação conforme certidão de 

ID 27364632.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002156-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA PEREIRA AMARAL (EXECUTADO)

VANDA PEREIRA AMARAL 88945413120 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE MATIAS DA SILVA OAB - MT26834/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

pagamento do débito constante do ID 27414677. Ainda, caso requeira o 

seu levantamento deverá no mesmo prazo informar os dados pessoais e 

bancários para posterior expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009547-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de citação conforme certidão de ID 

27603881.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014138-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de apreensão conforme certidão de ID 

27603400.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011112-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de apreensão conforme certidão de ID 

27602941.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013401-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

OLIMPIO CARVALHO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Considerando 

que o autor manifestou desinteresse na audiência de conciliação, ID. 

2537779, bem como o réu, ID. 26473663, nos termos do art. 334, § 4º, 

inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o dia 06/05/2020 às 

13:30 horas. 2. Por conseguinte, intime-se o autor, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

contestação de ID. 26473663. 3. Após, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013161-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVE ELIZABET HORN BREMBATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013161-71.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SILVE ELIZABET HORN BREMBATI RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 25176267, bem como o réu, ID. 27403162, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o dia 

29/04/2020 às 15:30 horas. 2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 

27403162. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013811-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013811-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID. 25735146, bem como o réu, ID. 26776509, nos termos 

do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o 

dia 27/05/2020 às 15:30 horas. 2. Por conseguinte, intime-se a autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de 

ID. 27406630. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010719-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME RÉU: JOAO MARIA DE 

SOUZA Vistos etc. 1. Previamente a análise da liminar de reintegração de 

posse, a fim de esclarecer os fatos alegados na exordial para formação 

de convicção por parte deste Juízo, com fundamento no artigo 300, § 2º, 

do CPC, designo audiência de justificação prévia para o dia 12/03/2020, às 

16h00min. 2. Cite-se pessoalmente a requerida, para comparecer na 

audiência acima designada, consignando-se que o prazo para 

contestação somente fluirá a partir da audiência de conciliação, consoante 

estabelecido no artigo 335, I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que compareça ao ato, acompanhada de 

suas testemunhas, que deverão comparecer à audiência de justificação 

independentemente de intimação. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com urgência. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que querendo, apresente no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à contestação sob id 26473663.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014185-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ZAVARDINIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência complementar do Oficial de Justiça constante do ID 

27408221, no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de complementação de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para repasse ao oficial de justiça, 

em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013161-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVE ELIZABET HORN BREMBATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que querendo, apresente no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à contestação sob ID. 27499625

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015027-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de apreensão, no bairro Jardim Jacarandás, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014234-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MEDINA PARRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 
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o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de apreensão, no bairro Setor Comercial, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015129-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ZUBLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015129-39.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CLEVERSON ZUBLER 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

27217353), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada 

instrumento de protesto ID 27217353 – pág.03. 3. Deste modo, restam 

preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014516-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014516-19.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26394749), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 26394754. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em consequência, 

determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se 

o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011010-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos requeridos para que apresente nos autos o 

contrato de seguro que embasou os descontos, bem como o extrato da 

conta bancária nº 0001546-6, agência 1189, a fim de verificar o início e o 

valor cobrado do seguro de vida celebrado entre as partes, sob pena de 

serem consideradas como verdadeiras as alegações da requerente a este 

respeito (artigo 398 e seguinte do CPC).

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1012847-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE RIBEIRO DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1215 de 3112



EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR PAULO ZUBLER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012847-28.2019.8.11.0015 

INVENTARIANTE: ILDETE RIBEIRO DE SOUZA RÉU: ALMIR PAULO ZUBLER 

Vistos etc. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, não foram encontrados elementos que desabonem a 

declaração de hipossuficiência ID 24842246, razão pela qual defiro à 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Conveniente a 

justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 29/01/2020, 

às 15:00 horas, devendo a requerente arrolar as testemunhas no prazo 

de cinco dias. Cite-se o requerido e intime-o da data da audiência retro 

designada, consignando que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado. O prazo de 15 dias para contestar terá início a 

partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006027-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE FABIO KLEIN (EXECUTADO)

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

ROGERIO ANTONIO BERTICELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006027-90.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI EXECUTADO: VECELLI 

PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, ROGERIO ANTONIO 

BERTICELLI, ERNANE FABIO KLEIN Vistos etc. Em observância ao disposto 

no art. 9º do CPC, determino a intimação do exequente para que se 

manifeste sobre o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, petição 

ID 27522634, no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 

de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006279-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO OAB - SP367000 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALUCHOWSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006279-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO RÉU: RODRIGO PALUCHOWSKI Vistos 

etc. Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

18 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011961-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011961-97.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: WAGNER DA 

SILVA GOMES Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19558552 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado WAGNER DA SILVA GOMES e, para tanto, junto aos autos 

os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente 

dos já diligenciados, determino o cumprimento da decisão de ID. 10910593. 

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002564-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EMANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002564-43.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: LUCAS EMANOEL DA SILVA 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19595271 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do executado Lucas 

Emanoel da Silva e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

18537606. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 

15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 
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deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001976-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ROSA DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001976-36.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: OSCAR ROSA DE 

SOUZA NETO Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19870593 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do réu e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino o 

cumprimento da decisão de ID. 18577893. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001422-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EZEQUIEL CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001422-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO EZEQUIEL CORREA Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob 

Id. 19596762 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto 

aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do 

atual endereço do Réu João Ezequiel Correa e, para tanto, junto aos autos 

os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente 

dos já diligenciados, determino o cumprimento da decisão de ID. 18577566. 

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012132-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ROCHA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012132-20.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LUCIO ROCHA CARVALHO EXECUTADO: MD CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 20277636 e, 

por conseguinte, determino à realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executado e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob ID. 

17561803. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 

15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001092-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PERICIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001092-07.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JAIME PERICIN RÉU: EDSON FERREIRA ALVES Vistos etc. 1. Defiro o 

pedido sob ID. 20131320 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu Edson Ferreira Alves e, para tanto, 

junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte ré, 

nos moldes da decisão sob Id. 18989193. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, intime-se o autor para que requeira a citação por 

edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 

20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004014-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004014-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCIO PAULI RÉU: DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE Vistos etc. 

1. Defiro o pedido ID. 20703574 e, por conseguinte, determino à realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada e, para tanto, junto aos autos 

os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente 

dos já diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes 

da decisão sob ID. 19685816. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012284-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORDINI SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SANTOS TORRES (RÉU)

STO - SERVICOS E OBRAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012284-68.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO BORDINI SOBRINHO RÉU: SIDNEI SANTOS TORRES, STO - 

SERVICOS E OBRAS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 

20012827 e, por conseguinte, determino à realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço dos réus e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação dos réus, nos moldes da decisão sob Id. 19001843. 3. 

Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o Autor para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

4. Havendo o requerimento, citem-se os réus, por edital, este pelo prazo 

de 20 dias, para, querendo, apresentarem contestação em 15 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhes Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014649-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MAINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.A.S. HORINOUCHI INFORMATICA - ME (REQUERIDO)

GISELE APARECIDA DA SILVA HORINOUCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014649-61.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDEMAR MAINA REQUERIDO: G.A.S. HORINOUCHI 

INFORMATICA - ME, GISELE APARECIDA DA SILVA HORINOUCHI Vistos 

etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento de 

mandato conferido ao advogado, eis que se trata de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a 

juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de 

Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004509-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA FERRAZ PAJANOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004509-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARTINS & MARTINS LTDA RÉU: WANESSA FERRAZ PAJANOTTI Vistos 

etc. 1. Defiro o pedido ID. 20433996 e, por conseguinte, determino à 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço do réu e, para tanto, junto 

aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte ré, nos moldes 

da decisão sob ID. 18955338. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o autor para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se 

o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o 

prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa 

no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010976-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR OAB - 384.491.531-15 

(REPRESENTANTE)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES DEMARCHI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010976-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO REPRESENTANTE: SUELENE GUIA DA SILVA 

AGUIAR RÉU: THALES DEMARCHI DA SILVA Vistos etc. 1. Considerando 

que os documentos carreados aos autos não se mostram suficientes para 

análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do 
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Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002511-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002511-96.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MARCIO ANTONIO 

LIMA DA FONSECA JUNIOR Vistos etc. 1. Defiro o pedido ID. 20303971 e, 

por conseguinte, determino à realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do réu e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino o 

cumprimento da decisão de ID. 12564707. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, intime-se o autor para que requeira a citação por 

edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 

20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010820-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVES VANDERLEI EICKHOFF OAB - MT12125/B (ADVOGADO(A))

DIRCEU BELARMINO PEREIRA OAB - 483.500.281-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010820-72.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES REPRESENTANTE: 

DIRCEU BELARMINO PEREIRA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção. 2. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da exequente, consignando as mesmas advertências. 

3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (EXECUTADO)

CRISTIANO JOSE QUAINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002698-70.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: MARISTELA INES 

KUFFEL QUAINI, CRISTIANO JOSE QUAINI Vistos etc. 1. Defiro o pedido ID. 

19950512 e, por conseguinte, determino à realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço do executado Cristiano Jose Quaini e, para tanto, junto aos 

autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação do Executado Cristiano, 

nos moldes da decisão sob ID. 18568181. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação 

por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 

20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010821-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVES VANDERLEI EICKHOFF OAB - MT12125/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010821-57.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

EMBARGADO: ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES Vistos 

etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014781-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014781-21.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA Vistos etc. 1. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento de mandato conferido 

ao advogado, eis que se trata de cópia essencial para o cumprimento da 

missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014471-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA CATAFESTA (REQUERENTE)

ORIDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES TAVEIRA JUNIOR OAB - PR65078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI DE FATIMA CATAFESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014471-15.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA ROSANA CATAFESTA, ORIDES MOREIRA 

REQUERIDO: ROSELEI DE FATIMA CATAFESTA Vistos etc. 1. Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001025-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO REINALDO DOMINGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001025-76.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL RÉU: JULIO REINALDO DOMINGUES Vistos etc. 1. Defiro o 

pedido ID. 20810899 e, por conseguinte, determino à realização de buscas 

junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte ré, nos moldes da decisão sob 

ID. 14222849. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

autora para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 

15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014614-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ROBERTO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS EDGAR LUFT DELAVY OAB - SC33646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

THIAGO MARCELO ZANELLA OAB - SC20442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014614-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: OSCAR ROBERTO JORGE Vistos etc. 1. Retifique-se a D.R. 

e A., para fazer constar no polo ativo Indiana Seguros S/A e no polo 

passivo Oscar Roberto Jorge, Loca Auto Locadora de Veículos Ltda Epp 

(CNPJ n. 04.649.441/0001-70), e Bradesco Auto Companhia de Seguros 

(CNPJ n. 92.682.038/0001-00). 2. Após, oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o envio das contestações da requerida Loca Auto Locadora de 

Veículos Ltda Epp e da denunciada Bradesco Auto Companhia de 

Seguros, bem como do instrumento de mandato conferido ao advogado da 

requerente, da requerida Loca e da denunciada Bradesco. 3. Com a 

juntada, façam-me os autos conclusos para cumprimento da finalidade da 

missiva. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014762-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BMC HYUNDAI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PILLA FILHO OAB - RS41666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014762-15.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BMC HYUNDAI S.A. REQUERIDO: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, ANTONIO MARCOS 

DOS REIS Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio 

da carta precatória, bem como do despacho judicial, eis que se tratam de 

cópias essenciais para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 

do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015022-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MANUEL KUHN TELLES OAB - SP263463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENEGUETTI SEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015022-92.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: EDIMILSON ALVES REQUERIDO: CLAUDIO MENEGUETTI 

SEGA Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio da 

petição inicial, bem como do instrumento de mandato conferido ao 

advogado, eis que se tratam de cópias essenciais para o cumprimento da 

missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008386-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO IVOGLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008386-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MAURO IVOGLO EXECUTADO: RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO Vistos etc. 

1. Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD. 2. Compulsando os autos, verifico que tentou a 

intimação do executado, por mandado, para que se manifestasse sobre a 

penhora on-line realizada nos autos, contudo, restou infrutífera, ID. 

17325173. 3. Deste modo, tenho como válida a intimação, nos termos do 

art. 841, § 4º do CPC, e por conseguinte, expeça-se o competente alvará 

de levantamento da importância penhorada nos autos, conforme requerido 

no ID. 17643021, intimando-se pessoalmente o exequente. 4. Após, 

intime-se o exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção. 5. Não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o exequente, consignando as mesmas 

advertências. 6. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005861-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005861-92.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA EUNICE FERREIRA DA CRUZ Vistos 

etc. 1. Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do CPC, determino que me façam os autos cls. 

para prolação da sentença de mérito. 2. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008459-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ASSIS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

LEONICE SILVA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008459-19.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: LEONICE SILVA SILVEIRA, 

VILMAR ASSIS DA SILVEIRA Vistos etc. 1. Considerando que já houve a 

busca de endereço dos Executados através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, ID. 17376104/17376105, indefiro o pedido 

de ID.19493232. 2. Por conseguinte, intime-se o exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

3. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias. 4. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002859-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAMAR MENDES FORTUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL LOURDES SANTIN DAMO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA NUBIA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOACIR RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMAR DONHAUSEE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002859-85.2016.8.11.0015 AUTOR(A): 

WILHAMAR MENDES FORTUNA RÉU: ISABEL LOURDES SANTIN DAMO 

Vistos etc. 1. Cumpra a Sr.ª Gestora a decisão de ID. 8697214. 2. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção. 3. Não havendo 

manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora, consignando as 

mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005643-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LUIS ALESSIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005643-64.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: ADAIR LUIS ALESSIO 

Vistos etc. 1. Considerando que os documentos carreados aos autos não 

se mostram suficientes para análise do pleito à gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação 

Réu/Reconvinte para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014944-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA FERREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DA CRUZ MONTES OAB - MS15357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014944-98.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: CANDIDA FERREIRA PINHEIRO REQUERIDO: RODRIGO DE 

AVILA Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. 3. Ocorrendo algumas das situações previstas no 

artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

devolução da presente deprecata. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015077-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PISTORE DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ SALVADOR OAB - PR59639 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESARIA FERMINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015077-43.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: GILBERTO PISTORE DE ALENCAR REQUERIDO: CESARIA 

FERMINO DA SILVA Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o envio do despacho judicial, do instrumento de mandato 

conferido ao advogado, bem como da guia e do comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciais, eis que se tratam de cópias 

essenciais para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 

2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações previstas no 

artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011157-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011157-61.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. 

Intime-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC. 3. Deverá constar 

no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Não havendo 

conciliação, intime-se a autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 

25557807. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011157-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011157-61.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. 

Intime-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC. 3. Deverá constar 

no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Não havendo 
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conciliação, intime-se a autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 

25557807. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000827-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE NUNES DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000827-10.2016.8.11.0015 AUTOR(A): 

SERGIO LUIZ BERGAMINI RÉU: ZULEIDE NUNES DE SOUZA - ME Vistos 

etc. 1. Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre os embargos monitórios de ID. 

21587571. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003690-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003690-31.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO DE BARROS RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007976-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL PEDRO SURDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007976-52.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: RANGEL PEDRO SURDI 

Vistos etc. Cumpra-se a decisão de ID. 20952168, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005757-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005757-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA RÉU: RICARDO 

REBOUCAS DE SOUZA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008082-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008082-82.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ANTONIO DANIEL 

DE SOUZA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002317-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002317-67.2016.8.11.0015 AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. RÉU: 

SILVANIA SILVA APINAGES Vistos etc. 1. Considerando que já houve a 

busca de endereço da ré através dos sistemas de informação disponíveis 

ao Poder Judiciário, ID. 5770729/5770731, indefiro o pedido de 

ID.17975354. 2. Cumpra-se a decisão de ID. 5770759. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001152-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA, NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA 

RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013509-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 3/6/2020, 

às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados de seus constituintes. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013509-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BEATRIZ RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG S/A, Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-25549865 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de junho de 2020, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015129-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ZUBLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015129-39.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CLEVERSON ZUBLER 

Vistos etc. 1. Cumpra-se a decisão proferida pelo M.M Juiz Plantonista 

abaixo transcrita: “I – Em que pese a arguição do requerido, constata-se 

que a decisão liminar deu ele por constituído em mora em decorrência do 

protesto regularmente demonstrado nos autos, não se sustentando a 

alegação de ausência de pressuposto processual. É o entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. É dever do 

agravante impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão 

agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 83/STJ, 

demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com 

a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos 

referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do 

recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 529.844/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/10/2014, DJe 30/10/2014). II – Com relação ao pagamento efetuado, 

observa-se que a cédula de crédito bancário que lastreia a busca e 

apreensão está em vias de quitação, pois a última das 36 parcelas 

acordadas venceu em 28.10.19. Nesse particular, há aparente equívoco 

na inicial, pois aponta como inadimplida a parcela de n. 34, indicando como 

valor total da dívida o montante de R$ 8.519,40 (oito mil, quinhentos e 

dezenove reais e quarenta centavos), que seria correspondente às 

parcelas n. 34 e 35, estabelecido que a última parcela teria sido quitada. III 

– Em vista dessas particularidades, e considerando que o requerido 

efetuou o pagamento do débito indicado pela instituição requerente, 

entendo que é caso de SUSPENSÃO do cumprimento da medida liminar, 

até que seja verificada e efetiva existência de débito remanescente. IV – 

Recolha-se imediatamente o mandado de busca e apreensão expedido, 

pois não há notícia de que tenha sido cumprido. V – Intime-se a requerente 

para indicar a conta bancária para recebimento do montante depositado e 

requerer o que de direito. VI – Intime-se o requerido. Sinop/MT, 21 de 

dezembro de 2019, às 13h30min. JACOB SAUER, Juiz de Direito 

plantonista." 2. Intime-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015173-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO NUNES FILHO OAB - GO41618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS M. DE OLIVEIRA MERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO DYEGO ARAUJO CARVALHO OAB - TO8414 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015173-58.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: CARLOS M. DE 

OLIVEIRA MERCADO LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intime-se o banco autor, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

a restituição dos veículos apreendidos a ré (ID. 27321347), nos termos do 

acordão de ID. 27689858. 2. Por conseguinte, aguarde-se o julgamento do 

agravo de instrumento sob o nº 1019127-60.2019.8.11.0000. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015568-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015568-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

NOEMIA WERLANG RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1. Intime-se a autora, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos o atestado/solicitação do médico responsável indicando a 

urgência ou emergência da internação, sob pena de indeferimento da 

liminar. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de janeiro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006667-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARI TERESINHA ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006667-93.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: CLARI TERESINHA 

ZORDAN Vistos etc. 1. Por petição de ID. 24775940, o exequente 

requereu penhora on-line para bloquear valores em nome da executada, 

através do sistema Bacenjud. 2. Ocorre que, compete ao juízo deprecante 

apreciar o referido pedido, tendo em vista que o juízo deprecado só tem 

autorização legal para constrição de bens localizados “no foro da 

situação”, nos termos do art. 845, § 2º, do CPC. 3. Deste modo, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as devidas baixas, 

observadas as formalidades legais. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002579-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRIO HERDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002579-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALMIRIO HERDT RÉU: INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA Vistos etc. 1. 

Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre os embargos monitórios de ID. 

21616979. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012468-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LUIS WILLINGHOFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ BERTE OAB - MT13246/O (ADVOGADO(A))

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA OAB - MT15669/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HEITOR DE SOUZA PERETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012468-87.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MOACIR LUIS WILLINGHOFER Vistos etc. 1. Diante da 

manifestação do Ministério Público no ID. 27816846, e considerando o 

disposto no art. 262 do CPC, determino o cancelamento da audiência 

designada para o dia 03/03/2020 às 14:00 horas, e, por conseguinte, 

remetam-se a presente missiva para a Comarca de Santa Maria/RS, com 

as baixas necessárias. 2. Oficie-se ao juízo Deprecante. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013842-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA RÉU: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA 

COSTA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014534-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDES MARIA STEFFENON (EMBARGANTE)

ADRIANE FATIMA STEFFENON (EMBARGANTE)

ZOLMIR STEFFENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014534-40.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: ADRIANE FATIMA STEFFENON, ZOLMIR STEFFENON, 

OLIDES MARIA STEFFENON EMBARGADO: VALE DO RIO VERDE 

ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os 

presentes autos de embargos à execução tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1000292-76.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade 

dos presentes embargos à execução. 3. Após, intimem-se os 

embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendem a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto 

de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob pena de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014559-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014559-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP RÉU: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS 

S/A Vistos etc. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVOCATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA 

GRATUITA CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA - PESSOA JURÍDICA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

BENEFÍCIO REVOGADO - RECURSO PROVIDO –“Incumbe à autora 

requerente, pessoa jurídica, a comprovação dos requisitos necessários à 

obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. A demonstração 

da necessidade deve se dar por meio de elementos contábeis adequados 

que evidenciem a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de 

demandar em juízo, por impossibilidade de atender às despesas judiciais, 

máxime se em anterior agravo (RAI 112862/2013) a condição de 

hipossuficiência da empresa foi afastada e revogado o benefício da 

gratuidade da justiça.”(AI 149179/2014, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no 

DJE 02/02/2015) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDO - NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO 

DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA - NÃO COMPROVADA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Para a concessão do 

benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, necessária a efetiva 

comprovação da hipossuficiência econômica e financeira da empresa 

interessada.”(AgR 147009/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 

01/12/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO 

DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por 

dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais.”(AI 

50123/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014) 2. Pelo exposto, 

determino a intimação da pessoa jurídica/requerente para que no prazo de 

15 dias comprove, objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar 

com as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício, uma 

vez que inexiste nos autos elementos suficiente permitam o deferimento, 

ou requeira o parcelamento das custas. 3. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014687-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DA SILVA HERCULANO FERREIRA (RÉU)

GENIVALDO SANTOS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014687-73.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO RÉU: GENIVALDO SANTOS 

FERREIRA, KEILA DA SILVA HERCULANO FERREIRA Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013651-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013651-93.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP EXECUTADO: FERNANDA 

VIEIRA DE LIMA Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014565-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014565-60.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE 

Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes 

autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da 

parte requerida, haja vista que o documento juntado aos autos informa que 

a correspondência de ID. 26437952 (Pág. – 09) não foi entregue à parte 

requerida pelo motivo “ausente”. 2. A esse respeito, a jurisprudência tem 

se posicionado que a devolução da notificação por motivo “ausente” não é 

suficiente para ensejar a caracterização da mora. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - 

TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios.Essa prova é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 

72/STJ).Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do méri to (REsp 1293721/PR). (N.U 

1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) 3. 

Desta feita, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte 

requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015286-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO AIRES DE ABREU - ME (RÉU)

MARIO SERGIO AIRES DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015286-12.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA RÉU: MARIO SERGIO 

AIRES DE ABREU - ME, MARIO SERGIO AIRES DE ABREU Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial de ID. 27653173. Proceda as retificações 

necessárias. 1.1 Por conseguinte, tendo em vista que a ação encontra-se 

instruída com título escrito que, a princípio, demonstra a existência do 

débito exigido, com fulcro no artigo 701, “caput” do Código Civil, expeça-se 

mandado de pagamento e citação à parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014149-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENIVALDO DE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014149-92.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: RENIVALDO DE SOUZA 

BORGES Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015397-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR GOMES (EXECUTADO)

IRACEMA ANTONIA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015397-93.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MARTINS & MARTINS LTDA EXECUTADO: IRACEMA ANTONIA GOMES, 

PAULO CEZAR GOMES Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014503-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE CHEQUETO LOSI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014503-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CELSO ANTONIO MISTURINI RÉU: CLEONICE CHEQUETO LOSI Vistos etc. 

1. Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014589-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA PIAZENTIN GIMENES (EXECUTADO)
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ANDRE BONFIM ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014589-88.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: ROBERTA PIAZENTIN 

GIMENES, ANDRE BONFIM ALVES Vistos etc. 1. Citem-se os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pelos executados no prazo de 03 (três) 

dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 

1.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pelos executados no 

prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil). 2. Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as 

custas processuais e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) 

dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a 

avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar os executados, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar dos executados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intimem-se 

pessoalmente os executados da penhora, caso não tenham advogado 

constituído nos autos, ou intimem-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) dos executados da 

penhora, caso tenham advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo os executados pessoas físicas e casados, 

intimem-se também o(a) cônjuges dos executados, nos termos fixados 

pelo item "4" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 5. No ato de intimação dos executados da penhora, 

cientifiquem-se os mesmos que poderão, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se oporem à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014631-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HENRIQUE DE LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014631-40.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

EXECUTADO: ANDERSON HENRIQUE DE LIMA DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014849-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014849-68.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: TIAGO DIOLINDO 

ALMEIDA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014969-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMONE VETTORAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CARETA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014969-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GRIMONE VETTORAZZI RÉU: LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CARETA 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013711-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA EPLOT LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013711-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. RÉU: GRAFICA E EDITORA 

EPLOT LTDA - ME Vistos etc. 1. Tendo em vista que a ação encontra-se 

instruída com título escrito que, a princípio, demonstra a existência do 

débito exigido, com fulcro no artigo 701, “caput” do Código Civil, expeça-se 

mandado de pagamento e citação à parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013783-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAIVA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013783-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

PAIVA & CIA LTDA - EPP RÉU: ULISSES DUARTE JÚNIOR Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000091-89.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: HAMILTON PEREIRA 

SILVA Vistos etc. 1. Proceda-se com a busca de bens em nome do 

Executado, através do sistema RENAJUD e INFOJUD. 2. Com as 

respectivas respostas, intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção. 3. Com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011540-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIMAR BEZERRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011540-39.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME, 

ERIMAR BEZERRA DA SILVA FILHO Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida atualizada, os juros 

moratórios, as custas processuais e os honorários advocatícios no prazo 

de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à 

penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "4" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 5. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006040-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006040-26.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ATACADAO S.A. REQUERIDO: PAULO VITOR BUGHAY 

Vistos etc. 1. Por petição de ID. 24971612, a exequente requereu penhora 

on-line, através do sistema Bacenjud, bem como a busca de bens do 

executado, por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Anoreg, e ainda, a 

inclusão do nome do executado no Serasajud. 2. Ocorre que, compete ao 

Juízo Deprecante apreciar os referidos pedidos, tendo em vista que o 

Juízo Deprecado só tem autorização legal para constrição de bens 

localizados “no foro da situação”, nos termos do art. 845, § 2º, do CPC. 3. 

Deste modo, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007857-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007857-62.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: FRANCISCO DA 

CONCEICAO SILVA Vistos etc. 1. Não havendo necessidade de produção 

de outras provas, com fundamento no art. 355, I do CPC, determino que me 

façam os autos conclusos para prolação da sentença de mérito. 2. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006151-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006151-73.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO LINO SOBRINHO REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004647-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004647-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001187-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001187-37.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM ANDRADE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MENDES GUIMARAES BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001317-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

HIRAM ANDRADE ARAUJO RÉU: LETICIA MENDES GUIMARAES BARROS 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002216-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMUEL PINHEIRO LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002216-59.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO, IVANTEL DE 

OLIVEIRA PENTIADO REQUERIDO: SAMUEL PINHEIRO LOPES, PEDRO DA 

CUNHA PINTO NETTO Vistos etc. 1. Inicialmente, consigno que, nesta data, 

procedi a retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial 

correta. 1.1 Defiro a emenda à inicial de ID. 15811361, e 

consequentemente, proceda a exclusão do requerido Pedro da Cunha 

Pinto Netto do polo passivo da presente ação. 2. Deixo de analisar o 

pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que os 

requerentes efetuaram o pagamento das custas e taxas judiciais (ID. 

16974397/16975035). 3. Por conseguinte, considerando que o requerido 

Samuel não foi citado, nos termos do art. 344, do CPC, designe-se nova 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se o requerido, no endereço 

informado na petição de ID. 15483538, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 5. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 7. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009192-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSDOURADO TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009192-48.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: TRANSDOURADO 

TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos etc. 

1. Defiro o pedido de bloqueio do veículo que deverá ser feito através do 

sistema RENAJUD. 2. Por conseguinte, intime-se o Autor, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007997-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR MESSIAS LIMA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007997-96.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ARTUR MESSIAS LIMA 

DOS REIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

parte autora, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000102-79.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL REQUERIDO: MILTON HEITOR DOS 

SANTOS, LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012737-29.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DA SILVA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos etc. 1. Considerando que o autor manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação, ID. 24744212, bem como o réu, ID. 26358495, 

nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência 

designada para o dia 20/05/2020 às 13:00 horas. 2. Por conseguinte, 

intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 26358495. 3. 

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010218-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010218-52.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: JUDSON LUIZ 

CARVALHO DA SILVA COENGA Vistos etc. 1. Proceda-se com a busca 

de bens em nome do Executado, através do sistema RENAJUD e INFOJUD. 

2. Com as respectivas respostas, intime-se a exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003692-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SASSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003692-98.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: PAULO SASSI Vistos etc. 1. Preliminarmente, consigno que, 

nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta, nos termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Diante da 

petição de ID. 19578394, determino o arquivamento do presente feito com 

as cautelas de estilo. 3. Consigno que eventuais questionamentos a 

respeito da purgação da mora devem ser requeridos no Juízo de origem. 

4. Oficie-se ao Juízo de origem cientificando-o da presente decisão. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012889-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012889-48.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CERAMICA MARILIN LTDA - EPP 

Vistos etc. 1. Considerando que já houve a busca de bens em nome da 

executada através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, conforme 

ID. 17620156/17620158, indefiro o pedido de ID. 19928956. 2. Por 

conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007092-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010926-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXANDRE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010926-05.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAFAEL 

ALEXANDRE MARTINS Vistos etc. 1. Considerando que já houve a 

realização de busca de endereço do réu através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, ID. 17321802/17321805, 

indefiro o pedido de ID. 18924733. 2. Por conseguinte, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006800-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006800-72.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GILMAR GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: SIMONE DE 

OLIVEIRA ROCHA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010550-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA COSENDEY LOIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010550-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 
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KEILA COSENDEY LOIOLA RÉU: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REQUERIDO)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001406-84.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, ANTONIO MARCOS 

DOS REIS Vistos etc. 1. Intime-se a autora, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de cinco dias, traga aos autos o contrato social da 

empresa ré, sob pena de não homologação da transação. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para homologação do acordo 

ou prosseguimento da ação. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005042-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005042-24.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001709-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB - MT16666-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT14928-O (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICAÇÃO REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001709-69.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: CLEILTON PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. 

Cientifique-se a parte autora do retorno dos autos do E. TJ/MT. 2. Após, 

arquive-se com as cautelas de estilo. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009218-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO HERBERTS (REQUERIDO)

LEOCADIA BENDER HERBERTS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009218-80.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES REQUERIDO: ADOLFO 

HERBERTS, LEOCADIA BENDER HERBERTS Vistos etc. 1. Vistas ao 

Ministério Público pelo prazo de 30 dias. 2. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008872-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ODILA RANGEL AGUIAR REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 24738016, bem como o réu, ID. 27340951, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o dia 

29/01/2020 às 15:00 horas. 2. Por conseguinte, intime-se o réu, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

conteste a presente ação, sob pena de revelia e confissão. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1012847-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE RIBEIRO DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR PAULO ZUBLER (REU)

 

Intimar o advogado da requerente de que foi designado audiência de 

justificação para o dia 29/1/2020, às 15 horas, devendo a requerente 

arrolar as testemunhas no prazo de cinco (5) dias conforme despacho 

abaixo transcrito. Vistos etc. Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, não foram encontrados elementos que 

desabonem a declaração de hipossuficiência ID 24842246, razão pela qual 

defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Conveniente a justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 

29/01/2020, às 15:00 horas, devendo a requerente arrolar as testemunhas 

no prazo de cinco dias. Cite-se o requerido e intime-o da data da audiência 

retro designada, consignando que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado. O prazo de 15 dias para contestar terá início a 

partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007846-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE OLIVEIRA PENTIADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO PINTO DE SOUZA (REU)

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 10/06/2020, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007846-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): IVAN DE OLIVEIRA PENTIADO 

RÉU: LEOPOLDO PINTO DE SOUZA Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 25881699 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de junho de 2020, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015516-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015516-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

AUGUSTO ALVES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Em consulta aos 

Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 27646205 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Pedro Helo Silva. 3. Assim 

sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo necessária 

sua demonstração não só para fins de fixação da competência como 

também amparar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo 

considerando a proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, 

determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento 

apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, 

sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000090-65.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o 

endereço residencial indicado pelo autor é diverso daquele constante nos 

dados cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que não 

há nos autos qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no 

endereço de Jose Marcelino do Santos. 3. Assim sendo, no que tange a 

comprovação do endereço, entendo necessária sua demonstração não só 

para fins de fixação da competência como também amparar a 

verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000096-72.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. Em consulta 

aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 27879546 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Jose Marcelino dos Santos. 3. 

Assim sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo 

necessária sua demonstração não só para fins de fixação da 

competência como também amparar a verossimilhança de suas alegações, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1236 de 3112



sobretudo considerando a proliferação de demandas como esta, motivo 

pelo qual, determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro 

documento apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento 

da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

15 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLADES ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - MT27731/O (ADVOGADO(A))

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000172-96.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: CLADES ZIMMERMANN REQUERIDO: DAVI DE PAULA LEITE 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para o Juizado Especial local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito ao Juizado 

Especial desta Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015389-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

RODRIGO BASSANI (EXECUTADO)

EVERTON BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015389-19.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO BASSANI, EDUARDO BASSANI, ROSEMAR APARECIDA 

SINOPOLIS, RODRIGO BASSANI, EVERTON BASSANI Vistos etc. 1. 

Citem-se os executados, para que no prazo de 15 dias satisfaçam a 

obrigação, entregando a exequente, a quantidade 7.613 (sete mil 

seiscentos e treze) sacas de soja, de 60 Kg cada, nos termos da Cédula 

de Produto Rural nº 000045/2016-02, ID. 27541296, ou independentemente 

da segurança do Juízo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 914 e seguintes do CPC. 2. Conste do mandado que não 

sendo satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa no prazo 

determinado, incidirá multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso. 3. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. 4. Faça 

constar no mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se os executados não satisfizerem a 

obrigação no prazo acima determinado. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

17 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e intimação, no bairro Setor Industrial 

Norte, devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br 

– acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. .

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1014643-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1014643-54.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO MARIA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: 

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, dos advogados do autor para comparecer, acompanhado 

de suas testemunhas, à AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO designada, 

conforme despacho sob Id 27554338. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO: Tipo: Justificação Sala: Gabinete, Data: 12/03/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . Sinop, 20 de janeiro 

de 2020 Silvia Regina Gouveia Gestor(a) Judiciário(a) em Subst. Legal 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013037-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DA ROSA FIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER WALDEMAR ALMADA SANCHEZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1013037-88.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 26896355 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 20 de janeiro de 2020 Silvia Regina 

Gouveia Gestor(a) Judiciário(a) em Subst. Legal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180475 Nr: 1308-92.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - 

OAB:3499/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.144/153, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados da Apelada, para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233853 Nr: 7983-03.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIDE MILHOMEM BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGGMON OLIVEIRA BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luis da Silva - 

OAB:16561

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, o 

recolhimento das custas processuais EM SEIS PARCELAS DE R$ 285,42 

(duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sob pena 

de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cada 

parcela deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 142,71 (cento e quarenta e dois reais e setenta e um 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 142,71 (cento e quarenta e dois 

reais e setenta e um centavos). A PRIMEIRA PARCELA DEVERÁ SER 

PAGA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA 

INTIMAÇÃO, E AS DEMAIS A CADA 30 (TRINTA) DIAS SUBSEQUENTES. 

Após efetivação dos recolhimentos, deverá protocolizar a guia (paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94720 Nr: 1754-71.2008.811.0015

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA S/A EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO SEGURA, 

para devolução dos autos nº 1754-71.2008.811.0015, Protocolo 94720, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236838 Nr: 9980-21.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200309 Nr: 2969-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Número do Processo: 2969-72.2014.811.0015

Vistos etc.

Considerando que o devedor foi devidamente intimado e ainda quedou-se 

inerte, fls. 108, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno o executado à 

multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.609,28 (três mil e seiscentos e nove 

reais e vinte e oito centavos), fl.89.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 
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Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Sinop/MT, 15 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 112258 Nr: 4593-35.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Número do Processo: 4593-35.2009.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 17.510,84 (dezessete mil quinhentos e 

dez reais e oitenta e quatro centavos), fls. 123.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165723 Nr: 538-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 6280/B

 Número do Processo: 538-36.2012.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 51.065,40 (cinquenta e um mil e sessenta 

e cinco reais e quarenta centavos) fl. 179.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232468 Nr: 7138-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELOIR REZENDE - ME, SELOIR REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7138-68.2015.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome dos devedores no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 62.961,00 (sessenta e dois mil e 

novecentos e sessenta e um reais)fls. 85/86.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

da exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.
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 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170565 Nr: 5651-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 5651-68.2012.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 25.914,09 (vinte e cinco mil e novecentos 

e quatorze reais e nove centavos) fls. 159/160.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência da 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187434 Nr: 8676-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELENA MENDES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8676-55.2013.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome da devedora no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 40.469,76 (quarenta mil quatrocentos e 

sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) fls. 161/162.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder da executada com a expressa anuência da 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187451 Nr: 8692-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8692-09.2013.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 43.555,75 (quarenta e três mil quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), fl. 175/176.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

cumpra-se a decisão de fls.165.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184461 Nr: 5537-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE BOSIO DOS REIS, MAURO CEZAR 

RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Número do Processo: 5537-95.2013.811.0015

Vistos etc.

Considerando que a devedora foi devidamente intimada por seu advogado 

e ainda assim quedou-se inerte, fls. 209, com fundamento no art. 523, § 

1º, condeno a executada à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.153,31 (cinco mil cento e cinquenta e 

três reais e trinta e um centavos), fl. 201/204.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 23637 Nr: 1329-54.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Número do Processo: 1329-54.2002.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 528.169,27 (quinhentos e vinte e oito mil 

cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), fl. 232/233.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

cumpra-se a decisão de fls.222.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 444-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTANA LEITE, EMERSON RODRIGO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 383.492,73 (trezentos e 

oitenta e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e três 

centavos), fls. 209.Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a 

Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se o executado (art. 854, § 2º, CPC).Não havendo conta 

corrente ou aplicação em nome dos executados, proceda com a busca de 

bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo a exequente 

ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges dos executados, se 

casados forem.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder dos executados com a 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Restando infrutífera as diligências acima determinadas, 

e considerando que o feito tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem a 

localização de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do 

CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.Findo o 

prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 7 

de novembro de 2019.Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169163 Nr: 4163-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MERLIN DA SILVA - ME, JOSE ROBERTO 

MERLIN DA SILVA, SELMAS DOS SANTOS MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 Número do Processo: 4163-78.2012.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 134.210,08 (cento e trinta e quatro mil e 

duzentos e dez reais e oito centavos), fl. 93.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder dos executados, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.
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Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223185 Nr: 1535-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, NEUSA 

PONZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1535-14.2015.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 181.077,90 (cento e oitenta e um mil e 

setenta e sete reais e noventa centavos), fls. 153.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Restando infrutífera as diligências acima determinadas, e considerando 

que o feito tramita há mais de 4 (anos) anos sem a localização de bens 

dos devedores, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 7 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 66011 Nr: 5642-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E BONATO LTDA. - METALTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 5642-53.2005.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 75.787,01 (setenta e cinco mil 

setecentos e oitenta e sete reais e um centavo), fls. 192/193.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Restando infrutífera as diligências acima determinadas, e considerando 

que o feito tramita há mais de 14 (quatorze anos) anos sem a localização 

de bens dos devedores, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo 

a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278425 Nr: 15075-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER-KWS SEMENTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIAR RIVERO RODRIGUES, R. R. 

RODRIGUES COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:13066/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 15075-95.2016.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 4.199.076,00 (quatro milhões cento e 

noventa e nove mil e setenta e seis reais) fls. 320.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222594 Nr: 1206-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO E TOZI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1206-02.2015.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 28.429,61 (vinte oito mil quatrocentos e 

vinte e nove reais e sessenta e um centavos) fls. 101.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados (art. 854, § 2º, CPC).

Restando infrutífera a diligência acima determinada, e considerando que o 

feito tramita há mais de 03 (três) anos sem a localização de bens da 

devedora, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e 

a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114341 Nr: 7029-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:SP/119.848, NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - 

OAB:104016/SP

 Número do Processo: 7029-64.2009.811.0015

Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 166, intimando-se 

pessoalmente o Exequente.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 16.632,90 (dezesseis mil e seiscentos e 

trinta e dois reais e noventa centavos), fl.170.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118887 Nr: 11227-47.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. DE OLIVEIRA LANCHES, ROSA CRISTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Número do Processo: 11227-47.2009.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 64.923,73 (sessenta e quatro mil e 

novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) fls. 97/100.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

da exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de outubro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153287 Nr: 1323-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1323-32.2011.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.
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Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.351,70 (três mil trezentos e cinquenta e 

um real e setenta centavos) fls. 138.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência da 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193058 Nr: 14785-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDILAINE APARECIDA DOROSO BUOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN BUOSI FRANCISCO - 

OAB:16883

 Número do Processo: 14785-85.2013.811.0015

Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.824,38 (oito mil oitocentos e vinte e 

quatro reais e trinta e oito centavos), fls. 116.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder da executada com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 6 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213160 Nr: 13562-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA SERVIÇOS DE MONTAGENS 

MECANICAS, IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYRA MAIARA MORENO DE 

ABREU - OAB:24.912, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 13562-63.2014.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão dos nomes dos devedores no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 47.749,21 (quarenta e sete mil e 

setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), fls. 202/205.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 7 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 215478 Nr: 15283-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 15283-50.2014.811.0015

Vistos etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 
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CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.081.614,28 (dois milhões e oitenta e um 

mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), fls. 352/353.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 7 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 3979-83.2016.811.0015

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 250.954,23 (duzentos e cinquenta mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) fls. 138.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados com a expressa anuência 

do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 11 de novembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 260412

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

os executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para 

quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193058 Nr: 14785-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDILAINE APARECIDA DOROSO BUOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN BUOSI FRANCISCO - 

OAB:16883

 Código do Processo: 193058

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

a executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200309 Nr: 2969-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO VALADARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PRETSCH DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código do Processo: 200309

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1245 de 3112



3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213160 Nr: 13562-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA SERVIÇOS DE MONTAGENS 

MECANICAS, IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYRA MAIARA MORENO DE 

ABREU - OAB:24.912, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 213160

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

os executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para 

quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 215478 Nr: 15283-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 215478

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

a executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222594 Nr: 1206-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO E TOZI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 222594

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

a executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223185 Nr: 1535-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, NEUSA 

PONZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 223185

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

os executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para 

quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278425 Nr: 15075-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER-KWS SEMENTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIAR RIVERO RODRIGUES, R. R. 

RODRIGUES COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:13066/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 278425

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232468 Nr: 7138-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELOIR REZENDE - ME, SELOIR REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 232468

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

os executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para 

quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 444-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTANA LEITE, EMERSON RODRIGO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 46856

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

os executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para 

quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 66011 Nr: 5642-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E BONATO LTDA. - METALTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 66011

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

a executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 23637 Nr: 1329-54.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Código do Processo: 23637

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184461 Nr: 5537-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE BOSIO DOS REIS, MAURO CEZAR 

RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Código do Processo: 184461

Vistos etc.

1. A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da 

quantia penhorada na conta do devedor.

2. Cumpra-se o último despacho.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187434 Nr: 8676-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELENA MENDES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 187434

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187451 Nr: 8692-09.2013.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 187451

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 112258 Nr: 4593-35.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DILLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Código do Processo: 112258

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114341 Nr: 7029-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:SP/119.848, NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - 

OAB:104016/SP

 Código do Processo: 114341

Vistos etc.

1. Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação da 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

2. Por conseguinte, intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153287 Nr: 1323-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 153287

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165723 Nr: 538-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCHVEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 6280/B

 Código do Processo: 165723

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169163 Nr: 4163-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MERLIN DA SILVA - ME, JOSE ROBERTO 

MERLIN DA SILVA, SELMAS DOS SANTOS MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 Código do Processo: 169163

Vistos etc.
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1. A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da 

quantia penhorada na conta dos devedores.

2. Cumpra-se o último despacho.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118887 Nr: 11227-47.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. DE OLIVEIRA LANCHES, ROSA CRISTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Código do Processo: 118887

Vistos etc.

1. O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

2. Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170565 Nr: 5651-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo: 170565

Vistos etc.

1. Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora 

o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128390 Nr: 7605-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRO ROBERTO VIZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 281,26 (duzentos eoitenta e um reais e vinte e seis centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 74,56 (setenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 195753 Nr: 17496-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALVIN VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Número do Processo: 17496-63.2013.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MARTINS 

& MARTINS LTDA em face de MARCIO ALVIN VARGAS.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 109/110, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 111.

Por fim, por petição de fls. 135/136, a exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 109/110, julgando 

extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento no 

artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de restituição do 

veículo penhorado à fl. 68 ao executado.

Sem custas remanescentes. Honorários advocatícios pelas partes.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171064 Nr: 6185-12.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DA SILVA ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE ALMEIDA, BANCO SICREDI, 2º 

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CASCAVÉL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE 

MARSARO JUNIOR - OAB:28214/PR, BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - 
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OAB:27.111/PR, IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - OAB:PR/12.415, 

LUCIANA BARBOSA GARCIA - DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, 

VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com relação ao requerido Ivan de Almeida, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a 

tutela antecipada concedida às fls. 47/48 e declarar a inexistência do 

débito referente ao cheque de fls. 26/27 e 79, determinar a baixa definitiva 

do respectivo protesto e condenar o requerido ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos 

da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno o requerido Ivan 

de Almeida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00.Com relação ao requerido Sicredi 

S/A, julgo improcedente a ação, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 487, I do CPC, e consequentemente, condeno a 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 em favor do respectivo patrono.Por fim, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito com relação ao requerido 2º Tabelionado de Protesto 

– Ivan Possamai, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC, e 

consequentemente, condeno a requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 em favor do respectivo patrono.Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 07 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190351 Nr: 11802-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BADARÓ DE 

ALMEIDA SOUZA - OAB:22.772/BA, STEPHANIE PINTOR DO VALE 

CORREIA - OAB:395.588

 Número do Processo: 11802-16.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 124, intimando-se 

pessoalmente a Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

legais.

5. P.R.I.C.

Sinop/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292809 Nr: 3940-52.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA, MARGARETH 

ALVES FERGUSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA, Cpf: 

47628871968, Rg: 3.470.303-5, engenheiro agronômo - do comércio, 

Telefone 3515-7447/9618-5819 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARGARETH ALVES FERGUSON, Cpf: 41584406100, Rg: 0634413-5, 

brasileiro(a), divorciado(a), pensionista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 10047-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:MT 16813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:11.264/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO - OAB:4611/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:OAB/MT 

11.795, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157993 Nr: 5151-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOERTZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PIRES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS PIRES DE SOUZA, Cpf: 

61688037187, Rg: 1021860-2, Filiação: D. Rosa Almeida de Souza e 

Vitório Piresde Souza, data de nascimento: 30/01/1974, brasileiro(a), 

natural de Manoel Ribas-PR, convivente, metalurgico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 278,91 (Duzentos e setenta e oito reais e 

noventa e um centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19091 Nr: 2417-64.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, 

GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILSON BAROZZI, 

para devolução dos autos nº 2417-64.2001.811.0015, Protocolo 19091, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189828 Nr: 11255-73.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BALBINOT 

KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE CEOLIN,  para devo lução dos autos n º 

11255-73.2013.811.0015, Protocolo 189828, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 4206-54.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 692,94 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e 

quatro centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 279,54 (duzentos 

e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90154 Nr: 7507-43.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARESIAS AUTO CLIMA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VOLKWEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:MT/11.432-A, DEISE TASSIANA MARCHIORO - OAB:13737/MT, 

DIOGO TADEU DAL AGNOL - OAB:10843-B/MT, SILVIA HELENA 

SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243679 Nr: 14277-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autora Dra. CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO para que no prazo de cinco dias se manifeste requerendo 

o que de direito acerca do ofício de fl. 528, oriundo do juízo da comarca de 

Morrinhos - GO, o qual solicita informações sobre o interesse na oitiva da 
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testemunha arrolada Diogo Laurentino da Costa Sousa, uma vez que, 

embora intimado, não compareceu à audiência designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES NAZARENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000567-59.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GERALDO GONCALVES NAZARENO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da 

justiça é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. 2. Ademais, inobstante as determinações 

elencadas no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo 

não é absoluta, cabendo ao magistrado aferir se os elementos existentes 

nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. 

Em que pese a assertiva autoral e a declaração de hipossuficiência 

acostada aos autos, verifica-se que o autor foi devidamente intimado para 

que comprovasse a sua incapacidade econômica para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ID. 20403690, contudo, quedou-se inerte, ID. 

26127898. 4. Destarte, não estando evidenciado que o autor esteja 

atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. 5. Assim sendo, intime-se o autor, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012814-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUSIELI DOS ANJOS FERMIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012814-38.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: SUSIELI DOS ANJOS FERMIANO EMBARGADO: R C 

COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos etc. 1. Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária a embargante, vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. Por conseguinte, 

recebo os presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e 

ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de 

conceder-lhes o efeito suspensivo. 3. Certifique-se nos autos principais, e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. 4. Intime-se a embargada, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença 

ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013403-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

ROGERIO ANTONIO BERTICELLI (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

ERNANE FABIO KLEIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013403-30.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE 

VENDRUSCOLO, ROGERIO ANTONIO BERTICELLI, ERNANE FABIO KLEIN 

EMBARGADO: WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI Vistos etc. 1. 

Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

assertiva dos embargantes, os prints do sistema PJE, para demonstrar a 

existência de diversas ações, bem como dos extratos do SERASA e SPC, 

e os extratos bancários, verifico que os referidos documentos são 

insuficientes para comprovar a situação econômica. 4. Isso porque, os 

embargantes não trouxeram aos autos elementos que configurassem as 

dificuldades financeiras por que passam, a ponto de impedirem que 

efetuem o pagamento das custas processuais, tais como as últimas 

declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, débitos 

perante o fisco, ou outros que denotem que seu rendimento esteja 

comprometido com despesas que a impossibilite de suportar o pagamento 

das despesas judiciais. 5. Deste modo, não estando evidenciado que os 

embargantes estejam atravessando situação apta a legitimar o benefício 

pretendido, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim 

sendo, intimem-se os embargantes, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015351-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PAULO ZAMBIAZI (AUTOR(A))

GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA SCHEEREN (RÉU)

AIRDES MARIA SCHEEREN (RÉU)

PEDRO PAULO SCHEEREN (RÉU)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015351-07.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI, EDUARDO PAULO ZAMBIAZI RÉU: PEDRO 

PAULO SCHEEREN, AIRDES MARIA SCHEEREN, RAFAELA SCHEEREN 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi 

distribuída por dependência ao processo nº 1005254-79.2018.8.11.0015, 

que tramita perante à 1ª Vara Cível local. 2. Deste modo, declino da 

competência em favor da 1ª Vara Cível desta Comarca, para onde a 

presente ação deve ser remetida e apensada ao processo nº 

1005254-79.2018.8.11.0015. 3. Proceda-se as baixas de estilo. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012010-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAVAI MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012010-70.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: MARAVAI 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça 

é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de 

litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as 

custas processuais. 2. Ademais, inobstante as determinações elencadas 

no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em 

que pese a assertiva da embargante e os extratos bancários, verifico que 

os referidos documentos são insuficientes para comprovar a situação 

econômica. 4. Isso porque, a embargante não trouxe aos autos elementos 

que configurassem as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de 

impedir que efetuar o pagamento das custas processuais, tais como as 

últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, 

inscrições junto aos órgãos de restrição ao crédito, débitos perante o 

fisco, ou outros que denotem que seu rendimento esteja comprometido 

com despesas que a impossibilite de suportar o pagamento das despesas 

judiciais. 5. Deste modo, não estando evidenciado que a embargante 

esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim sendo, 

intime-se a embargante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010962-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ALMEIDA BALBINOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON BARRETO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010962-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CARLOS DE ALMEIDA BALBINOTTI RÉU: EMERSON BARRETO DA SILVA 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

assertiva autoral e a declaração de hipossuficiência acostada aos autos 

para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em consulta aos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que o autor além de 

ser empresário, declarou possuir uma disponibilidade financeira em seu 

poder, deste modo, não pode ser considerado pobre nos termos da Lei nº 

1.060/50 e artigo 98 do CPC. 4. Ademais, devidamente intimado para que 

comprovasse a sua hipossuficiência para arcar com as custas judiciais, 

ID. 22980062, o autor se manifestou por petição de ID. 24188756, 

reiterando os pedidos da inicial. 5. Assim, inexiste nos autos elementos 

que configurem as dificuldades financeiras por que passa o autor, a ponto 

de impedir de efetuar o pagamento das custas processuais, tais como as 

últimas declarações de imposto de renda, inscrições junto aos órgãos de 

restrição ao crédito, extratos bancários, ou outros que denotem que seu 

rendimento esteja comprometido com despesas que a impossibilite de 

suportar o pagamento das despesas judiciais. 6. Destarte, não estando 

evidenciado que o autor esteja atravessando situação apta a legitimar o 

benefício pretendido, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 7. 

Assim sendo, intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 8. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008662-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008662-44.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI, EDIMAR JOSE 

VENDRUSCOLO, SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO 

EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos etc. 1. 

Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

assertiva dos embargantes, os prints do sistema PJE, para demonstrar a 

existência de diversas ações, bem como dos extratos do SERASA e SPC, 

verifico que os referidos documentos são insuficientes para comprovar a 

situação econômica. 4. Isso porque, os embargantes não trouxeram aos 

autos elementos que configurassem as dificuldades financeiras por que 
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passam, a ponto de impedir que efetuem o pagamento das custas 

processuais, tais como as últimas declarações de imposto de renda, 

extratos bancários, comprovantes de rendimentos, ou outros que denotem 

que seus rendimentos estejam comprometidos com despesas que os 

impossibilitem de suportar o pagamento das despesas judiciais. 5. Deste 

modo, não estando evidenciado que os embargantes estejam 

atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim sendo, intimem-se os 

embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015006-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015006-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013061-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013061-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVANILDE DOS SANTOS RÉU: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os 

presentes autos de embargos à execução tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1012155-63.2018.811.0015. 2. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao embargante, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. Se tempestivos, recebo os 

presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. 4. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. 5. Por conseguinte, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 6. . Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015119-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015119-92.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014939-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIR BENICIO COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN LEANDRO BORBA OAB - MT26303/O (ADVOGADO(A))

MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO OAB - PR30263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR JENNER FERNANDES ALVES - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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MARCOS LEANDRO RODRIGUES LEMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014939-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALVANIR BENICIO COELHO RÉU: MARCOS LEANDRO RODRIGUES LEMES, 

OSCAR JENNER FERNANDES ALVES - EPP Vistos etc. 1. Preliminarmente, 

consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que 

conste a classe judicial correta. 2. Por conseguinte, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

3. Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 4. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 6. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015117-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015117-25.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014234-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MEDINA PARRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014234-78.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: IRENE MEDINA PARRA 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26109463), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial de ID 26109463 pág. 11. 3. Deste modo, restam 

preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014516-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014516-19.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26394749), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 26394754. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em consequência, 

determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se 

o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013500-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR CRISTINA GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013500-30.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSEMAR CRISTINA GOMES DE ARAUJO RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA 

ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, COM LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARTE, NOS TERMOS DO 

ART. 300 DO NCPC E DANOS MORAIS”, ajuizada por ROSEMAR CRISTINA 

GOMES DE ARAUJO ANDRADE em desfavor de LOTEADORA ASSAÍ S/S 

LTDA, alegando, em apertada síntese, que o “instrumento particular de 

compromisso venda e compra de imóvel urbano em loteamento” firmado 

com a requerida, em dezembro de 2013, para aquisição do lote de nº 06, 

quadra 15, com área de 300m², localizado no Jardim Portinari, em 

Sinop/MT, se encontra eivado de abusividades, especialmente no que 

tange ao percentual de juros cobrados, juros capitalizados, bem como a 

correção dos valores anuais. Por tais razões, pugna pela concessão de 

tutela de urgência, para que a requerida seja compelida a cobrar o valor 

das parcelas no valor de R$ 968,51, e alternativamente, que lhe seja 

autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos valores mensais das 

parcelas, e ainda para que permaneça no imóvel. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID 25477849/25477874. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 1. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça a requerente, vez que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Compulsando os autos, 

verifico que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

especialmente, porque a pretensão da requerente consiste na declaração, 

de imediato, de nulidade de cláusula contratual, o que não se pode admitir, 

a priori, pois é imprescindível que seja oportunizado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após 

regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da 

parte. 4. Denota-se dos autos, a priori, que as cláusulas e encargos 

contratuais se encontram em consonância com o ordenamento jurídico, 

não havendo se falar, por ora, em ilegalidade. 4.1. Ademais, os cálculos 

unilaterais, trazidos com a inicial também não são suficientes para 

comprovar, de plano, a alegada cobrança indevida e, consequentemente, 

ensejar o deferimento da tutela pleiteada. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES 

REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 

285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação 

revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do 

devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a 

tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O 

art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, 

portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer 

pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - 

EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente a demonstração da verossimilhança das 

alegações, quanto à alegada ilegalidade das cláusulas contratuais de 

financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o contratado, de 

modo que a pretensão do depósito do valor menor que o pactuado não 

elide a mora, tampouco possui o condão de abster a inserção dos dados 

do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos a 

manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 5. Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Outrossim, se mostra 

descabida a pretensão de depósito de valor diverso do contratado, sendo 

que a discussão judicial do débito, por si só, não é suficiente para 

autorizar o pagamento na forma que mais convém a requerente. 7. Desse 

modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência de natureza 

antecipada. 8. Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 9. Cite-se 

e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
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autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 10. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 11. Intimem-se, sendo a requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 12. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014230-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR PREZOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014230-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA RÉU: VOLMIR PREZOTTO 

Vistos etc. Considerando que o processo nº 1001620-65.2019.8.11.0007, 

que tramita pela 6ª Vara de Alta Floresta foi distribuído antes deste, 

forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da conexão existente entre 

as ações, uma vez que a referida ação possui como objeto a camionete 

MMC/L200 TRITON 3.2 D – FAB/MOD 2013/2013 – COR PRATA - PLACA 

OBK 2543 - RENAVAM 525539964 – CHASSI 93XJNKB8TDCD66568, a 

qual também é objeto dos presentes autos. De acordo com o art. 58 do 

novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o 

primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. 

Pelo exposto, declino da competência em favor da 6ª Vara de Alta 

Floresta, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 1001620-65.2019.8.11.0007. Proceda-se as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015027-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015027-17.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ADILSON DE SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja determinada a retirada 

de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre o bem, anteriores a 

consolidação da propriedade, bem como para seja expedido ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a transferência da 

propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato (ID 27019514), comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial de ID 27019517. 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015129-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ZUBLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015129-39.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CLEVERSON ZUBLER 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

27217353), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 
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ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada 

instrumento de protesto ID 27217353 – pág.03. 3. Deste modo, restam 

preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1015174-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGADO)

CARLOS DOMINGOS BAU (EMBARGADO)

TERCIO VICENTE MATOS MARONEZZI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015174-43.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA 

EMBARGADO: TERCIO VICENTE MATOS MARONEZZI, CARLOS 

DOMINGOS BAU, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que o embargante atribuiu à causa o valor de R$ 980,00, 

no entanto, o laudo de avaliação ID 27294942 demonstra que o veículo 

objeto da presente ação possui valor de mercado de R$ 142.915,41, razão 

pela qual, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo de ofício o valor 

da causa em R$ 142.915,41. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO - O valor da causa, nos 

embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do objeto em 

discussão, não podendo, porém, ser superior ao valor do débito atualizado 

- Precedente do STJ – Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

21130337020198260000 SP 2113033-70.2019.8.26.0000, Relator: Marino 

Neto, Data de Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/10/2019) Por fim, em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o requerente é 

proprietário de 15 veículos, dentre eles várias camionetes de luxo e até 

mesmo uma moto esportiva, razão pela qual, sem delongas, indefiro o 

pedido de justiça gratuita, eis que esta tem a finalidade de possibilitar o 

acesso dos mais necessitados ao Poder Judiciário, o que nem de longe é 

o caso do embargante, o qual pode trocar qualquer um dos seus veículos 

de luxo por um mais modesto, e com a diferença arcar com as despesas 

processuais, como bem frisado pela Excelentíssima Desembargadora 

Maria Helena Gargaglione Póvoas em seu voto proferido no agravo de 

instrumento nº 5964/2012, verbis: “Ora, sendo o Agravante empresário do 

ramo auto peças e de transportes, é detentor de bens como visto, pode, 

em caso de necessidade, alienar alguns deles, para fazer frente às 

despesas urgentes, tal qual ocorre comumente na vida de qualquer 

pessoa”. Deixo consignado que requerimentos de justiça gratuita ardilosos 

e eivados de má fé não serão tolerados por este Magistrado, que 

dependendo da circunstância condenará a parte ao décuplo do valor das 

custas processuais a título de multa, art. 100, parágrafo único do CPC. Por 

todo o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e 

determino ao requerente que proceda ao pagamento das custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 

de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012994-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE ALVES DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDIAS RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012994-54.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: EVANEIDE ALVES DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: 

ABIDIAS RODRIGUES PEREIRA Vistos etc. Trata-se de ação monitória 

movida por Evaneide Alves de Souza Pereira em desfavor do seu ex 

companheiro Abidias Rodrigues Pereira. Alega a requerente que é credora 

da importância de R$ 146.000,00, referente ao inadimplemento de um 

contrato de confissão de dívida firmado pelo requerido, razão pela qual 

visa o deferimento liminar do bloqueio online em suas contas bancárias. É 

o relato do necessário. DECIDO. Em se tratando de ação monitória que se 

encontra em fase de conhecimento, onde o requerido sequer foi citado, 

não há direito líquido, certo e exigível, mas mera expectativa de direito, não 

havendo que se falar em atos constritivos, pois são institutos típicos de 

processo executivo. Neste sentido: Agravo de Instrumento. Direito do 

Consumidor. Ação monitória. Tutela de urgência indeferida. Penhora 

on-line antes da citação da parte ré. Impossibilidade. A ação monitória é 

ação de procedimento especial que tem por escopo a formação de título 

executivo de forma mais célere do que ocorre na ação condenatória 

convencional. Precocidade da pretensão do agravante de realização de 

penhora on-line via sistema BACENJUD, porque a monitória ainda se 

encontra na fase de conhecimento. Não se conclui, de pronto, que na 

hipótese de procedência do pedido restará frustrado o recebimento do 

crédito pelo autor, impondo-se a manutenção da decisão vergastada. 

Súmula 59 desta Corte. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 

00433322220178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2017, 

VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

28/08/2017) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA 

ONLINE. BACENJUD. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSOS PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Na fase de conhecimento, não há direito líquido e certo, mas mera 

expectativa de direito. Impossibilidade de decretação da penhora online. 2. 

Os sócios ou representantes das empresas não podem ser demandados, 

em nome próprio, para cumprir obrigação de interesse da sociedade, 

pessoa jurídica. Isso porque as obrigações afetas à pessoa jurídica não 

se confundem com a responsabilidade da pessoa física do 

sócio-proprietário. 3. Agravos de instrumento providos. Decisão unânime. 

(TJ-PE - AI: 3493047 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de 

Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015) 

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. 

Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, não foram encontrados elementos que desabonem a 
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declaração de hipossuficiência firmada pela requerente, razão pela qual 

defiro a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de 

dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013551-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZANKCO SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

CONSORCIO IBURA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013551-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZANKCO SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - ME RÉU: CONSORCIO 

IBURA, AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário não foram encontrados 

elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 25512514 

e nem os documentos ID 26586952/26586957, razão pela qual defiro à 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005622-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005622-88.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: DANIELE SCHORR 

FERNANDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de 

DANIELE SCHORR FERNANDES, visando o recebimento de crédito oriundo 

de um contrato de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

13451933/13454775). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

parte executada (Id. 13673712). Devidamente citada (Id. 15134593), a 

executada opôs embargos à execução (Id. 15508217). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis os embargos 

à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 e 915 do 

Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que “os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o exercício 

da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à execução 

autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os seus 

próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Srª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 15508216, ID. 

15508217, ID. 15508219, ID. 15508221, ID. 15508224 e ID. 15508225, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009631-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DOS SANTOS HISTER (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009631-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: CLARICE DOS SANTOS 

HISTER Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de CLARICE DOS 

SANTOS HISTER, visando o recebimento de crédito oriundo de um contrato 

de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

15643602/15643613). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

executada (Id. 15883939). Devidamente citada (Id. 17592696), a 

executada apresentou embargos à execução (Id. 18044039). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis 

os embargos à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 

e 915 do Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que 

“os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o 

exercício da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à 

execução autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os 

seus próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Sr.ª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 18044036, ID. 

18044039, ID. 18044391, ID. 18044394, ID. 18044395 e ID. 18044396, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ASSIS, Araken 

de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1014643-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014643-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO MARIA DE SOUZA RÉU: ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA 

LTDA - ME Vistos etc. 1. Previamente a análise da tutela provisória, a fim 

de esclarecer os fatos alegados na exordial para formação de convicção 

por parte deste Juízo, com fundamento no artigo 300, § 2º, do CPC, 

designo audiência de justificação prévia para o dia 12/03/2020, às 

16h00min. 2. Cite-se pessoalmente a requerida, para comparecer na 

audiência acima designada, consignando-se que o prazo para 

contestação somente fluirá a partir da audiência de conciliação, consoante 

estabelecido no artigo 335, I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que compareça ao ato, acompanhada de 

suas testemunhas, que deverão comparecer à audiência de justificação 

independentemente de intimação. 4. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao autor, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 

99, §§ 1º, 3º e 4º. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

urgência. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015045-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE LIMA FERREIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARDAN LTDA - ME (RÉU)

MAURICIO ANTONIO DE CASTRO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015045-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

VERA LUCIA DE LIMA FERREIRA FREITAS RÉU: MAURICIO ANTONIO DE 

CASTRO JUNIOR, BRASIL CARDAN LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que Vera 

Lúcia de Lima Ferreira Freitas move contra Mauricio Antonio de Castro 

Junior e Brasil Cardan Ltda, ao fundamento de que em 19.07.2019 o seu 

filho conduzia uma motocicleta pela rua Colonizador Ênio Pipino quando 

teve a mão de direção interceptada pela camionete conduzida pelo 

requerido Maurício, funcionário da requerida Brasil Cardan, vindo a falecer 

no dia 31.07.2019. A requerente alega que o seu filho lhe auxiliava 

financeiramente em casa, e o seu falecimento lhe causou profunda 

depressão que a impede de exercer o seu labor, o que vem lhe 

ocasionando sérias privações financeiras, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que os requeridos lhe paguem uma pensão mensal no 

importe de R$ 499,00, até o julgamento do feito. Muito embora a requerente 

afirme que a culpa pelo acidente seria dos requeridos, a verdade é que o 

culpado pelo acidente somente será evidenciado após a instrução do 

processo, com eventual realização de perícia e/ou oitiva de testemunhas. 

Ademais, em que pese a requerente se encontre impossibilitada de 

exercer o seu labor em razão de se encontrar com depressão, a verdade 

é que o documento ID 27071244 demonstra que a enfermidade era pré 

existente ao falecimento do seu filho. Ademais, neste momento processual 

inexiste a prova de que a requerente era dependente do de cujus. Desta 

forma, uma vez ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e 

considerando a irreversibilidade do pedido, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, não foram encontrados elementos que desabonem a 

declaração de hipossuficiência firmada pela requerente, razão pela qual 

defiro a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 
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antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014918-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DEFREIN BARAO (AUTOR(A))

R.T. RODRIGUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDER STIEVEN TARIGA (RÉU)

LUIS CARLOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014918-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

R.T. RODRIGUES - ME, TAMIRES DEFREIN BARAO RÉU: LUIS CARLOS DA 

SILVA, AIDER STIEVEN TARIGA Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança 

c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência cautelar 

que R. T. Rodrigues – Empresário Individual e Tamires Defrein movem 

contra Luis Carlos da Silva e Aider Stieven Tariga. Os requerentes alegam 

que são credores dos requeridos da quantia de R$ 91.494,00 em razão da 

existência de diversos negócios entre eles. Alegam que o requerido Diego 

emitiu um cheque no valor de R$ 85.200,00 para adimplir o débito, no 

entanto, solicitou que o referido cheque não fosse depositado e ofereceu 

como pagamento um veículo Honda HRV, tendo inclusive preenchido o 

Certificado de Registro de Veículo em nome da requerente Tamires, 

prometendo a entrega da posse do veículo para após alguns dias. Por fim 

alega que os requeridos emitiram uma segunda via do CRV do veículo e o 

transferiram a terceiro, bem como que o cheque emitido para pagamento 

da dívida não foi compensado, razão pela qual buscam a tutela deste juízo 

a fim de que o veículo Honda HRV seja bloqueado judicialmente ou, 

alternativamente, que seja realizada penhora online nas contas dos 

requeridos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifico pelos 

documentos ID 26793522, que os requerentes encontram-se na posse de 

quatro cheques emitidos pelo requerido Luis Carlos da Silva, que totalizam 

a importância de R$ 85.200,00, todos devolvidos sem o devido pagamento, 

seja em razão de terem sido sustados ou divergência na assinatura. O 

documento ID 26793523 demonstra que em 07.06.2019 a requerida Aider 

assinou o Certificado de Registro de Veículo, transferindo a propriedade 

do carro Honda HRV, placa QBK-7731 para a requerente Tamires, no 

entanto o documento ID 26793524 demonstra que o veículo foi transferido 

para a propriedade de terceiros, o que evidencia a probabilidade do seu 

direito. Ocorre que o referido documento demonstra que o veículo foi 

transferido diversas vezes de propriedade, inexistindo prova de má fé dos 

terceiros adquirentes nos presentes autos, eis que não há qualquer 

restrição no registro do veículo. Muito embora o dever de proceder ao 

“informe de venda” seja do antigo proprietário do veículo, art. 134 do CTB, 

a verdade é que nada impedia a requerente Tamires de fazê-lo, até porque 

ela se encontrava na posse do CRV devidamente preenchido em seu 

nome. Ademais, a eventual anulação da venda do veículo HRV para 

terceiros deve ser discutida em ação pauliana movida contra os 

devedores e terceiros envolvidos na suposta fraude, e não liminarmente 

na presente ação, onde os adquirentes do bem sequer figuram como 

parte. No tocante ao pedido de penhora online, consigno que em se 

tratando de processo de conhecimento, não há direito líquido e certo, mas 

mera expectativa de direito, não havendo que se falar em atos 

constritivos, pois são institutos típicos de processo executivo. Neste 

sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA 

ONLINE. BACENJUD. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSOS PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Na fase de conhecimento, não há direito líquido e certo, mas mera 

expectativa de direito. Impossibilidade de decretação da penhora online. 2. 

Os sócios ou representantes das empresas não podem ser demandados, 

em nome próprio, para cumprir obrigação de interesse da sociedade, 

pessoa jurídica. Isso porque as obrigações afetas à pessoa jurídica não 

se confundem com a responsabilidade da pessoa física do 

sócio-proprietário. 3. Agravos de instrumento providos. Decisão unânime. 

(TJ-PE - AI: 3493047 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de 

Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015) 

Ao arremate, verifico que o único veículo registrado em nome dos 

requeridos se trata de um Fiat Uno Mille, ano 2010, placa NJE-3761, possui 

informe de venda para José Carlos de Andrade, datado de 10/02/2017, 

razão pela qual indefiro a sua constrição. Por todo o exposto, indefiro os 

pedidos de tutela de urgência pleiteados na exordial. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006977-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TEODORO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006977-02.2019.8.11.0015 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS EDUARDO TEODORO LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

LINERCRYL EIRELI - EPP, SULVILAR ARTEFATOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela e danos morais que Carlos Eduardo Teodoro Lima move contra 

Industria e Comercio de Tintas Lynecril Eireli EPP e Sulvilar Artefatos Ltda. 

Alega o requerente que em 25.04.2013 vendeu o veículo Cross Fox, placa 

NJB-3313 para as requeridas, entregando a elas todos os documentos 

necessários para a sua transferência. Afirma que as requeridas não vêm 

efetuando o pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo, e como 

este continua registrado em seu nome, o referido débito o impede de obter 
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certidão negativa perante a SEFAZ/MT, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de as requeridas sejam obrigadas a transferir o veículo e 

as dívidas para o seu nome, sob pena de multa diária. É o relato do 

necessário. Decido. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico pelo documento ID 20114448 

que em 25.04.2013 o requerente vendeu um veículo Crossfox, placa 

NJB-3313 para a requerida Sulvilar Artefatos Ltda EPP. Muito embora o 

contrato entabulado entre as partes não tenha previsto qualquer termo ou 

penalidade para a não realização da transferência do registro de 

propriedade do veículo, a verdade é que a referida transferência é 

consequência lógica de negociações dessa espécie. Ademais, o 

documento ID 20114450 demonstra que em 07/05/2013 houve o registro 

de alienação fiduciária do veículo informado por BB Administradora de 

Consórcios S/A, em favor da requerida Sulvilar Artefatos Ltda, o que 

evidencia a probabilidade do direito do requerente. O perigo de dano resta 

evidente pelo fato de que os documentos ID 20114450/20114453 

demonstram que as requeridas não estão pagando os tributos incidentes 

sobre o veículo e isso vem ocasionando diversos transtornos ao 

requerente, tais como a não expedição de certidão negativa perante a 

SEFAZ/MT. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo 

art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que 

a requerida Sulvilar Artefatos Ltda proceda a transferência do veículo 

Crossfox, placa NJB-3313, para o seu nome, bem como regularize a 

situação fiscal do veículo a partir da “final quitação do bem”, cláusula 

quinta do contrato, no prazo de 30 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 

5.000,00. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012975-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERNANDA RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012975-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SISAN ENGENHARIA LTDA RÉU: JESSICA FERNANDA RAMOS Vistos etc. 

Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a declaração de 

pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a comprovação do 

estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado visualizar risco as 

suas atividades, caso tenha de arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios. Neste sentido: “Agravo de instrumento. Justiça 

Gratuita. Indeferimento em 1º grau. Correção da medida. Pedido formulado 

por pessoa jurídica que deve ser instruído com provas cabais de que não 

possui condições econômicas de suportar os encargos do processo. 

Documentos acostados aos autos que não são suficientes para 

demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Benefício indeferido. 

Dec isão  man t ida .  Recu rso  improv ido ” .  (P rocesso  A I 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) No caso em tela, depreende-se do 

sistema INFOSEG que a requerente SISAN Engenharia Ltda possui capital 

social de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além de ter 

quase 50 funcionários ativos devidamente registrados perante o sistema 

CAGED, o que destoa da sua afirmação de que é incapaz de arcar com as 

custas do presente processo, que sequer alcançariam a cifra de mil reais. 

Ademais, muito embora os documentos ID 26522460/26522468 

demonstrem a existência de diversos pequenos débitos fiscais em nome 

da requerente, a verdade é que tais débitos, por si só, não demonstram a 

sua incapacidade de pagar as custas do presente processo, até porque, 

em sendo verdade tal afirmação, certamente ela estaria em recuperação 

judicial ou até mesmo em estado de falência. Por fim, saliento que a 

afirmação de hipossuficiência da pessoa jurídica é maculada quando o 

seu sócio Marcos possui um veículo superesportivo de luxo, Porsche 911 

Carrera, ano 2018, avaliado em mais de meio milhão de reais, o que não 

condiz com a alegada dificuldade financeira da sua empresa de arcar com 

custas processuais de menos de mil reais. Alfim, observo que a empresa 

requerente não se dignou instruir o pedido de gratuidade com seus 

extratos bancários dos últimos meses, não demonstrando de forma 

inequívoca a sua dificuldade em arcar com as custas do processo. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA 

JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA-- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO - Se a pessoa jurídica não comprova, de forma inequívoca, a 

alegada insuficiência de recursos financeiros, há de ser indeferido o 

benefício pleiteado. (TJ-MG - AGT: 10024122032055002 MG, Relator: 

Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2013) Pelo exposto, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita e determino à requerente que 

proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013331-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELTON DO BRASIL EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013331-43.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

EXTRA CAMINHOES LTDA RÉU: SHELTON DO BRASIL EIRELI Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c manutenção 

indevida de protesto que Extra Caminhões Ltda. move contra Shelton do 

Brasil EIRELI-EPP, ao fundamento de que a requerida retirou três 

equipamentos da sua sede com a finalidade de realizar orçamentos para o 

respectivo conserto, no entanto, em vez de realizar os orçamentos, a 

requerida procedeu ao conserto dos equipamentos sem a devida 

autorização, e ainda emitiu uma duplicata cobrando o serviço e a 

encaminhou para protesto. Alega que a duplicata foi protestada, e mesmo 

após proceder ao devido pagamento diretamente para a requerida, esta 

não lhe forneceu a respectiva carta de anuência, razão pela qual 

ingressou com a presente ação a fim de que seja determinada a baixa da 

referida restrição. É o sucinto relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 

300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Em que pese toda a matéria fática 

exposta na exordial, de que a requerente não teria autorizado o reparo 

nos macacos hidráulicos, e de que estes não teriam sido reparados a 

contento, nesta fase de cognição sumária depreende-se da 

documentação que instruiu a exordial que a requerida emitiu uma duplicata 

no valor de R$ 1.930,00, referente ao reparo de três equipamentos 

denominados macacos, ID 25311062, e a encaminhou para protesto, o 

qual foi lavrado em 10/04/2019, ID 25311070. O comprovante de 

transferência bancária ID 25311081 demonstra que a referida quantia foi 

devidamente paga diretamente à requerida na data de 13/08/2019, no 

entanto até a presente data ela não forneceu a respectiva carta de 

anuência, o que evidencia a probabilidade do direito da requerente. O 

"Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos que a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito pode acarretar, pois dita restrição 

certamente impedirá a requerente de obter empréstimos ou de participar 

de qualquer certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio 

vexatório, o que não deixa de constituir fundado receio de dano grave e 

de difícil reparação. Em casos análogos, os tribunais pátrios assim têm 

decidido: RESPONSABILIDADE CIVIL. Protesto de título. Carta de anuência. 

Dívida paga. Termo de quitação. Dano Moral. 1. É do devedor o ônus pelo 

cancelamento de protesto junto ao respectivo tabelião de notas. 2. Cabe 

ao credor a pronta entrega da carta de anuência quando devidamente 

quitado o débito. 3. O protesto legítimo, ainda que em valor diverso do 

correto, por si só não acarreta dano moral, contudo, a demora na entrega 

da carta de anuência caracteriza a manutenção indevida de protesto, 

acarretando dano moral. 4. A indenização por dano moral deve ser 

suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima e para punir e coibir 

a conduta desidiosa do ofensor 5. Na fixação dos honorários advocatícios 

deve-se observar o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da 

lide.Apelação do réu não provida e parcialmente provido o recurso 

adesivo do autor. (TJ-SP - APL: 9142366312008826 SP 

9142366-31.2008.8.26.0000, Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 

04/07/2012, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

20/07/2012) Desta forma, uma vez presentes os requisitos constantes no 

art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial 

para determinar que a requerida proceda a baixa do protesto ora em 

discussão (ID 25311070), no prazo de cinco dias, sob pena de multa que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Oficie-se ao cartório respectivo, 

dando-lhe ciência desta decisão e para que a cumpra, procedendo a baixa 

do referido protesto no prazo de cinco dias, sob pena de o responsável 

responder pelos danos a que vier dar causa. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014169-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA (AUTOR(A))

L. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO LOPES CHAPARRO OAB - 465.137.791-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014169-83.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA, LEONARDO FARDIM CHAPARRO 

REPRESENTANTE: IVO LOPES CHAPARRO RÉU: LEANDRO JOSE REIS 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização que João Batista Meneses de 

Souza e outro movem contra Leandro José Reis em razão de este ter 

supostamente assassinado a sua companheira/mãe, respectivamente. 

Alegam os requerentes que o único bem que o requerido possui é um 

imóvel residencial situado em Lucas do Rio Verde, e que ele está tentando 

vender o referido bem, podendo vir a frustrar a execução de eventual 

indenização, razão pela qual buscam a tutela deste juízo a fim de averbar 

a existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel. É o 

relato do necessário. DECIDO. Muito embora os requerentes não tenham 

instruído o pedido liminar com cópia do contrato de compra e venda do 

imóvel denominado lote 29, da quadra 20, situado no Residencial Jardim 

Amazônia II em Lucas do Rio Verde-MT, depreende-se dos documentos ID 

26030965/26031397 que o referido imóvel pertence às empresas Sólida 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e Antares Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, as quais venderam dito bem ao requerido em 120 prestações 

mensais, das quais ele já pagou 84. Desta feita, muito embora atualmente 

ele esteja inadimplente com o pagamento de cinco parcelas, sendo 

possível à loteadora rescindir o contrato conforme o art. 32 da Lei nº 

6.766/79, a verdade é que o art. 32-A do referido diploma prevê que “em 

caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado 

o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos 

por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para 

a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser 

descontados dos valores pagos os seguintes itens”. Desta forma, 

considerando que o requerido adimpliu 84 de 120 prestações, ainda o 

contrato venha a ser rescindido, ele terá crédito para receber, o que 

evidencia a probabilidade do direito dos requerentes. O periculum in mora 

resta consubstanciado diante do fato de que há indícios de que o 

requerido esteja tentando vender o referido bem, ID 26031430/26031438, 

o que certamente frustrará a execução de eventual indenização. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência pleiteado na exordial para determinar a averbação da existência 

da presente ação às margens do contrato imobiliário nº 4837, referente ao 

imóvel localizado no Residencial Jardim Amazônia II, Quadra 020, Lote 029, 

Lucas do Rio Verde/MT (Rua Araçá, 3385-S, Jardim Amazônia), devendo, 

para tanto, ser oficiada a empresa Sólida Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. Da mesma forma, determino seja averbada a existência da presente 

ação na matrícula nº 22.866 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas 

do Rio Verde. Oficie-se. Por fim, muito embora em consulta aos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário tenha sido constatado que o 

requerente João é gerente de uma revendedora de veículos e possui um 

razoável salário cadastrado perante o sistema CAGED, além de possuir 

um veículo de luxo Honda Civic, a verdade é que o valor atribuído à causa, 

acima de seiscentos mil reais, ensejará custas judiciais que ultrapassam 

os R$ 10.000,00, razão pela qual defiro aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 
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públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014709-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR ANA MATTIONI CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEORINDA PLATEIRA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014709-34.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALDAIR ANA MATTIONI CAVALHEIRO RÉU: NEORINDA PLATEIRA SOUZA 

Vistos etc. 1. Cuida-se de “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA”, ajuizada por ALDAIR ANA 

MATTIONI CAVALHEIRO em desfavor de NEORINDA PRATEIRA SOUSA, 

pela concessão do despejo liminar, do imóvel localizado na Rua das 

Canelas, nº 551, Quadra 05, Lote 17, Bairro Jardim Jequitibás, Sinop-MT, 

objeto de contrato de locação residencial entabulado com a requerida em 

13 de maio de 2019, pelo valor do aluguel mensal na quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais). 1.1. Discorre que a requerida está inadimplente com o 

pagamento dos alugueres a partir do mês de agosto de 2019, sendo que o 

débito dos locativos perfaz o montante de R$ 4.123,68 (quatro mil, cento e 

vinte e três reais e sessenta e oito centavos). 1.2. A inicial veio instruída 

com os documentos de ID. 26561252/26525438. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Preliminarmente, defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

2.1. Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte autora, o art. 59, 

§1º, incisos IX da Lei nº 8.245/91, in verbis, assim determina: “Art. 59 (...) - 

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.”. 3. Desse modo, nas ações de despejo, 

com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação em quinze 

dias, inaudita altera pars, desde que: a) seja prestada caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel; b) esteja contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. Aliás: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO POR 

FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – 

ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 8.245/91 – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.“ Para a 

concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017 – negrito acrescentado).”. 4. Desta forma 

ante a alegação de inadimplência da requerida, bem como presentes os 

demais requisitos legais autorizadores do despejo imediato da locatária, 

materializa-se o direito do locador em reaver o objeto da locação. 5. 

Todavia, para a concessão da medida vindicada, necessário que a 

requerente apresente caução idônea para a garantia do Juízo, no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da medida. Nesse sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – DISPENSA DE GARANTIA EM RAZÃO DO 

DÉBITO SER SUPERIOR A CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 59, § 1º, 

LEI N. 8.245/91 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – LIMINAR DE 

DESPEJO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDONa Ação de Despejo por falta de pagamento de 

aluguel residencial, o próprio crédito locatício não substitui a caução 

legalmente exigida.”(N.U 1007357-07.2018.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO 

INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio 

jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não basta a 

mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente 

dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou 

assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 

do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel 

é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de 

pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015). 6. 

Desta feita, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, 

DEFIRO A LIMINAR postulada, concedendo a locatária, o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, observada à faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991, ficando ressalvado que o cumprimento da presente medida 

está condicionada a prestação de caução idônea (real ou fidejussória) 

para a garantia do Juízo, no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação. 7. Após a efetivação da caução, 

expeça-se mandado de intimação para que a requerida desocupe o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. 

Devendo constar, ainda, no mandado a faculdade prevista no artigo 59, § 

3º da Lei 8.245/91. 8. Todavia, no ato da intimação deverá o Oficial de 

Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se 

encontra o imóvel. 9. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de 

Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento 

da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da 

requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do 

real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, 

entregando o bem em mãos do requerente. 10. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. 11. No mesmo ato 

da intimação, cite-se a parte requerida para apresentar a defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou para no mesmo prazo purgar a mora, conforme 

disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, fazendo-se constar do 

mandado as advertências legais. 12. Efetuada a purga da mora, fica 

desde já, autorizado o levantamento dos valores depositados, mediante 

alvará, de acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91. 13. Sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 14. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014329-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RIBEIRO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014329-11.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: VALDEIR RIBEIRO 

BATISTA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26223696), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 26223696 – pág. 08. 3. Deste modo, restam 

preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014236-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NELSON PAGANOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014236-48.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: CLAUDIO NELSON 

PAGANOTTI Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26112794), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial de ID 26112794 pág. – 10. 3. Deste modo, restam 

preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014271-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEDEIAS SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014271-08.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JEDEIAS SOARES 

DE SOUZA JUNIOR Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a 

parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja 

determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre 

o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem como para seja 

expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a 

transferência da propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da 

parte autora por período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com 

a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 26148864), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da 

parte requerida, consubstanciada por instrumento de protesto ID. 

26148865. 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

§ 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

concedo parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determino 

a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o 

pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida 

a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que 

a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 

4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda 

Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal 

nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 
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bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente 

poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião 

do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

5.2. Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 

poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013514-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIGUEIREDO 90971833168 (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013514-82.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: EDSON FIGUEIREDO Vistos 

etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da 

dívida, conforme certidão de ID. 19777005 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012138-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA POZZER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012138-27.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARTINS & MARTINS LTDA RÉU: DEBORA CRISTINA POZZER Vistos etc. 

1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da 

dívida, conforme certidão de ID. 20830891 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004486-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE ARAUJO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004486-56.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: LUIS 

FELIPE ARAUJO FERREIRA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

21708574. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (10/03/2023), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004322-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004322-91.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: NOEMI SILVA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 20899174. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento, com fulcro no 

artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

interessada. 3. Diante da cessão celebrada (ID. 20899174), proceda-se a 

exclusão da executada Noemi Silva do Nascimento e a inclusão de Maria 

de Jesus Teixeira de Carvalho no polo passivo da presente ação. 

Corrija-se a D.R. e A. 4. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 5. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012108-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012108-26.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SANDRA CRISTINA VAZ 

HORSTER Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 19881526. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (10/05/2024), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009621-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MIGUEL DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009621-83.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO HONDA S/A. EXECUTADO: MARILENE MIGUEL DA CRUZ Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69 ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de 

MARILENE MIGUEL DA CRUZ, posteriormente convertida em ação de título 

extrajudicial, ID. 19006143. Devidamente citada (ID. 20438226), a 

executada opôs embargos à execução (ID. 20983828). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis os embargos 

à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 e 915 do 

Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que “os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o exercício 

da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à execução 

autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os seus 

próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Srª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 20983822 e ID. 

20983828, e concedo o prazo de cinco dias, para que a executada 

proceda à distribuição por dependência, em autos apartados dos 

embargos à execução Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. 

rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008003-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SO COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO UADY GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008003-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

SO COBRANCA LTDA - ME RÉU: EURICO UADY GOMES Vistos etc. 1. 

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

conforme certidão de ID. 20029456 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014543-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014543-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA MADALENA LIRA RÉU: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014383-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014383-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARNALDO FERREIRA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014371-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014371-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANA MEDEIROS DA SILVA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 
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por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014445-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014445-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014403-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014403-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELCI ELAINE CORREA RÉU: BANCO PAN Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014454-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014454-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014426-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014426-11.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELCI ELAINE CORREA RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014650-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014650-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FATIMA BOREAN RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014360-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014360-31.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANA MEDEIROS DA SILVA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014444-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014444-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 
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termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014482-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014482-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014437-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014437-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELCI ELAINE CORREA RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014485-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014485-96.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 
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judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014500-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014500-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014699-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014699-87.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013728-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013728-05.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JANDIRA DA PALMA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 dezembro 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014680-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014680-81.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 
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JOAO DE CASTRO RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014868-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014868-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014775-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014775-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO RÉU: BANCO VOTORANTIM 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014817-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014817-63.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIA BELA DE ARAUJO RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 
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do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014863-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014863-52.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014697-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014697-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014846-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014846-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FATIMA BOREAN RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014695-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014695-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 
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ELAINE BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014844-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014844-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FATIMA BOREAN RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015147-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014755-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014755-23.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO JOSE CARDOSO RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 
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Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015152-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015152-82.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014947-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014947-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO FINASA 

BMC S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014982-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014982-13.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014985-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014985-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 
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com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015255-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015255-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA ALVES DA SILVA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015279-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015279-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015253-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015253-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA ALVES DA SILVA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 
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Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014964-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014964-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014523-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014523-11.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA RÉU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015267-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015267-06.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013049-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY FELIX MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013049-05.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: FREDY FELIX MACEDO REQUERIDO: PISSINATTI 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 
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art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015413-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015413-47.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS RÉU: BANCO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015463-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015463-73.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015328-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015328-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CHIRLEI MENDES DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015422-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015422-09.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015494-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015494-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000021-33.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LENIDIA ALVES DA CRUZ RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015394-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015394-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS RÉU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
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audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014016-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAHIO VICTOR CERVEJEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014016-50.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CAHIO VICTOR CERVEJEIRA DE SOUZA EXECUTADO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 7. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015486-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015486-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015554-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015554-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO MACHADO RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 
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injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015411-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015411-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS RÉU: BANCO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015492-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015492-26.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000027-40.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO LUIZ PRIMO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000042-09.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARAO LUIZ PRIMO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003154-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003154-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCINEIA SERAFIM RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRENÇA SEGURITÁRIA – DPVAT – INVALIDEZ 

PERMANENTE” ajuizada por MARIA LUCINEIA SERAFIM contra 

SEGURADORA LÍDER. A Requerida devidamente citada, ID. 19373380, 

apresentou contestação, ID. 20587899, porém, conforme certidão de ID. 

20057343, intempestivamente. Deste modo, DECRETO sua REVELIA, 

presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados na peça vestibular, nos 

moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Prosseguindo, não 

obstante a revelia da demandada, entendo necessária à realização de 

perícia médica no caso em apreço, até porque, a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela autora é relativa, bem como, que os 

documentos acostados à inicial, apesar de indicarem a ocorrência do 

sinistro, não foram capazes de comprovar que a invalidez suportada pela 

autora é total e permanente, nos termos por ele discorridos. A propósito: 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz.” (RSTJ 20/252). Ademais, o Codex Processual Civil, no art. 370, atribui 

ao juiz a possibilidade de determinar a produção das provas que entende 

como imprescindíveis para elucidação da lide, inclusive ex officio, sendo o 

exame pericial inafastável no caso tratado. Não é outro o entendimento 

dos Tribunais Pátrios: “COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE SEM EMBARGO DA REVELIA DA RÉ, INAFASTÁVEL A 

PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DO SEU GRAU - NECESSIDADE - 

SENTENÇA ANULADA - Tendo em vista o escalonamento dos valores da 

indenização para a hipótese de invalidez permanente, previsto pelo artigo 

3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, afigura-se a necessidade de realização da 

perícia médica, a fim de ser apurada a extensão dos danos sofridos pela 

demandante e, por consequência, possibilitar o arbitramento da 

indenização eventualmente devida - Apelo provido em parte para anular a 

r .  sen tença. ”  (TJ-SP -  APL :  23169220098260576  SP 

0002316-92.2009.8.26.0576, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

23/04/2012, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/04/2012). Destarte, OFICIE-SE ao IML desta cidade, na pessoa do seu 

diretor, localizado na Rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia 

médica junto ao autor, respondendo os quesitos eventualmente 

apresentados pelas partes e deste Juízo, consignando que o Laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A autora/beneficiária é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? Fica a autora advertida de que deverá comparecer 

no referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

abandono da causa. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para designar 

audiência de conciliação. Não havendo acordo, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006971-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ERLEI MENEGUITTE (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006971-92.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME RÉU: LUIS ERLEI MENEGUITTE 

Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem 

pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24802511 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1283 de 3112



Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006795-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006795-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA RÉU: JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - 

ME Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem 

pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24917564 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011837-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISON HENRIKE DE MORAIS 01254452109 (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011837-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RÉU: WELLISON 

HENRIKE DE MORAIS Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos 

monitórios nem pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24918547 

constituo de pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 

2. Por conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000370-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (REU)

DILSON LEONIR KYNAST (REU)

CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000370-75.2016.8.11.0015 AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP, DILSON 

LEONIR KYNAST, CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST Vistos etc. 1. 

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

conforme certidão de ID. 21903186 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intimem-se os executados para pagarem a importância devida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertido os executados que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1284 de 3112



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006350-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS (EXECUTADO)

F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006350-95.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS, F. DAS CHAGAS MENDES 

SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA, em face da decisão de ID. 19953220, alegando que a 

decisão combatida possui omissão, uma vez que não observou os 

pedidos da petição inicial, tendo em vista que na ação que tramitava na 

Comarca de Apiacás/MT “era apenas dos títulos executivos do Primeiro 

Executado, assim, o título emitido pela Segunda-Executada, que não faz 

parte daqueles autos, amplia o pedido” Afirmou que “não se aplica o 

dispositivo 286 do CPC, tendo em vista que não se trata de reiteração de 

pedido, e sim de pedido novo”. É o relato do necessário. Decido. De plano, 

há de ser registrado que os presentes embargos de declaração não 

preenchem quaisquer das hipóteses legais elencadas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil para o seu cabimento. Isso porque, insatisfeita a 

parte quanto a decisão, pretendendo reconhecer eventual incorreção na 

aplicação ou interpretação do direito, cabe-lhe interpor a medida recursal 

adequada, e não tentar satisfazer sua pretensão através do manejo de 

embargos de declaração, já que este instrumento se presta apenas 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir 

erro material (art. 1.022 do CPC). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI 9.316/96. ACÓRDÃO 

RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA). 1. O inconformismo, que tem como real escopo a 

pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. Ademais, o magistrado 

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta 

pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (...) 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 824.309/RJ, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2009). Desta forma, 

restando evidente que a intenção da embargante é questionar a justiça da 

decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 

nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão embargada. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000581-77.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: METROPOLITANA IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 20725791. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (03/03/2020), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008187-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLASIELA CARRARA TREVIZAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008187-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO RÉU: GLASIELA CARRARA 

TREVIZAN Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios 

nem pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 23543976 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008961-21.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008961-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELITON DE SOUZA ALVES RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. 1. 

Mantenho a sentença de ID. 25156789 pelos seus próprios fundamentos. 

2. Por conseguinte, a teor do disposto no art. 332, § 4º do CPC, determino 

a intimação do réu para, querendo, apresentar contrarrazões em 15 

(quinze) dias. 3. Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as 

homenagens de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008009-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008009-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO RÉU: KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS 

Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem 

pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 26463434, constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012191-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012191-08.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: RAQUEL RUTH RODRIGUES 

MARIOSA Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios 

nem pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 21809409 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012101-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON FAZOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012101-34.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: ROBISON FAZOLIN Vistos etc. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 21218164. 2. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (20/06/2020), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa 

no relatório estatístico das atividade forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORNELIO JOSE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000363-78.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: CORNELIO JOSE CARDOSO Vistos etc. 

1. Defiro a penhora do imóvel indicado pelo exequente no ID. 22880334, 

mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C, devendo 

o exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como determina o 

art. 844 do referido diploma. 2. Efetivada a penhora sobre o imóvel, 

intime-se o executado e seu cônjuge, se casado for. 3. Avalie-se o imóvel. 

4. Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 5 dias. 5. Havendo concordância com a avaliação ou não 

havendo manifestação, intime-se o exequente para que requeira a 

adjudicação, alienação em hasta publica, ou a venda particular do imóvel 

penhorado, caso contrário façam-me os autos cls. para deliberação. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (RÉU)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008105-57.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA RÉU: YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 27507372). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Custas, 

pelo autor, (CPC, art. 90), ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3° do CPC. 4. Sem condenação em honorários advocatícios. 

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007443-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PERES AUSSEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007443-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR PERES AUSSEK RÉU: RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES Vistos 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA C/C PEDIDO LIMINAR e DANOS MORAIS” ajuizada por OSMAR 

PERES AUSSEK contra RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES. Entre um ato 

e outro, as partes, por petição de ID. 19879983, informaram que se 

compusera amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação. Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 19879983, nos 

precisos termos do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase 

de conhecimento, art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Considerando que 

as partes nada pactuaram acerca das custas, estas despesas serão 

divididas igualmente, nos termos do artigo 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sendo suspensa a cobrança com relação ao Autor, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 17104374. 

Honorários advocatícios pelas partes. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, diante do descumprimento do acordo, ID. 

21770607, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Na sequência, intime-se a parte 

executada para pagar a importância devida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de Processo Civil. Fica 

advertida a parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o 

débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do art. 523, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Atente-se ao disposto no art. 525, caput”, do 

Código de Processo Civil. Com a juntada do mandado de penhora e 

avaliação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de arquivamento. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006280-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO OAB - SP367000 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006280-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMAURI 

JOSE GRANZOTTO FILHO REQUERIDO: R. PALUCHOWSKI MADEIRAS 

EIRELI Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de anulação de título cambial 

que Amauri José Granzotto Filho move contra R. Paluchowaki Madeiras 

Eireli. Por decisão de ID. 13874950 o requerente foi intimado para que 

efetuasse o pagamento das custas e taxas processuais vinculadas ao 

presente feito, no entanto não o fez até a presente data. Em que pese o 

pedido de assistência judiciária gratuita ID 16575301, a verdade é o 

referido pleito já foi negado anteriormente, cuja decisão foi confirmada 

pelo E. Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de 

instrumento nº 2150122-35.2016.8.26.0000, ID 13853573, pág. 2 e 27/32, 

estando, portanto, preclusa a matéria. O art. 290 do CPC, dispõe que será 

cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento das 
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custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, determino 

o cancelamento da distribuição. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014713-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOIR SANTOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014713-71.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDOIR SANTOS 

DE CARVALHO Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

26872178). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013743-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013743-71.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 27351098). 2. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 16 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015246-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA BARBOSA SILVA OAB - PR0037929A (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015246-30.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: FABIO ALVES ROCHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” 

ajuizada por FÁBIO ALVES ROCHA em face de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. 

Por petição de ID. 27366049, a parte autora requereu a desistência da 

ação, tendo em vista que a distribuição da ação foi realizada de forma 

equivocada. 2. Deste modo, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. 

Deixo de condenar em custas e honorários de sucumbência, pois não 

houve o recebimento da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011905-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS 

GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINS BIAZETTO OAB - PR22847 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB (REQUERIDO)

VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011905-93.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 

CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP REQUERIDO: VICEMA 

TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME, BIANCA DE PAULA SWIECH 

AYOUB, OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB Vistos etc. 1. Trata-se de 

pedido de busca e apreensão, com fundamento no art. 3º, § 12 do Decreto 

Lei nº 911/69 ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP em 

face de VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME, BIANCA DE 

PAULA SWIECH AYOUB e OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB. 1.1. Em 

decisão constante no ID. 24571214 foi determinada a intimação da parte 

autora para que comprovasse o pagamento das custas e taxas judiciais. 

1.2. No ID. 26128378 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação 

da parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas processuais 

e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo 

é providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009254-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE ABREU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009254-88.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: NILSON DE ABREU EMBARGADO: IMPORCATE COMERCIO 

DE PECAS PARA TRATORES LTDA Vistos etc. 1. Trata-se de embargos à 

execução opostos por NILSON DE ABREU em face de IMPORCATE 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 1.1. A inicial veio 

acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 23809571 

foi indeferido pedido de assistência judiciária gratuita, bem como 

determinada a intimação da parte embargante para comprovar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária no prazo legal. 1.3. 

No ID. 26127938 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte embargante. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os 

autos, verifico que a parte embargante foi devidamente intimada, por meio 

de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, 

o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do 

presente processo é providência que se impõe. A respeito da questão, a 

jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - 

DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento das custas 

processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da concessão da 

justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação de cancelamento 

da distribuição do processo. (TJ-SP 10071662820168260189 SP 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

Translade-se cópia desta sentença para os autos de nº 

1012344-41.2018.8.11.0015 e prossiga a execução em seus ulteriores 

termos. 5. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas 

de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015418-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015418-69.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA RÉU: MUNICIPIO DE SANTA RITA 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA” ajuizada por BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A em face de 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA. 1.1. A inicial veio acompanhada de 

documentos. 1.2. Por petição de ID. 2757061, a parte autora requereu a 

desistência da ação, tendo em vista que a distribuição da ação foi 

realizada de forma equivocada. 2. Deste modo, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008306-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA F & M MARTINS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA BRAGA CAVALCANTE OAB - SP411009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008306-49.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: MADEIREIRA F & M MARTINS EIRELI - ME EMBARGADO: 

DMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução que Madeireira F & M Martins EIRELI-ME 

move contra DMAR Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-EPP. 

Compulsando os autos, verifico que a embargante distribuiu o presente 

feito no intuito de insurgir-se contra o processo nº 

1004752-09.2018.8.11.0015. Ocorre que o referido processo é uma ação 

monitória, a qual é regida pelos artigos 700 e seguintes do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe em seu art. 702 que “independentemente de 

prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no 

prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória”. Conforme se 

depreende, houve equívoco por parte da embargante ao distribuir 

Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de Embargos 

Monitórios. Desta feita, considerando que é entendimento consolidado na 

jurisprudência dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução 

ao invés de Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro 

insuscetível de fungibilidade, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO 

CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Houve equívoco por parte do Apelante ao 

apresentar Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de 

Embargos Monitórios. 2. Já é entendimento consolidado na jurisprudência 

dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução ao invés de 

Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro insuscetível de 

fungibilidade. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não 

recebimento da petição, pois a apresentação da defesa foi devidamente 

oportunizada pelo Juízo, não vindo a se concretizar em razão de descuido 

da parte interessada. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PI - 

AC: 00003140720158180110 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 27/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PLEITO DE CONVERSÃO PARA EMBARGOS À MONITÓRIA. 

NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE 
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E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO 

DO PROCEDIMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03058556520138050146, Relator: Marielza 

Maués Pinheiro Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2018) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO 

CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Houve equívoco por parte do Apelante ao 

apresentar Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de 

Embargos Monitórios. 2. Já é entendimento consolidado na jurisprudência 

dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução ao invés de 

Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro insuscetível de 

fungibilidade. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não 

recebimento da petição, pois a apresentação da defesa foi devidamente 

oportunizada pelo Juízo, não vindo a se concretizar em razão de descuido 

da parte interessada. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PI - 

AC: 00003140720158180110 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 27/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) Pelo 

exposto, com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, I e IV, ambos do CPC, 

indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Custas pela embargante. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010600-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010600-11.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES 

REQUERIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19198473). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Custas pela requerida e honorários advocatícios nos termos do 

acordo. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012402-10.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANA NIEVINSKI ZABOT RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 25350060). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Custas pela requerida e honorários advocatícios nos 

termos do acordo. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Considerando a 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008229-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE HOBOLD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008229-40.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

REQUERIDO: MARCIO ANDRE HOBOLD Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO” ajuizada por FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP em face de MÁRCIO ANDRÉ HOBOLD. 1.1. A 

inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 

21297986 foi determinada a intimação da parte autora para que 

emendasse a inicial, esclarecendo qual procedimento pretendia, tendo em 

vista a incompatibilidade de ritos, nos termos do art. 327, § 1º, III, do CPC. 

1.3. No ID. 22231014 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação 

da parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, para que emendasse a inicial, no entanto, não o fez. 

2.1. Nesse contexto, o artigo 321 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 2.2. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015067-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LALESCA APARECIDA DIAS FERNANDES (REQUERENTE)

R. T. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015067-96.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: LALESCA APARECIDA DIAS FERNANDES, RAFAELLY 

TAYANE DIAS DA SILVA REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA RAMOS Vistos 

etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C BUSCA E APREENSÃO - COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por LALESCA APARECIDA 

DIAS FERNANDES e R.T. D. D. S. em face de RAFAEL DA SILVA RAMOS. 

1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Por petição de ID. 

27092531, as autoras requereram a desistência da ação, tendo em vista 

que a distribuição da ação foi realizada de forma equivocada. 2. Deste 

modo, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007985-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (AUTOR(A))

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007985-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCIO MELLENBERGS LOFFI, MARCIO MELLENBERGS LOFFI RÉU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. MARCIO MELLENBERGS LOFFI e MARCIO 

MELLENBERGS LOFFI, insurgindo contra a ação de execução que lhe 

propôs o BANCO BRADESCO, ofereceram os presentes Embargos à 

Execução. Decido. Conforme certificado no ID. 24345400, os presentes 

embargos são intempestivos, pois o mandado de citação foi juntado à 

ação executiva em 13/05/2019, enquanto que os presentes embargos 

foram protocolados somente em 05/06/2019. Desta forma, tenho que o 

prazo para oposição dos embargos findou-se em 03/06/2019, e como os 

presentes foram opostos somente em data de 05/06/2019, resta cristalina 

sua intempestividade, razão pela qual deles não conheço, julgando extinto 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 918, I, do C.P.C. 

Custas pelos embargantes. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta sentença para os autos principais e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008764-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008764-03.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

ITAU UNIBANCO S/A RÉU: CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME, 

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 16521468). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012035-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012035-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLODOMIR DE SOUZA MACEDO 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 22614732). 2. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. Expeça-se o necessário, em 

especial, libere-se a restrição feita no sistema RENAJUD (ID. 19349926). 5. 

P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011070-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO CARVALHO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011070-08.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO 

BARROS Vistos etc. AYMORE ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” 

em face MARIA DO SOCORRO CARVALHO BARROS, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Em ID 23081275, foi 

determinada a emenda da inicial para a comprovação da mora da parte 

requerida, sobrevindo manifestação do requerente em ID 

24782915/24782918. É o relatório. Fundamento e decido. 1. Sabe-se que 

nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples 

vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem dado em 

garantia à comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta 

registrada, consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido 

diploma legal. 2.1. Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor 

não é suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e 
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apreensão, sendo indispensável à comprovação da mora. 3. Aliás, insta 

consignar que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a 

constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi 

pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local 

mencionado no contrato, com a prova de que tenha sido recebido por 

alguém: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. 

DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei 

n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da 

notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de 

cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no 

contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende o 

disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da 

inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de 

emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de 

Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(TJ-DF 

20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE 

LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, 

infere-se que a tentativa de notificação pessoal do requerido de ID 

22902636 – pág. 02, não é suficiente para comprovar a mora do 

requerido, uma vez que o A.R. não foi entregue pelo motivo “ausente”. 5. 

Ademais, também não há demonstração de que a requerente tenha 

buscado notificar o requerido por outros meios, tal como, por edital, 

conforme mencionado na determinação de ID 23081275. 6. Destarte, o 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição 

inicial será indeferida quando: “não atendidas as prescrições dos arts. 

106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do 

processo sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso 

I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, diante dessas considerações, a 

ausência da comprovação da mora é causa de extinção do processo e, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. 8. Eventuais custas remanescentes pelo 

requerente. 9. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008372-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CHICARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008372-29.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MAURI CHICARELLI EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MAURI 

CHICARELLI em face do BANCO ITAUCARD S/A. Alega que nos autos da 

ação de busca e apreensão sob o nº 1012229-20.2018.8.11.0015, o 

executado foi condenado a “proceder com à restituição do veículo 

Chevrolet Prisma, placa QBY4211 ao réu, sob pena de multa que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento desta ordem limitada a 

30 dias”. Afirma que o executado não cumpriu a referida decisão, deste 

modo, requer o cumprimento da sentença para que o executado efetue o 

pagamento da multa fixada, bem como perdas e danos. É o relato do 

necessário. Decido. Compulsando os autos da ação de busca e 

apreensão, nº 1012229-20.2018.8.11.0015, verifico que o exequente já 

requereu o cumprimento de sentença naqueles autos. Por conseguinte, o 

artigo 523 do CPC, estabelece que a execução da sentença dar-se-á nos 

próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença. 

Diante disso, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução 

de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 330, 

I, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de 

consequência, cancelo a distribuição. Deixo de condenar em custas, pois 

não houve o recebimento da inicial. Com o trânsito em julgado, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE KULKKAMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

ARCADIS LOGOS S.A. (RÉU)

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (RÉU)

ALISSON GABRIEL TORMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI OAB - SC10375 (ADVOGADO(A))

JORGE NASSER MACEDO OAB - PR18183 (ADVOGADO(A))

RUBENS NAVES OAB - SP19379 (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER OAB - SP207504 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUSS DE SOUZA OAB - SC42158 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005997-55.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVONETE KULKKAMP RÉU: ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., ARCADIS LOGOS S.A., TRANSPORTES GRITSCH 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – 

LUCROS CESSANTES – DANO EXTRAPATRIMONIAL” ajuizada por 

IVONETE KULKKAMP em face de ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ARCADIS LOGOS S.A e TRANSPORTES 

GRITSCH LTDA. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

26493158, informaram que se compusera amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação. Diante disso, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de ID. 26493158, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, ID. 26807574, conforme requerido, ID. 27268454, intimando-se 

pessoalmente a exequente. Custas e honorários advocatícios pelas 

requeridas, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido e não 

havendo manifestação, intime-se a Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, informe se o acordo foi devidamente 

cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a 

consequente extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. P.R.I.C. Sinop/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010572-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010572-77.2017.8.11.0015 

EMBARGANTE: JOSE TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI 

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por JOSE TUSKI CAMIANSKI e IVONE 

SALETE CAMIANSKI em face do BANCO DA AMAZÔNIA. Pode se ver no 

ID. 14357710, a sentença que indeferiu a inicial, e consequentemente, 

cancelou a distribuição da ação, sendo que os embargantes foram 

condenados em honorários advocatícios. Por petição de ID. 15095840, as 

partes, informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

extinção da ação. Diante disso, homologo por sentença o acordo de ID. 

15095840, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014686-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAROLINE INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014686-88.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JESSICA CAROLINE 

INACIO DA SILVA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

27274084). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. 

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000117-48.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE REQUERIDO: AYMORE 

Vistos etc. RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE ajuizou ação de 

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, visando, 

em síntese, a restituição do seu veículo apreendido na ação de busca e 

apreensão nº 1014139-48.2019.8.11.0015, ante a ausência de 

comprovação de sua constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 

911/1969, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização 

por danos morais. Inicialmente a presente ação foi distribuída no plantão 

judiciário, sendo que o M.M Juiz Plantonista determinou que se aguardasse 

a retomada do expediente forense regular, para posteriormente proceder 

a sua distribuição para a unidade judiciária que proferiu a ordem de busca 

e apreensão, ID. 27921137. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por RENNAN FELIPE 

POLLO TOMAZINE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

Inicialmente, consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a 

fim de que conste a classe judicial correta. Compulsando os autos nº 

1015450-74.2019.8.11.0015, verifico que o autor repetiu ipsis litteris os 

fatos, fundamentos e pedidos constantes naquela exordial, bem como, 

ambos os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e 

pedidos, portanto, evidente a ocorrência da litispendência. Tanto nesta 

ação como naquela outra o autor busca o mesmo efeito jurídico. Há em 

ambas as ações identidade de partes, a mesma causa de pedir (busca e 

apreensão do veículo) e o mesmo pedido (restituição do veículo e 

indenização por danos morais). O § 1º do art. 337 do C.P.C. esclarece que 

se verifica a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. O § 2º do mesmo artigo, completa, dizendo que uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido, e o § 3º do citado artigo afirma que há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. O STJ já decidiu que: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico” (DJU 09.03.92, p. 2.528, 2ª col.) É sabido que em direito 

processual não se tolera que uma mesma lide seja objeto de mais de um 

processo simultaneamente, e sendo assim, caracterizada a litispendência 

entre dois processos, o segundo deverá ser extinto sem julgamento do 

mérito, e essa extinção poderá ser decretada de ofício e impede que o 

Autor intente de novo a mesma ação. Somente poderá ocorrer a 

propositura de nova ação, com os mesmos pedidos, se a ação 

anteriormente proposta for julgada extinta sem julgamento de mérito, e 

desde que preenchido o pressuposto que levou a extinção da ação. Por 

essas razões, reconheço a ocorrência da LITISPENDÊNCIA, e, 

consequentemente, com fundamento no art. 330, III, c/c o art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor. Sem honorários, eis que não houve a 

triangulação processual. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015450-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015450-74.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE REQUERIDOS: 

AYMORE, CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos etc. RENNAN 

FELIPE POLLO TOMAZINE ajuizou a ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e CATATAU 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Afirma o autor que no dia 30 de julho de 

2019 celebrou com a primeira ré um contrato de financiamento para a 

aquisição do veículo Fusion Titanium 2.0, marca Ford, modelo/ano 2014, 

cor branca, placa AYH9848, mediante uma entrada de R$ 44.000,00 

(quarenta e quatro mil reais) e restante em 48 (quarenta e oito) parcelas 
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no valor de R$ 1.272,77 (mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e 

sete centavos). Aduz que como não recebeu os boletos em sua 

residência, em 27 de agosto de 2019, foi até o estabelecimento da 

segunda requerida e ali recebeu os boletos referentes aos meses de 

setembro e outubro de 2019, os quais foram devidamente quitados. Alega 

que no dia 10 de novembro de 2019, foi surpreendido pela a busca e 

apreensão do referido veículo por um Oficial de Justiça em decorrência da 

ação de busca e apreensão sob o nº 1014139-48.2019.8.11.0015. 

Destaca que “jamais recebeu qualquer ligação ou notificação pessoal 

sobre o débito, o primeiro requerido nunca entrou em contato para fazer 

cobranças, o Requerente apenas teve notícia do débito ao ter seu carro 

apreendido”, sendo que em contato com a primeira ré foi informado de que 

deveria quitar integralmente o valor financiado para ter seu veículo de 

volta, caso contrário o bem seria removido para Goiânia/GO. Ao final, 

requereu tutela provisória de urgência para que a primeira ré se abstenha 

de remover o veículo para a cidade de Goiânia/GO, bem como a restituição 

do bem, ante a ausência de comprovação de sua constituição em mora, 

nos termos do Decreto-Lei 911/1969. No mérito, pugnou pela condenação 

dos réus ao pagamento de indenização por danos morais na importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. Decido. Trata-se 

de ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por RENNAN FELIPE POLLO 

TOMAZINE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

Consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que 

conste a classe judicial correta. Inicialmente, entendo que a Ré Catatau 

Comércio de Veículo LTDA é parte ilegítima para figurar na presente ação, 

isso porque sua participação de deu em razão dela ser a 

concessionária/lojista, não tendo ela gerência alguma sobre a forma de 

pagamento contratada e o envio dos boletos para pagamento. Ou seja, 

não pode ela responder pela suposta falha da instituição financeira em 

não enviar os boletos para pagamento do financiamento. Continuando, 

verifico que o autor pretende a restituição do veículo apreendido na ação 

de busca e apreensão sob o nº 1014139-48.2019.8.11.0015, bem como a 

condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais ao 

fundamento de que não foi constituído em mora, assim, estando ausente o 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de 

busca e apreensão. Ocorre que eventuais questionamentos sobre a 

constituição do devedor em mora devem ser alegados em sede de defesa 

nos próprios autos da ação de busca e apreensão, nos termos do 

Decreto-Lei 911/1969. Ademais, o art. 3, § 6º do referido diploma prevê a 

aplicação de multa para o credor fiduciário em caso de improcedência da 

demanda, sem prejuízo de sua responsabilidade por perdas e danos, 

conforme preceitua o § 7º, do mesmo comando normativo. Pelo exposto, 

restando evidente que a Catatau Comércio de Veículo LTDA é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito, bem como a 

inadequação da via processual eleita, o que enseja a falta de interesse de 

agir do autor, INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o feito, sem resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no artigo 330, inciso II e III, c/c o 

artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor. Sem honorários, eis que não houve a triangulação processual. Com 

o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015398-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015398-78.2019.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015474-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MATTIOLLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO 

CLASSIC CENTER EMPRESARIAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1015474-05.2019.8.11.0015 Verifico que o embargante 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 
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PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o embargante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Na oportunidade, deverá retificar o valor da 

causa, atribuindo-se o valor do título executivo que pretende contestar a 

validade, nos termos dos art. 292, inciso II, do CPC. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES Credores e 

Terceiros Interessados Artigo 52, §1º da LRE AUTOS N.º PJE 

1 0 0 2 8 1 9 - 6 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  E S P É C I E :  R e c u p e r a ç ã o 

Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.218.954,64 PARTE REQUERENTE: BIANCHI & BIANCHI 

LTDA – EPP, CNPJ/MF sob o n. 08.599.965/0001-54 ADVOGADOS DA 

RECUPERANDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB/MT 7.680 E 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB/MT 5.222 ADMINISTRADORA 

JUDICIAL: CM ADMINISTRADORA JUDICIAL E PERICIAS LTDA – EPP, CNPJ: 

28.811.491/0001-70, RESPONSÁVEL TECNICO: CLAYTON DA COSTA 

MOTTA, OAB/MT 14.860, CRC/MT 9824/O. INTIMANDO: CREDORES e 

INTERESSADOS. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE CREDORES E 

INTERESSADOS do novo plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda, que se encontra no ID n.º 14992201/14992415 do processo. 

Convocar a todos para realização da ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, para votação do novo plano de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

apresentado pela Recuperanda (ID`s 14992201/14992415), que se 

realizará em primeira convocação, no dia 05.03.2020 às 09:00 horas e em 

segunda convocação no dia 19.03.2020 às 09:00 horas, que ocorrerá no 

espaço reservado (refeitório) na sede da recuperanda, situada na 

Avenida Integração, n. 7.405, lotes 07/08, em Sinop/MT. ORDEM DO DIA: 

Deliberação sobre o plano de recuperação judicial e outros assuntos de 

interesse dos credores. DECISÃO/DESPACHO: “Verifica-se que a 

recuperanda aportou novo plano de recuperação judicial, através dos Ids 

n.º 14992201/14992415, atendendo ao comando judicial constante do Id 

n.º 14290266. Destarte, resta imprescindível a convocação de nova 

Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.º 

11.101/2005. Nesse sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO EM ASSEMBLEIA – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE 

CREDORES DA MESMA CLASSE – DESÁGIO E PRAZOS EXCESSIVOS – 

ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE 

NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora 

tenha sido aprovado em assembleia, só adquire status soberano quando 

atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

submetido ao controle de legalidade do Poder Judiciário. II - Na espécie, 

constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade o tratamento desigual aplicado à credores da mesma 

classe, porquanto, para uns o deságio é maior que para outros, além de 

prazos diferentes de carência e parcelamento, de modo que, a anulação 

do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova 

assembleia geral de credores é medida que se impõe.” (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10027391920188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data 

de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 23/07/2018) Deste modo, intime-se a Administradora 

Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a data e o local 

para realização da AGC. Com o aporte, expeçam-se os editais de 

convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o 

disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, devendo 

a empresa recuperanda se atentar em promover a publicação do edital no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as 

informações necessárias à publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Deverá a Sra. Gestora disponibilizar o expediente no Diário da 

Justiça eletrônico, para maior alcance e publicidade do ato. Intimem-se a 

recuperanda, o administrador judicial e os credores. Notifique-se o 

Ministério Público.” (ID n.º 16039027). Decisão ID 26632217: Processo nº 

1002819-69.2017.8.11.0015 - 1. Diante do v. acórdão constante do Id n.º 

26507901, se revela imperiosa a convocação de nova Assembleia Geral 

de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.º 11.101/2005, nos exatos 

termos da decisão lançada no Id n.º 16039027. 2. Assim, intime-se a 

administradora judicial para que indique data e local para a realização da 

assembléia, no prazo de dez dias. Promova a Sra. Gestora o cumprimento 

integral da decisão de Id n.º 16039027, a fim de dar regular 

prosseguimento ao feito. 3. Ante a manifestação do administrador judicial 

(Id n.º 18632397) e da empresa em recuperação judicial (Id n.º 20760929), 

intime-se o credor Banco Pan S/A para que, no prazo de dez dias, 

esclareça de que forma se deu a quitação do débito da recuperanda, bem 

como apresente os comprovantes de pagamento, a fim de que seja 

apreciado o pedido constante do Id n.º 16879821. Após, intime-se a 

recuperanda e o administrador judicial a se manifestarem, no prazo de dez 

dias. Intimem-se. ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros 

interessados da data e local da Assembleia Geral de Credores e de que 

os documentos da Recuperanda, podem ser consultados junto ao 

Administrador Judicial nomeado pelo Juízo, Sr. Clayton da Costa Motta, 

inscrito na OAB/MT nº 14.870 e CRC/MT nº 9824/O-0, com endereço na 

Av. das Flores, 945 - Edifício SB Medical, sala 1.301, Jardim Cuiabá | 
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Cuiabá MT | CEP: 78043-172, email: rj.bianchi@costamotta.com.br ou 

clayton@costamotta.com.br. O credor poderá ser representado na 

assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação dos Ids. dos autos do processo em que se 

encontre o documento. (artigo 37, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geni Rauber Pires - Técnica 

Judiciária, Matrícula nº 7670, digitei o presente edital. Sinop – MT, 19 de 

dezembro de 2019. Clarice Janete da Fonseca Oliveira Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009905-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO VILSON SOLANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1009905-23.2019.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

manifestar em cinco dias sobre petição e documentos juntados em 

24/10/2019. Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002689-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YUKIO TERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA MIDORI TERAO (REQUERIDO)

ANGELITA ZUCONELLI TERAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002689-11.2019.8.11.0015. Ante o Ofício n.º 

54/2019, constante do Id n.º 25862262, informe a Sra. Gestora à Serventia 

do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, que o requerente se trata de 

beneficiário da assistência judiciária gratuita e o ato extrajudicial referente 

à lavratura de escritura pública de renúncia de usufruto incumbe apenas 

ao requerente, razão pela qual, o ato deve ser realizado sob o manto da 

gratuidade da justiça, conforme já determinado por este Juízo (Id n.º 

24640835). Ademais, comunique-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

que os atos extrajudiciais constantes do acordo homologado judicialmente, 

inerentes às requeridas, serão custeados por estas, as quais não são 

beneficiárias da gratuidade da justiça. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. JM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES E SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU PARIZOTTO (REQUERIDO)

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IZANETE WEISSHAUPT (TESTEMUNHA)

ALTAMIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010227-43.2019.8.11.0015 Designo 

audiência para o dia 18/02/2020, às 13h30min, para oitiva das 

testemunhas. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da 

audiência. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 

Intime-se. MG

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015352-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DEBASTIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015352-89.2019.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia da petição inicial, sob pena de 

devolução da Carta Precatória. Assim, cumprida a diligência e, estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais. JM

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MAXIMIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1015377-05.2019.8.11.0015 intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de 

débito e contrato comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da requerente; bem como providencie 

notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de 

comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

– DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 
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PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)”. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015365-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANNI TAYLOR ALVES (REQUERIDO)

ARI ELEMAR HERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015365-88.2019.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia da petição inicial, sob pena de 

devolução da Carta Precatória. Assim, cumprida a diligência e, estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais. JM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015284-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROLINK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

LITIANE SARA ALTISSIMO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015284-42.2019.8.11.0015 Solicite-se cópia 

da contestação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011401-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RORIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PIERO LUCCA OAB - PR32377 (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA DA SILVA 10368986870 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011401-24.2018.8.11.0015 Verifico que o contrato de 

compra e venda de soja nº 7777/2016 apresentado pelo exequente no ID 

16719724 não constitui título executivo extrajudicial, uma vez que não 

possui a assinatura de 02 (duas) testemunhas. Sendo assim, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias à parte autora para, caso queira, emende a inicial 

para adequá-la ao rito cabível, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001315-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FERRIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

NATALINA PACHECO MACHADO (RÉU)

NAIR FERBONIO TIMOTEO (RÉU)

EDSON TIMOTEO (RÉU)

LUIZ GENIR BATISTA MACHADO (RÉU)

TEREZINHA PIZANI DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001315-91.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documentos que 

comprovem a qualidade de inventariante de Nadir Ribeiro Da Silva. Após, 

cite-se para se habilitar no feito, na forma do art. 690, do CPC. Ademais, 

ante o requerimento de Id. 24302761, para realização de citação por edital 

do requerido Luiz Genir Batista Machado, indefiro o pedido, haja vista que 

o mesmo compareceu a audiência de tentativa de conciliação, conforme 

consta no Id. 25132930. Intime-se. tf

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008527-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008527-32.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre 

certidão do oficial de justiça que segue abaixo transcrita: "Certifico e dou 

fé, em cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de 
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Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao 

endereço indicado, Bairro Jardim Conquista, sede do município de Sinop e 

ai estando não logrei êxito de realizar a busca, apreensão e citação 

determinada. No local, reside a Sra. Heloisa, que afirmou não conhecer 

Alejandro Fernandes Moura. Solicitei apoio ao colega Oficial de Justiça 

João Botim, bem como aos localizadores, mas mesmo assim não foi 

possível encontrar o Chevrolet Celta objeto da busca e apreensão. Diante 

do exposto, devolvo o mandado a cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006891-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006891-31.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la, bem como para manifestar sobre petição e documentos 

juntados em 05/11/2019. Sinop-MT, 30 de dezembro de 2019 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA VERONICA SCHUDIKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010568-06.2018.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 30 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007530-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE CASSAROTTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007530-20.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para manifestar em cinco dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, que segue abaixo transcrita: "CERTIFICO que diligenciei até a 

Avenida dos Jequitibás, 874, Jardim das Primaveras, porém na sala 

número 02, funciona o Salão de Beleza Rose, local onde perguntei pelo Sr. 

LUIZ HENRIQUE CASSAROTTI, mas ninguém o conhece. Na casa ao lado 

também ele não reside. Até a presente data não houve informações de 

novos endereços pela parte autora e no local informado o bem não foi 

localizado. Diante do exposto, não foi possível PROCEDER a BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM OBJETO DO MANDADO E A CITAÇÃO do requerido, 

razão pela qual devolvo o r. mandado para as providências. O referido é 

verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009546-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI HERBERT (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1009546-10.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o 

pagamento do débito, bem como sem que embargasse(m) a presente 

ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente. Nos termos da legislação vigente 

INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias juntar cálculo 

atualizado do débito, para posterior remessa dos autos conclusos para 

análise da petição (ID 21243159). Sinop-MT, 30 de dezembro de 2019 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008304-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1008304-79.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 30 de dezembro de 

2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010714-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO OAB - SP309650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010714-13.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para imprimir as peças necessárias, em razão da notificação 

realizada, para posterior arquivamento dos autos. Sinop-MT, 30 de 

dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001496-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DOS SANTOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1001496-29.2017.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento 

do débito, bem como sem que apresentassem impugnação, embora 

devidamente intimado, por seu Advogado, da decisão de (ID 24648841). 

Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, querendo, 

indicar bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004691-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DALFORNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SOTOLANI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CICERO JOAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO Setor Residencial Sul, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Bem como intimo o advogado do exequente para 

apresentar o cálculo atualizado do débito, a fim de que sejam apreciados 

os demais pedidos formulados nos autos com relação ao executado que já 

foi citado. Sinop-MT, 9 de janeiro de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015094-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANIR RINAR RAMME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO Residencial Cidade Jardim - Sinop/MT, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 9 de janeiro 

de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. SCHOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA SCHOR (EXECUTADO)

 

Processo PJe 1001347-33.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo 

em vista que a correspondência foi devolvida (ID 27592227). Sinop-MT, 10 

de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013911-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

 

Processo PJe 1013911-44.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre 

petição do executado (ID 21986290). Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008612-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI LUIZ OBADOWSKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008612-18.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre 

certidão do oficial de justiça que segue abaixo transcrita: "Certifico que 

diligenciei-me no endereço indicado no mandado, por quatro vezes, no 

entanto, o veículo, objeto da Busca e Apreensão, não foi localizado. Não 

foi possível realizar novas diligências no local, em virtude de minhas férias 

que se inicia. "

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010784-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUIEL NAIELE RAMOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1010784-30.2019.8.11.0015. INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA 

do despacho que segue abaixo transcrito: "Tendo em vista que nenhuma 

das partes reside nesta cidade, bem como não se trata do local do dano, 

intime-se a parte autora a justificar a propositura da ação nesta Comarca, 

no prazo de cinco dias, sob pena de ser declinada a competencia para o 

foro de seu domicilio."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008316-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO BERGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008316-93.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012282-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA LUZ DE AMORIN (REQUERENTE)

TANIA DA LUZ DE AMORIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

RENATO ABREU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 07/5/2020, às 13 horas, 

a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local. Sinop-MT, 13 

de janeiro de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007368-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE ALMEIDA SANTOS PIMENTEL (AUTOR(A))

ROGERIO DA SILVA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO(A))

ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI OAB - MT24661/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CHINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DAMASCENO LEAL OAB - SP156779 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007368-54.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001744-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1001744-58.2018.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007503-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007503-66.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011487-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1011487-92.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte REQUERIDA para manifestar em 

cinco dias sobre petição e documentos juntados em 12/12/2019. Sinop-MT, 

13 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora 

judiciária)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1300 de 3112



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002925-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU NUNES RONDON (AUTOR(A))

LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002925-94.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LAURA JOANIR 

COSTA LEITE RONDON, MARCOS TADEU NUNES RONDON REU: AGUAS 

DE SINOP S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004600-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO THOMAS (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1004600-58.2019.811.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo o Advogado do autor para manifestar sobre 

certidão do oficial de justiça que segue abaixo transcrita: "CERTIFICO E 

DOU FÉ, em cumprimento a respeitável Carta Precatória, servindo de 

mandado, extraído autos código autos sob nº 1004600-58.2019.8.11.0015, 

em que diligência nesta cidade e Comarca de SINOP, Estado de Mato 

Grosso, nos endereços constantes do respeitável mandado, na Rua 

Cuiabá, Bairro: Jardim Vindilina II e na Rua Santa Maria Madalena 

(atualmente Rua Geraldo Kirsch), Cidade: Sinop/MT, e lá estando, após as 

formalidades legais e de praxes, deixei de proceder à citação da parte 

requerida: Jair Antônio Thomas, por não encontrá-lo no endereço descrito 

no respeitável mandado. CERTIFICO E DOU FÉ, que me dirigi na Rua 

Cuiabá, no Bairro Jardim Vindilina II, mas não encontrei o número da 

residência 227, destarte, dirigi-me no segundo endereço, Rua Santa Maria 

Madalena (atualmente Rua Geraldo Kirsch), Cidade: Sinop/MT, também não 

encontrei o número do estabelecimento 33, por informações nas 

imediações dos números da residências/estabelecimentos noticiados 

neste respeitável mandado, não logrei êxito na localização do requerido. 

Assim sendo, em face da não localização do requerido nem a obtenção de 

seu novo logradouro, devolvo esta respeitável Carta Precatória para no 

sistema e aguardo a atualização do requerido pela parte autora. Por ser 

verdadeiro e dou fé." Advertência: Caso não haja manifestação em trinta 

dias, a carta precatória será devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013619-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE FORTUNATO DA SILVA 00180476106 (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1013619-88.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do RESSARCIMENTO da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, no valor de R$532,00 

(quinhentos e trinta e dois reais), conforme requerido nos autos, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 14 de janeiro de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005762-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

Processo PJE 1005762-88.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente redesigno a audiência de conciliação para o dia 07/05/2020, às 

14:30 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local 

de Sinop-MT (sala 40).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013285-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SCHARNETZKI (REU)

ROSSANI ELIANE STREY SCHARNETZKI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO informado na petição inicial, visto que NÃO é 

atendido pelo serviço de entrega dos correios, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 14 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013325-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SAMPAIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Processo 

nº 1013325-36.2019.8.11.0015 - O requerente alega que o banco 

requerido inseriu indevidamente em seu benefício previdenciário uma 

reserva de margem para garantir o pagamento de um cartão de crédito, 

que lhe foi enviado automaticamente e sequer foi utilizado pelo requerente. 

Afirma que tal reserva lhe impede de contratar com outras instituições 

financeiras e que não solicitou o cartão de crédito do requerido. Deste 

modo, pugna, em tutela de urgência, seja determinado o cancelamento da 

reserva de margem para cartão de crédito e empréstimo, sob pena de 

multa diária. DECIDO: Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos 

do CPC. O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Verifico que o 

documento do ID 25303835 demonstra que se encontra inserido no 

benefício previdenciário do requerente “Reserva de Margem para Cartão 

de Crédito”, referente ao contrato n. 20170314567081210000, no valor de 

R$1.196,00 com limite mensal de reserva de R$63,13 (sessenta e três 

reais e treze centavos). Ademais, o requerente alega que em momento 

algum solicitou ou contratou o cartão de crédito com reserva de margem 

consignável; bem como nunca utilizou o referido cartão. Assim, a priori, 

existe verossimilhança na alegação de que o autor não contratou o cartão 

de crédito, notadamente porque não há como fazer prova de fato 

negativo. Assim, em atenção ao princípio da boa-fé, já que, ao fazer esta 

afirmação, o autor se sujeita a eventual penalidade pela litigância de má-fé, 

observa-se a probabilidade do direito invocado na exordial, bem como o 

perigo de dano, diante da impossibilidade do requerente de realizar outras 

transações bancárias por conta da conduta do requerido. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: “TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC – RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. O autor alegou não ter aderido a contrato de 

cartão de crédito consignado, não tendo anuído à cobrança de RMC 

(reserva de margem consignável). 2. Goza de verossimilhança essa 

alegação, tendo em vista ser comum que as instituições financeiras 

condicionem a concessão do empréstimo à adesão ao cartão. 3. A 

reserva de margem consignável é o percentual ainda não utilizado, do 

limite de 30% dos vencimentos do cliente, para descontos de parcelas de 

empréstimos consignados. Não se trata de um valor que possa ser 

descontado sem adesão específica. 4. Existe forte indício de que a forma 

de contratação foi abusiva. E também há grande probabilidade de decreto 

de abusividade da cobrança de uma tarifa que não tem nenhuma função 

senão a garantia de pagamento ao banco. Há cobrança de RMC vinculada 

a cartão de crédito, sem que a parte o desbloqueie, ou seja, sem que 

exista utilização do cartão. 5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Requisitos presentes. Tutela concedida. 6. Recurso provido. 

(TJ-SP 21322142820178260000 SP 2132214-28.2017.8.26.0000, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 11/08/2017, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 11/08/2017)”. Posto isso, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o 

fim de determinar a suspensão da reserva de margem referente ao 

contrato n. 20170314567081210000, inserida no benefício previdenciário 

do requerente, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). De outro lado, embora 

tenha a parte autora manifestado desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a 

manifestação de ambas as partes para que seja dispensada referida 

solenidade. Portanto, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 19/03/2020 às 16h45min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013229-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMABILE JULIA SECCO DEON (REU)

CLEBER APARECIDO MARTINS (REU)

OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação dos requeridos Cleber e Amabile no endereço 

indicado na inicial, visto que os BAIRROS não são contemplados com o 

serviço de entrega dos correios, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 14 

de janeiro de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011525-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO BEZERRA CUNHA (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1011525-07.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente INTIMO o AUTOR para providenciar a distribuição da carta 

precatória expedida, devendo juntar comprovante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1302 de 3112



Processo Número: 1015254-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BLANCA HOTEL E BUFFET EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015254-07.2019.8.11.0015 Verifico que, a 

notificação de Id.27371838 não foi recebida, retornando com a seguinte 

mensagem: mudou-se. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o protesto do título, a fim de 

comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

– DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015458-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015458-51.2019.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos documentos que comprovem 

seus rendimentos, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015452-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA OAB - MT10376-B (ADVOGADO(A))

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015452-44.2019.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP DESPACHO Autos nº 1000016-11.2020.8.11.0015 Verifico que, a 

notificação de Id.27777951 não foi recebida, retornando com a seguinte 

mensagem: mudou-se. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o protesto do título, a fim de 

comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

– DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015512-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETERNNE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE METAIS POR ENCOMENDA 

VIA TERCEIROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JOAO MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015512-17.2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. Intime-se. JM

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006092-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HENRIQUE ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006092-22.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente INTIMO a AUTORA para em quinze dias manifestar sobre 

embargos monitórios.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VASCONCELOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO (EXECUTADO)

AURO GRANDO (EXECUTADO)

 

Processo PJE 1002062-41.2018.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos presentes 

autos. Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, 

para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Sinop-MT, 14 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006760-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA LOVATEL DALAZEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES BARBOSA (REU)

 

Processo PJE 1006760-56.2019.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o REQUERIDO efetuasse o pagamento do débito, 

bem como sem que contestasse a presente ação, embora devidamente 

citado pessoalmente, conforme mandado juntado em 11/09/2019, razão 

pela qual INTIMO o AUTOR para manifestar, requerendo o que entender de 

direito. Sinop-MT, 14 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

– gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010872-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. S. (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO as partes da audiência de tentativa de conciliação designada para 
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o dia 26/03/2020, à 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002689-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YUKIO TERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA MIDORI TERAO (REQUERIDO)

ANGELITA ZUCONELLI TERAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº 

1002689-11.2019.8.11.0015. - Ante o Ofício n.º 54/2019, constante do Id 

n.º 25862262, informe a Sra. Gestora à Serventia do 2º Ofício Extrajudicial 

de Sinop/MT, que o requerente se trata de beneficiário da assistência 

judiciária gratuita e o ato extrajudicial referente à lavratura de escritura 

pública de renúncia de usufruto incumbe apenas ao requerente, razão 

pela qual, o ato deve ser realizado sob o manto da gratuidade da justiça, 

conforme já determinado por este Juízo (Id n.º 24640835). Ademais, 

comunique-se ao Cartório de Registro de Imóveis que os atos 

extrajudiciais constantes do acordo homologado judicialmente, inerentes 

às requeridas, serão custeados por estas, as quais não são beneficiárias 

da gratuidade da justiça. Expeça-se o necessário. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012639-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE VINCENZI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na petição inicial, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003942-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1003942-68.2018.8.11.0015 - INTIMAR AS PARTES DA DATA DA 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento DESIGNADA para o dia 04/03/2020, 

às 14h.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005769-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS 1005769-17.2018 - INTIMO AS PARTES DA DATA DA AUDIÊNCIA 

de instrução e julgamento DESIGNADA para o dia 24/03/2010, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004239-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de intimação da parte embargante, no JUÍZO DA 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” E no caso de 

Comarca diversa à do Juízo de origem, o artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, 

de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção "cumprir diligência 

na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento" Sinop-MT, 16 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008312-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EXEQUENTE)

GILSON ROQUE MATZENBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)
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LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008312-56.2019.8.11.0015 Ante a certidão 

de Id nº 27516817, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar cópia atualizada da matrícula do imóvel mencionado no Id. 

22403628. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. jm

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011553-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI (EXECUTADO)

PALOMA CAMPOS DE OLIVEIRA FARES (EXECUTADO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos n° 1011553.09.2017.8.11.0015 Ante a 

manifestação de Id. 25900986, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada, bem como informar o 

atual endereço da executada Mariela. Após, voltem-me conclusos para 

analise dos pedidos de Id.25900986. Intime-se. JM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011395-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEHMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOHNSON FARIAS CAVALCANTE (REU)

 

PROCESSO PJE 1011395-51.2017.8.11.0015 INTIMO A PARTE AUTORA 

DA audiência redesignada para o dia 09/4/2020, às 13:00 horas, a ser 

realizada pela Conciliadora, no Fórum Local de Sinop-MT (sala 40/48).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010457-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

"Autos nº 1010457-22.2019.8.11.0015 - Verifico que embora a parte 

autora tenha manifestado desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a 

manifestação de ambas as partes para que seja dispensada referida 

solenidade. Portanto, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 09/04/2020, às 13h45min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40-48. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES ANACLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as parte da data designada para audiência de instrução e 

julgamento, dia 02/04/2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009207-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU GONCALVES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça a seguir 

transcrita: "CERTIDÃO - Certifico e dou fé que eu, Vanilza Candida Moita 

Misturini, Oficiala de Justiça, em cumprimento ao presente mandado, me 

dirigi ao endereço informado no mandado, no qual, ha mais de cinco 

apartamentos, (Residencial Rafaela), nos quais residem inquilinos 

diversos. Falei com tres dos inquilinos que ali residem, a exemplo, senhora 

Maria e Antonio Vitor, porém, não conhecem Eliseu Gonçalves como 

morador no local. Na frente há a empresa "Maria Brasileira", na qual obtive 

informações de que não conhecem o requerido. Retornei em outras 

ocasiões, sem obter sucesso, não localizei todos os moradores no local. 

Em face do exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E À 

INTIMAÇÃO DE ELISEU GONÇALVES. VANILZA CANDIDA MOITA 

MISTURINI - Oficiala de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008688-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MIRISOLA SODA OAB - SP257750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na petição inicial, visto que tal bairro, NÃO é 
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atendido pelo serviço de entrega dos correios, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 17 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004738-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNGRISON ROBERTO GARCIA (EXECUTADO)

PASO LOUNGE BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA NAZARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Defiro o pedido do id 26553369. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo, 

intime-se a parte executada da penhora de ativos, com urgencia.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000667-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAY PEDREIRA (EXEQUENTE)

MARIA PATRICIA BITTENCOURT FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000667-14.2018.8.11.0015 Ante a juntada 

da certidão de Id. 27946399, cumpra-se decisão de Id. 22794070. 

Intimem-se. JM

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014867-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO OAB - MT25703/O 

(ADVOGADO(A))

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA SCATAMBULLI (REQUERIDO)

MARIA MARINEIDE ALEXANDRE LIMA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR SCATAMBULI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 23/04/2020, às 

14h30min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015495-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SIMIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS 1015495-78.2019.8.11.0015 - INTIMO AS PARTES da audiência 

DESIGNADA para tentativa de conciliação para o dia 30/04/2020, às 

15h15, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003015-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

FERRARI, ZAGATTO & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que as correspondências enviadas 

à parte requerida foram devolvidas, Id. 24485397 e 24449702. Sinop-MT, 

20 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora 

Judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182627 Nr: 3601-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBSON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV BANDEIRANTES DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, MARINA 

APARECIDA LIMA - OAB:MG/143.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, ROSANGELA HASSELSTROM - OAB:19.407/O, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 377/378.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para 
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cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 4477-10.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:5.109-A

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

planilha de débito atualizada, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176194 Nr: 11864-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170-B, QUEILIANE VIEIRA MENDES VÁZ - OAB:20717/0 OAB/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 307/309. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

11864-90.2012.811.0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por 

CLEOMAR PEDRO MENEGALI em face de MARTA PIRES.

Proceda-se ao desbloqueio dos valores bloqueados às fls. 290/291.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela executada, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123720 Nr: 2933-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO CICHASESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B/MT, SAMIA ROBERTA DA SILVA PRADELA - 

OAB:MT/14.598-B

 Verifico que as partes entabularam acordo às fls. 254/255 o qual foi 

devidamente homologado às fls. 256, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 259, a executada não cumpriu integralmente o acordo.

Desta forma, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguir a execução 

com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130337 Nr: 9552-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do cumprimento da obrigação, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados (fls. 233verso), transferindo o 

valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 237, em favor do 

patrono do exequente, tendo em vista que esta possui poderes 

específicos para receber (fls. 47).

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114283 Nr: 6975-98.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOSSERRA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESI DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA 

- OAB:27570-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls.128.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

6975-98.2009.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por SINOSERRA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A face de GENESI DE OLIVEIRA CORREA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197497 Nr: 586-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO DALLA VECCHIA BARROS, ALUISIO PEREIRA 

DE BARROS, ANA CRISTINA DALLA VECCHIA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Sanchez Fernandes - 

OAB:OAB/SP 328322
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 Defiro o requerimento de fls. 254, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome dos executados VISÃO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 54.722.681/0001-20, por meio do Sistema 

RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198221 Nr: 1172-61.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON SOUZA DE ASSIS, SEBASTIÃO 

EMILIANO NEVES, VALERIA ARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:8505 A - 

MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:MT/14.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, MAICOS MATEUS ZUCCHI - 

OAB:OAB/MT 25816/O, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 66/67. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, 

determino a busca de endereço da denunciada VALÉRIA ARCARI – CPF n° 

990.454.941-91, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 145/146.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198650 Nr: 1530-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUSI EVA FELIX ALVES 

MURILHO - OAB:14.790-MT

 Defiro os pedidos de fls. 204, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada e o extrato de 

veículos do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205691 Nr: 7525-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR FILIBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a carta de intimação expedida para endereço 

localizado às fls. 74, retornou com a alínea “não existe o número”, com 

fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço do 

executado JANIR FELIBERT – CPF nº 046.549.841-86, através dos 

Sistemas INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171643 Nr: 6943-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR ROSA FERREIRA, FERREIRA - 

COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Defiro o requerimento de fls. 135, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome dos executados FERREIRA – COMÉRCIO DE 

PEÇAS E MECÂNICA LTDA – CNPJ nº 12.960.069/0001- 46 e LUCIMAR 

ROSA FERREIRA - CPF nº 304.867.771-20, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 63843 Nr: 3514-60.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANDRÉ JOANELLA 

e JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA em face de RAIO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

Às fls. 39/40, dos autos em apenso (código nº 336099) os requerentes se 

manifestaram requerendo a extinção do feito, ante a renúncia ao crédito 

pretendido.

DECIDO.

Diante da renúncia do crédito pelos requerentes, com fulcro no art. 924, 

inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos requerentes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 10523-73.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1309 de 3112



 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - 

OAB:3338-A

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar certidão 

de óbito do executado; bem como proceder a indicação dos herdeiros.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322772 Nr: 4809-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MICHELIN, CLECI TERESINHA MICHELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do disposto no art. 1228, § 2º da CNGC, que segue abaixo 

transcrito, procedo à INTIMAÇÃO da parte AUTORA para em quinze dias 

proceder ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

"Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269735 Nr: 9618-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA INÊS BONOMINI VILLA, ANGELITA MARIENE 

VILLA, MARIO HENRIQUE VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 

369/370.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 336099 Nr: 13563-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA, 

RAIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARTINS DE AGUIAR, ROZENI PEREIRA 

GOMES, MARIA MARTA DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA movida por ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA e RAIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face da 

DAVID MARTINS DE AGUIAR, ROZENI OEREIRA GOMES e MARIA MARTA 

DA SILVA.

 Recebida a ação determinando a citação dos sócios (fls. 14). Entretanto, 

não se logrou êxito, tendo em vista que as correspondências retornaram 

sem a citação dos sócios.

Às fls. 39/40, a parte autora se manifestou requerendo a extinção, ante a 

renúncia ao crédito.

DECIDO.

Diante da renúncia do crédito pelos requerentes, com fulcro no art. 924, 

inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos requerentes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237328 Nr: 10298-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DAHER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, FABIO 

JUNIOR HANAUER, SANDRA SASSI HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro por ora o pedido de fls. 120/124, em relação aos executados S.H. 

Comércio de Calçados LTDA e Sandra Sassi Hanauer, tendo em vista que 

ainda não foram intimados da fase de cumprimento de sentença. Desta 

forma, expeça-se Carta Precatória para intimação dos executados.

Ademais, defiro o pedido para a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem, para o endereço do executado 

Fabio Junior Hanauer, para satisfazer o crédito exequendo intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247157 Nr: 16602-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLI EBSEN, OSWIN EBSEN, IRION EBSEN, 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os executados Irion Ebsen, Edoli Ebsen e Oswin 

Ebsen, opuseram Embargos à Execução (Cód. nº 277272, considero-os 

citados da execução. Proceda-se ao apensamento dos Embargos e 

cadastre-se o advogado dos executados no Apolo.

Após, intime-se os executados, por seu advogado, da decisão de fls. 

157/158.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217086 Nr: 16374-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16.648-MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada às fls. 101/102, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código nº16374-78.2014.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICAL, movida por TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de MARIA DO CARMO SILVA até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229008 Nr: 5033-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO JOSÉ BIANCHI, OSMARI BIANCHI, GENI 

MARIA ESPOSITO, JUSSARA TEREZINHA ABERICI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Ante a petição de fls. 112, com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino 

a busca de endereço dos executados GENI MARIA ESPOSITO – CPF nº 

542.702.279-15 e JUSSARA TEREZINHA ABERICI BIANCHI – CPF nº 

596.088.979-04, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 26/27.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207442 Nr: 8975-95.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. - ME, 

PEDRO ERNESTO MICHELIN DE AZEVEDO, CARLA DENISE REGENER 

PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 275, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço da parte executada.

Assim, determino a busca de endereço dos requerentes RC ASSESSORIA 

DE CRÉDITO LTDA – CNPJ nº 08.956.829/0001-74, CARLA DENISE 

REGENER PAVAN – CPF nº 968.821.669-00 e PEDRO ERNESTO MICHELIN 

DE AZEVEDO – CPF nº 866.438.351-00, através dos sistemas INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de citação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79516 Nr: 7841-14.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA SILVA E MARQUES 

MATTOSINHO LTDA. (M M SERVICE), JADIR DAVANSO, MARCELO 

MATTOSINHO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro os pedidos de fls. 167, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada e o extrato de 

veículos do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81941 Nr: 10230-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LEROIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA CRISTIANE ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de processo em fase de cumprimento da sentença, tendo como 

credor TIAGO JOSÉ LEROIS e como devedor HELENA CRISTIANE ORO.

Às fls. 42, as partes entabularam acordo, na qual foi devidamente 

homologado. Às fls. 51/52, a parte autora informou o descumprimento do 

acordo, requerendo o cumprimento de sentença, sendo deferido o seu 

processamento, às fls. 56/57.
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Às fls. 85, foi expedido mandado de penhora e avaliação de bens da 

executada. A parte autora foi intimada, através de seu advogado (fls. 88), 

para se manifestar em relação ao mandado devolvido sem cumprimento, 

tendo em vista que a executada não foi encontrada. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar (fls. 91).

Tentada a intimação pessoal do exequente, para dar andamento no feito 

(fls. 95), restou infrutífera, conforme certidão de fls. 96.

DECIDO.

É obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC.

Assim, o exequente considera-se intimado a dar andamento no feito pelo 

mandado expedido às fls. 94.

Verifica-se, outrossim, que o processo está paralisado há mais de 11 

(onze) meses, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98562 Nr: 5561-02.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR KLEIN PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 160/165. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

5561-02.2008.811.0015– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

movida por C. VALE – COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL em face de 

EDGAR KLEIN PIRES.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98770 Nr: 5722-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR TEREZINHA MIERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 92, tendo em vista que a executada ainda não foi 

intimada da fase de cumprimento de sentença, de modo que não há que se 

falar em suspensão pela não localização de bens penhoráveis.

Desta forma, expeça-se o necessário para a intimação da executada.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 983-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DE MELO, OSMIR FERNANDES DOS SANTOS, 

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 No tocante à pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

do executado não merece acolhimento o pedido, tendo em vista que, 

apesar de demonstrado o descumprimento da obrigação pelo executado, 

não se verifica que esteja ocultando eventual patrimônio.

Ademais, o pedido de suspensão da CNH, se acolhido, serviria mais como 

um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente 

como coerção ao pagamento, desvirtuando a finalidade objetiva da norma.

O artigo 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a 

aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento 

da ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir a vir 

assegurado no artigo 5º, XV, da CF/88. A esse respeito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado tem o seguinte entendimento:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 
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de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)".

Desse modo, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111474 Nr: 3766-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ORION TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, SERGIO 

HENRRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:OAB N°19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Defiro pedidos de fls. 201/202, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de 

imposto de renda da executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Ademais, oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a 

fim de incluir o nome do executado DIEGO ORION TEIXEIRA – CPF n° 

944.845.030-34, em seus cadastros.

Após, intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122965 Nr: 2135-11.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AREIA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Petição de fls. 557/558.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127502 Nr: 6716-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUANN PABLO PAGANOTTI FRABETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 114, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131666 Nr: 10882-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL BARLETTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, defiro o pedido de fls. 138 e 

determino a busca de endereço do executado MAXWEL BARLETTO DE 

SOUSA – CPF nº 031.007.191-74, através dos Sistemas INFOJUD e 

BACENJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150602 Nr: 11725-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ILSÃO DE MELLO 

- ESPÓLIO, WILMA DE MELLO COLACIOPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO REHDER CESAR - 

OAB:SP/ 220.833, RODRIGO NAMIKI - OAB:253744/SP, TATIANA 

HERMENEGILDO CARVALHO - OAB:218181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 135. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino 

a busca de endereço da executada EPÓLIO DE ILSÃO DE MELLO – CPF nº 

083.213.798-77, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 20

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 152819 Nr: 909-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE VERISSIMO MOMBACH ME, DENISE 

VERÍSSIMO MOMBACH, SEVERINO LUIZ MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Curia Pereira - 

ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 16.494/E, LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Expeça-se termo de penhora do imóvel indicado às fls. 141, conforme 

matrícula atualizada (fls. 142/143), na forma do art. 838 do CPC. Após, 

providencie-se a intimação do executado, seu cônjuge e credores 

hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação do bem.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160886 Nr: 8345-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cuida-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO em fase de 

cumprimento de sentença movida pela ROSANA OLIVEIRA SPARDONI ME 

em face de BANCO BRADESCO S.A.

Às fls. 342/344, a parte executada comprovou o cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, às fls. 346, o exequente se manifestou 

concordando com o depósito, pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 343/344), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 346.

Após, pagas custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161074 Nr: 8569-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LEAL DE ANDRADE, BARROS E 

OLIVEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fl. 118.

Intime-se as partes executadas, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, 

para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161838 Nr: 9495-60.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MINEIRÃO LTDA, DANIEL 

BATISTA FELIX GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida por ITAÚ UNIBANCO S/A em face da 

TRANSPORTADORA MINEIRÃO LTDA e DANIEL BATISTA FELIX 

GONÇALVES.

 Às fls. 110, o exequente se manifestou informando o cumprimento da 

obrigação pelos executados, pugnando pela extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166712 Nr: 1535-19.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da Perícia designada pela POLITEC para 

o dia 03 de fevereiro de 2020, às 15:00 horas, devendo a Parte 

Requerente comparecer àquela unidade munida de todos os documentos 

necessários para efetivação da Perícia. (documentos elencados no Ofício 

de fl. 212).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167546 Nr: 2421-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO SALES - OAB:21212/O

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 116/118 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 
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SUSPENSÃO do processo Código nº 2421-18.2012.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA (HOSPITAL SANTO ANTÔNIO) em face de 

ERIKA SALES até a data aprazada para o pagamento informado no 

acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8596 Nr: 1323-57.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCÍLIO AVANCINI - ME, RUI ADMIR ZEQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 128.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1323-57.1996.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por ITAÚ UNIBANCO S/A em face 

de ARCÍLIO AVANCINI-ME e RUI ADMIR SEQUINI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8715 Nr: 237-17.1997.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, AUDI SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 157 e a certidão de fls. 185, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 21656 Nr: 5493-96.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 208/209, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208177 Nr: 9574-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PAULA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE 

MAUÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM 

NOGUEIRA - OAB:24456

 INTIMAÇÃO das PARTES para em quinze dias manifestarem sobre laudo 

de fls. 143 a 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198694 Nr: 1573-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista que o requerido não contestou a ação, 

conforme certidão de fl. 51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208151 Nr: 9549-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 116.353, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 

OAB/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, 

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do Laudo Pericial de fls. 1039/1049.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265632 Nr: 6877-69.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em cinco dias sobre petição de 

fls. 167 a 169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222724 Nr: 1276-19.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do Laudo Pericial de fls. 299/328.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188871 Nr: 10174-89.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENNO SAMUEL SILVA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL RECON, SOBRE 

RODAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, MÔNICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - 

OAB:MT-8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206724 Nr: 8367-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SUSINI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - 

OAB:7587-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224340 Nr: 2339-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAJÉ TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031/MT, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Código nº 224340

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por PAJÉ 

TRANSPORTES LTDA ME em face de JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

alegando que, em 12/06/2012, vendeu ao requerido uma pá-carregadeira, 

com cláusula de reserva de domínio, pelo valor de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais), a ser pago mediante a entrega de 500m³ 

(quinhentos metros cúbicos) de madeira serrada. Afirma que o requerido 

não efetuou o pagamento, mesmo após notificado por edital. Requereu a 

concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem, bem como a 

procedência da ação, com a consolidação da propriedade do bem em 

favor da requerente. Juntou documentos de fls. 08/17.

DECIDO:

Verifica-se que está comprovada a relação jurídica havida entre as 

partes, consubstanciada no contrato de fls. 09/12, referente à compra e 

venda de bem móvel com reserva de domínio.

 Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do 

recurso de apelação n.º 76631/2017, acostado às fls. 181/185, 

reconheceu a constituição em mora do devedor, bem como o direito do 

credor à busca e apreensão do bem em questão.

 Assim, defiro a liminar de busca e apreensão do bem indicado na inicial, 

que deverá ser depositado em mãos da parte autora. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, devendo o sr. oficial de justiça proceder com a 

vistoria do bem, descrevendo-lhe o estado, suas características, bem 

como indicar o valor.

Cumprido o mandado, intime-se o requerido, que poderá conestar o 

pedido, no prazo de quinze dias.
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 Intimem-se.

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159921 Nr: 7259-38.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, SÔNIA APARECIDA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias DAR ANDAMENTO AO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO, informando quais os 

setores que pertencem os endereços informados à fl. 173, bem como para 

recolher as diligências do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação da executada CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA da indisponibilidade de ativos financeiros efetuada às 

fls. 187 a 190.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 9534-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Código nº 117234

 Às fls. 248/252 o executado apresentou petição alegando erro no cálculo 

apresentado pelo credor e requerente a devolução, sem cumprimento, da 

carta precatória expedida para a avaliação do bem penhorado, alegando 

prejuízo em arcar com débito superior ao devido.

A parte exequente se manifestou às fls. 261/261, anuindo ao montante do 

débito indicado pelo executado no petitório de fls. 248/253.

 DECIDO:

Considerando que o exequente concordou com o erro do cálculo apontado 

pelo devedor, acolho a planilha de débito apresentada pelo executado, 

para o fim de fixar o valor do débito em R$ 1.129.161,77 (um milhão, cento 

e vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e sete 

centavos), em 16/10/2019.

De outro lado, indefiro o pedido de devolução da carta precatória expedida 

à Comarca de Itaúba/MT, haja vista que não houve pagamento e, portanto, 

a penhora e demais atos constritivos deverão ser realizados, sendo que o 

caso de eventual excesso de penhora somente poderá ser aferido após a 

avaliação.

Assim, aguarde-se o retorno da missiva expedida às fls. 246.

Intimem-se.

 Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 455-74.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA DOROTEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu advogado (a) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 656,55 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos ), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas. Após efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 8134-86.2003.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURINALDO MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 391,02 (trezentos e noventa e um reais e dois centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 289,38 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 101,64 (cento e um reais e 

sessenta e quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 1701-95.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIS PASQUALETTO, JACIR PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT, JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - OAB:22372 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 INTIMAÇÃO dos AUTORES para em cinco dias efetuar o preparo e 

recolher as diligências do Oficial de Justiça, para posterior expedição da 
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carta precatória para Sorriso-MT, no endereço constante à fl. 586, 

conforme determinado na decisão de fl. 589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 10003-45.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MIRANDA - ESPÓLIO, ORLANDA MOCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO BORGES, LUCIENE GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para recolher a diligência do Oficial de Justiça, 

juntando o comprovante diretamente na carta precatória: Número do 

processo: 1000914-91.2019.8.11.0101 - Órgão julgador: VARA ÚNICA DE 

CLAÚDIA-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95636 Nr: 2648-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDA TRINDADE SANTOS - OAB:21887/E, 

MAGALI CARDOSO CICUTO - OAB:13.062-MT, ODALGIR SGARBI 

JUNIOR - OAB:11130/MT, Silas Parra Teixeira - OAB:53472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO FERREIRA DO CARMO 

- OAB:OAB/MT 22389

 Às fls. 213/280, o executado alega que o imóvel penhorado é 

considerado bem de família e que os valores bloqueados em sua conta 

bancária são decorrentes de verba salarial, de modo que devem ser 

levantadas tais penhoras. Diante da concordância expressa da parte 

exequente com a impenhorabilidade (fls. 303), determino o levantamento 

da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito às fls. 260 e o 

levantamento do valor bloqueado às fls. 225/227, em favor do executado.

Ademais, ante a discordância da parte exequente quanto ao imóvel 

indicado pelo executado, sob a alegação de que pertence à terceira 

pessoa, defiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula de nº. 13.371 

(fls. 244), indicado às fls. 303.

 Expeça-se termo de penhora, na forma do art. 845, §1º, do CPC. Após, 

providencie-se a intimação do executado da sua condição de depositário 

do bem; bem como intime-se seu cônjuge acerca da penhora realizada.

 Manifeste-se o executado sobre a proposta de acordo apresentada às 

fls. 303, no prazo de cinco dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206877 Nr: 8490-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DALMAZO FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - 

OAB:21749/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, manifestando sobre declaração e 

certidão de fls. 60, 60 verso e 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219336 Nr: 17896-43.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALTAIR TELES, SÉRGIO RANZAN 

TRANSPORTES LTDA, SEGURADORA BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LEMES DA ROSA 

RANZAN - OAB:OAB/PR 53938, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

DENUNCIADA À LIDE, SEGURADORA BB SEGURO AUTO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.212,92 (um mil 

duzentos e doze reais e noventa e dois centavos), sob pena de restrição 

de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

606,46 (seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 606,46 (seiscentos e seis reais e quarenta e seis 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221547 Nr: 623-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu advogado (a) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 561,49 (quinhentos e sessenta um reais e quarenta e nove 

centavos ), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas. Após efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222672 Nr: 1255-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELSO LUIZ LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT, JOELMA ZAMBIASI - OAB:14.471-A, 

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - OAB:20351/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227227 Nr: 3995-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELER DE SOUZA & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - 

OAB:22844/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que procedi à distribuição da carta precatória de fl. 70, 

conforme dados abaixo:

Número do processo: 1005542-17.2019.8.11.0007

Órgão julgador: 6ª VARA DE ALTA FLORESTA-MT

Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261).

Nos termos da legislação vigente, intimo a AUTORA para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça, bem como juntar a guia do preparo das 

custas, DIRETAMENTE NA CARTA PRECATÓRIA ACIMA DESCRITA, tendo 

em vista que à fl. 69 foi juntado somente o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252844 Nr: 19743-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R COMERCIAL AGRICOLA, RUDIAR RIVERO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254381 Nr: 413-29.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LEMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO 

- OAB: 17.735-MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:OAB/MT - 20.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, ANTONIO CARLOS PALUDO 

FILHO - OAB:13431-A MG, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268372 Nr: 8653-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELLY SILVA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida 

(fls. 125 e verso), com a alínea: "1-mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162947 Nr: 10788-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 9º, inciso III, da Lei nº 

8.245/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) confirmar a liminar concedia às fls. 46/47, tornando-a definitiva; 

b) declarar rescindido o contrato de locação objeto dos autos; c) 

condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos de maio de 

2011 até a propositura da ação (17/11/2011) corrigidos monetariamente 
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pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento de cada parcela; d) condenar a requerida ao pagamento dos 

débitos referentes às contas de energia eletrica, quais sejam, R$ 148,96 

(cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) (fls. 18); R$ 

57,17 (cinquenta e sete reais e dezessete centavos) (fls. 19), ambos 

corrigidos monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora 

de 1% ao mês, desde pagamento efetivado pela requerente. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 

2015. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, de nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 08 de julho de 

2019.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158549 Nr: 5757-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Defiro o pedido de fls. 143, para o fim de determinar a pesquisa, junto ao 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Ademais, cumpra-se a parte final da determinação de fls. 128.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96079 Nr: 3144-76.2008.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 139, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço da parte executada.

Assim, determino a busca de endereço de SUELI ALVES COSTA SOUZA – 

CPF nº 018.900.071-61, através dos sistemas INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de intimação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206253 Nr: 7954-84.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ELLOS FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, LANA CAROLINA LÜBE DOS SANTOS - OAB:14.450, 

LEONARDO MIGUEL BICHARA - OAB:17634, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/mt

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C BAIXA DE PROTESTO – COM 

PEDIDO DE LIMINAR INTIO LITIS, INAUDITA ALTERA PARS em fase de 

cumprimento de sentença movida por ARNALDO DE JESUS MARTINS em 

face de BANCO BRADESCO S.A e ELLOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Às fls. 203/204, a parte executada comprovou o cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, às fls. 205, o exequente se manifestou 

concordando com o depósito, pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 203/204), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 205.

Após, pagas custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120882 Nr: 59-14.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que a carta de intimação da parte executada retornou com a 

informação “mudou-se”. Desta forma, considera-se intimada do 

cumprimento de sentença, uma vez que a executada não manteve 

atualizado nos autos o seu endereço, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência, nos termos do 

art. 274, §º único c/c art. 513, §3º, ambos do CPC.

Assim, ante o decurso de prazo sem realização do pagamento, o que 

deve ser certificado, intime-se o autor para apresentar planilha de débito 

atualizada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 

resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169799 Nr: 4762-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO, GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 354/357. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

4762-17.2012.811.0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por 

CRISTIAN BARICHELLO e GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS em 

face de WALTER HILDENBRANDT e HEDWIG HILDENBRANDT.

Deixo de suspender este feito, determinando o seu arquivamento, haja 

vista que o acordo abrange o processo nº 177710, e em caso de 

inadimplemento a execução da sentença se processará naqueles autos.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223090 Nr: 1489-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALY SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676-MT

 Ante o alvará de fls. 210, intime-se o exequente a apresentar 

demonstrativo do débito até a data do aludido levantamento, abatendo o 

valor levantado, de modo a demonstrar se há saldo remanescente.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Às fls. 656/659 o requerente apresentou pedido de cumprimento de 

sentença, para imissão na posse de 358 hectares da Fazenda Três 

Lagoas, permanecendo o requerido na posse de 05 hectares da referida 

área, consoante decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso às fls. 638/644.

DECIDO:

Verifico que o v, acórdão de fls. 638/644 autorizou a imissão da posse do 

requerente na área em discussão, ressalvando a porção de 05 hectares 

ocupada pelo requerido, referente a entrada, onde existe uma casa de 

madeira, um pomar e um galinheiro, tendo referida decisão transitado em 

julgado em 14/10/2019.

 Assim, defiro o requerimento de fls. 656/659. Expeça-se mandado para 

imissão do requerente na posse da área de 358 hectares, na Fazenda 

Três Lagoas, localizada na Gleba Jordânia, em santa Carmem/MT, 

consignando que deve ser respeitada a porção de 05 hectares ocupada 

pelo requerido, localizado na entrada do imóvel, onde existe uma casa de 

madeira, um pomar e um galinheiro, conforme decisão de fls. 638/644.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187658 Nr: 8916-44.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, GIZA HELENA COELHO - OAB:SP-166.349, 

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607/SP, MARIANA DENUZZO 

SALOMÃO - OAB:253384

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código Processo Civil. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante o disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade 

de tais verbas fica suspensa, eis que concedo ao requerente o benefício 

da assistência judiciária gratuita, ante o preenchimento dos requisitos do 

artigo 99 do CPC (fls. 15).Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123227 Nr: 2401-95.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRASUL LTDA -REPRESENTANTES 

LEGAIS, MARCELO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG, GALILÉIA 

FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:MT/11.432-A, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - 

OAB:16849/MT, MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - ESTAGIÁRIA - 

OAB:10.916-E

 Com relação ao executado Nelson Américo Abegg verifico que foi 

bloqueado em sua conta bancária a importância de R$249,52 (duzentos e 

quarenta e nove e cinquenta e dois reais), tendo sido devidamente 

intimado as fls. 321. Ante o decurso do prazo sem manifestação, converto 

em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 313. Outrossim, 

determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a parte executada, para que, querendo, apresente impugnação 

ao valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, com relação à executada Galileia Factoring Ltda, verifico que a 

mesma formulou proposta de acordo às fls. 323/324. Todavia, denota-se 

que o exequente manifestou seu expresso desinteresse na formalização 
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de composição entre as partes e na designação de audiência de 

conciliação (fls. 329/330), razão pela qual passo a análise dos pedidos de 

fls. 334/335.

Defiro o pedido de expedição de certidão de dívida judicial, conforme 

requerido às fls.335. De igual modo, determino a pesquisa, junto ao 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda.

Por fim, determino que a executada Galileia Factoring Ltda informe, em 10 

(dez) dias, a existência de bens passíveis de penhora, sob pena de ato 

atentatório contra a dignidade da justiça, nos termos do artigo 772 e 774, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160424 Nr: 7815-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT/21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que distribuí a carta precatória de fls. 148/149 no PJE, 

conforme dados abaixo:

 Número do processo: 1000833-42.2019.8.11.0102

Órgão julgador: VARA ÚNICA DE VERA-MT.

INTIMO o AUTOR para recolher a diligência do Oficial de Justiça, juntando o 

comprovante diretamente na carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361575 Nr: 11224-43.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, AGOSTINHO FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da 

Parte Exequente, mesmo intimada na pessoa de seu advogado às fls. 

10/12. Assim, INTIMO a PARTE EXEQUENTE para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267242 Nr: 7892-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se termo de penhora do imóvel indicado às fls. 89, na forma do 

art. 838 do CPC. Após, providencie-se a intimação do executado, seu 

cônjuge e credores hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação 

do imóvel.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269912 Nr: 9716-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE EMILIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Defiro os pedidos de fls. 59/60, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada e o extrato de 

veículos do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226432 Nr: 3594-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE FREITAS - ME, JOÃO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão negativa de fl.65, determino, a busca de 

endereço dos executados – JOÃO DE FREITAS-ME, CNPJ nº 

15.559.325/0001-86 e JOÃO DE FREITAS, CPF nº 621.871.391-15 através 

do Sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de citação, conforme decisão de fl. 21.

Não localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se os 

executados por edital, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248518 Nr: 17420-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE DA SILVA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista que o processo foi extinto às fls. 40, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195533 Nr: 17278-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO MASTER COM. DE PEÇAS E VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, MERCIA CRISTINA SOARES, ANDERSON CARLOS 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B

 Tendo em vista que as correspondências retornaram com o motivo 

“desconhecido”, considera-se os executados, intimados na pessoa de 

seu advogado, Dr. Carlos Alberto de Paula, que apresentou Embargos à 

Execução.

Desta forma, Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado 

(fls. 242verso), converto em penhora a indisponibilidade do valor 

bloqueado às fls. 235/238. Determino à instituição financeira depositária 

que transfira o valor bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder 

Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, defiro o requerimento de fls. 75, para o fim de determinar a 

pesquisa de veículos registrados em nome dos executados MOTOR 

MASTER COM DE PEÇAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – CNPJ nº 

10.935.122/0002-04, MARCIA CRISTINA SOARES – CPF nº 

621.436.621-49 e ANDERSON CARLOS MENDES – CPF nº 

037.056.241-05, por meio do Sistema RENAJUD.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199298 Nr: 2047-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FABIANA RIBEIRO TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço da 

executada MARIA FABIANA RIBEIRO TERRA – CPF nº 015.013.052-50, 

através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 59.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210003 Nr: 11001-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SILVÉRIO DE REZENDE - ESPÓLIO, 

MARIA TEREZA DE MELO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição de fls. 77/78, determino a citação do espólio de Maria 

Tereza de Melo, na pessoa da inventariante Maria Inêz de Rezende para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690, 

do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187745 Nr: 9017-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 207/208. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

9017-81.2013.811.0015–AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE movida por SABINO TOCHETTO em face de DEVANI 

APARECIDO TORRE.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188516 Nr: 9823-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, ELVIRA CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 134, tendo em vista que os executados ainda não 

foram citados, de modo que não há que se falar em suspensão pela não 

localização de bens penhoráveis.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171283 Nr: 6453-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDEBRANDT, HEDWIG HILDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 
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REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 Verifico que não há pedido de cumprimento de sentença no tocante aos 

honorários advocatícios. De outro lado, houve requerimento de 

cumprimento de sentença dos requerentes Walter Hildenbrandt e Hedwig 

Hildenbrabdt (fls. 87/90) para obter baixa da hipoteca.

 Assim, considerando a baixa das hipotecas (fls. 93/103), pagas as 

custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171651 Nr: 6922-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. VENTURA DOS SANTOS, LEDIR VENTURA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Ante a petição de fl. 134 determino a pesquisa, junto ao sistema INFOJUD, 

de modo a obter as três últimas declarações de imposto de renda dos 

executados L VENTURA DOS SANTOS CNPJ nº 60.746.948/0001-12 e 

LEDIR VENTURA DOS SANTOS, CPF nº 034.784.181-54.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, voltem-me conclusos, para analise dos demais pedidos .

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156599 Nr: 3660-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 O presente feito já foi extinto, de modo que não há que se falar em 

prosseguimento, conforme requerido às fls. 323.

 Assim, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158701 Nr: 5922-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMES PEREIRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SUYENE PAULI 

LEITÃO - OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 Defiro os pedidos de fls. 246, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada e o extrato de 

veículos do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120320 Nr: 12530-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERNANDO ELGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ 

- MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT 

- OAB:12.639, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLLEY BORMANN - 

OAB:12310/MT

 Desentranhe-se o mandado de fls. 81, para realização da penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito 

exequendo (fls. 91), intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do CPC, observando 

que o exequente irá fornecer meios ao Oficial de Justiça para a remoção.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124840 Nr: 4053-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AUDITIVO SONYBELL LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o requerimento de fls. 113, deve o exequente instaurar o devido 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado, uma 

vez que deve ser anotado no distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de 

acordo com o artigo 1228 da CNGC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 4175-68.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA VARGAS 

CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 10.764, MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 Autorizo o levantamento do valor depositado às fls. 130. Expeça-se 

alvará eletrônico transferindo o valor para a conta indicada às fls. 141, em 

favor da exequente, uma vez o advogado tem poderes para receber (fls. 

28).

Após, deve o exequente, apresentar cálculo atualizado do débito, 

abatendo o montante levantado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86715 Nr: 4114-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCAR MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRONICA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cópia atualizada da matrícula dos imóveis mencionados às fls188/189.

Ainda, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, defiro o pedido de fl. 189. 

Oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado CLÓVIS SANCHES – CPF n° 277.402.269-04 

em seus cadastros.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 4152-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Intime-se o executado e seu cônjuge da penhora de fls. 267 e da 

condição de depositário do executado.

Ademais, defiro o pedido de fls. 268/269. Expeça-se mandado de penhora 

do crédito até o montante executado, no rosto dos autos do Processo nº 

4148-85.2007.811.0015 (cód. 86723), que tramita na 3ª Vara Cível desta 

Comarca.

Após, intime-se o executado da penhora realizada.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107299 Nr: 14308-38.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA ADALGISA ALFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB:OAB/MT 

10320-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEOMAR 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 14308-38.2008.811.0015, 

Protocolo 107299, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 209400 Nr: 10501-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, NERILDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NERILDES 

VALDAMERI VERGUTZ, CONDOMíNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483, mariella fernandes maccari 

de camargo - OAB:23.253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6014/MT, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10483

 Pelo exposto, defiro o pedido formulado pelo requerente, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do cumprimento da Carta Precatória n. 

1000809-17.2019.8.11.0101 na Comarca de Cláudia/MT. Oficie-se ao juízo 

deprecado, solicitando-se seja suspenso o cumprimento da missiva, a qual 

deverá permanecer naquele juízo até a preclusão desta decisão, 

evitando-se assim maiores prejuízos aos interesses dos 

requeridos.Intimem-se as partes.Cumpra-se com urgência.Sinop/MT, 03 de 

janeiro de 2020, às 17h20min.JACOB SAUER,Juiz de Direito plantonista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196503 Nr: 18232-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA APARECIDA GUIMARÃES, 

GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME, CLESSIA ASSUNÇÃO DIAS, 

AMAURI JOSÉ BEZERRA, GERTRUDES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para TABAPORÃ-MT, conforme requerido na 

petição de fl. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 174786 Nr: 10300-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTÔNIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a decisão de fls. 87 determinou a citação dos executados no 

endereço de fls. 87. No entanto, foi expedido mandado para endereço 

equivocado (fls. 90). Desta forma, cite-se, observando o endereço de fls. 

76.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 8430-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V & W TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Intime-se a executada para que constitua novo advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do prosseguimento do feito a sua revelia.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93286 Nr: 311-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT, MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, 

ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Expeça-se termo de penhora da cota parte do executado dos imóveis 

indicados às fls. 201/203, conforme matrículas atualizadas (fls. 204/205), 

na forma do art. 838 do CPC. Após, providencie-se a intimação do 

executado, seu cônjuge, coproprietários e credores hipotecários da 

penhora, depositando-se os bens em nome do executado. Após, 

promova-se a avaliação dos imóveis.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 1739-44.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI MARCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, 

MONTE AZUL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RECH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT16.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Tendo em vista que o executado foi intimado e não ofertou impugnação, 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

450/451 e às fls. 520/521. Determino à instituição financeira depositária 

que transfira os valores bloqueados via Bacenjud para a conta única do 

Poder Judiciário.

Ademais, autorizo o levantamento dos valores penhorados (fls. 450/451 e 

520/521), para satisfação parcial do débito. Expeça-se alvará eletrônico 

transferindo o valor para a conta indicada às fls. 429. Após o 

levantamento, intime-se o exequente a informar eventual saldo devedor 

remanescente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção pelo 

pagamento.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210209 Nr: 11160-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMARAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a petição de fls. 101. Permaneçam os autos suspensos pelo prazo 

determinado no acordo.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93730 Nr: 764-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 129, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 764-80.2008.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por PEDRO FERREIRA MENDES 

em face de OSMAR ALBINO SONTAG até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124848 Nr: 4061-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERSON ANTONIO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 109/111. Expeça-se ofício ao INDEA/MT, solicitando 

informações acerca de eventual existência de semoventes registrados em 

nome do executado.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326508 Nr: 7383-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR JOSÉ BIOLCHI, GEOVANI POTRICH, ADILSON 

JACINTO DA SILVA, MILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR BELIZARIO BRANDÃO, 

EXPEDITO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA SANTOS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.906-B, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - 

OAB:13.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131855 Nr: 11071-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA MOLIN DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 94. Expeça-se mandado de citação no endereço 

informado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 19353-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CIMITAN, ADRIANA CIMITAN, 

CIMITAN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 182.

Intime-se a parte executada, através de seu advogado, nos termos do art. 

513, §2º, I, do CPC, para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130550 Nr: 9766-06.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAJOF COM. DE T. E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 92/95.

Intime-se a parte executada, para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito. A intimação deve ser feita por edital, na 

forma, do art. 513, § 2o, IV, do CPC.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 73135 Nr: 1718-97.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 

HOSPITAL SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393, Bruno martins Dória - OAB:, HUNNO FRANCO 

MELLO - OAB:, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 Cumpra-se a determinação de fls. 279. Após o levantamento, intime-se o 

exequente para apresentar cálculo do débito, abatendo o montante 

levantado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 9280-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR JOSÉ BIOLCHI, GEOVANI POTRICH, ADILSON 

JACINTO DA SILVA, MILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS FERTIMIX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6155-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Cuida-se de processo em fase de cumprimento da sentença, tendo como 

credor EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS e como devedor 

SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA.

Às fls. 144/146, teve início o cumprimento de sentença, sendo deferido o 

seu processamento, às fls. 147.

Às fls. 168, foi autorizado o levantamento do valor bloqueado às fls. 

155/156, para satisfação parcial da obrigação.

Após a expedição do alvará a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento do feito (fls. 188). Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar (fls. 191).

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 05 (cinco) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108074 Nr: 401-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 119.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

401-59.2009.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em 

EXECUÇÃO movida por BANCO BRADESCO S/A em face de OSMAR 

TRELHA SOBRINHO.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118549 Nr: 10848-09.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO WENDEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para dar prosseguimento no feito, efetuando o 

preparo da Carta Precatória para citação do executado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181501 Nr: 2420-96.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GRANDO DALL ASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A., CONAN COMPANHIA 

NACIONAL DE NUTRIÇÃ ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8224A, EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:126258
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 Tendo em vista que o advogado do requerente tem poderes para receber 

e dar quitação (fls. 11), autorizo o levantamento do valor depositado às 

fls. 156verso, em seu favor, haja vista a impossibilidade do levantamento 

em favor de terceiro estranho a lide, conforme requerido às fls. 150/151.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85342 Nr: 2769-12.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 175, tendo em vista que o executado ainda não 

foi citado, de modo que não há que se falar em suspensão pela não 

localização de bens penhoráveis.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156826 Nr: 3910-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI, ELIANA MACIEL ESCOBAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Código nº 156826

Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 268), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

256/263.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a parte executada, para que, querendo, apresente impugnação 

ao valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274779 Nr: 12958-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APRIGIO DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:OAB/SP 133.127, ANDREA ABDO 

ASSIM - OAB:OAB/SP 203.024, ANDREA PEREIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:218.978, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - OAB:MT/9948-A, 

JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME FERREIRA DA 

FONSECA NETO - OAB:270.628 SP, LUANA MARIA DE SOUSA GIOIELLI 

- OAB:OAB/SP 343.135, MÁRCIA REGINA OLHIER DA SILVEIRA - 

OAB:175.044/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vistas as inexitosas diligências realizadas para a localização do 

requerido, com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço do executado ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO – CPF nº 

326.628.741-04, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 50/51.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108989 Nr: 1422-70.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ERMINDA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido às fls. 112. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino 

a busca de endereço da executada MARIA EMNINDA ALVES DE JESUS - 

CPF nº 064.347.196-04, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 88/89.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170144 Nr: 5216-94.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI LUIZ OBADOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARTINS GIL BRAZ, CILENE LINO 

FERREIRA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA RONFIM GOBBI - 

OAB:OAB/MT 12.969, ÉRICA A. DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 14.027, 

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - 

OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO 

- OAB:235.135-SP

 Tendo em vista a petição de fls. 285, nomeio perito o Dr. Murilo de Oliveira 

Barbosa, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na Rua das 

Hortências, nº 1439 - Setor Comercial (Sinop Clínica), independentemente 

de termo de compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 268/270.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229914 Nr: 5553-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA, JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALFREDO PARAÍBA, MAPFRE - VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beliza Dias de Farias Coelho - 

OAB:20.102/A, RITA DE CÁSSIA XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 Substituo o perito nomeado anteriormente, nomeando o Dr. Luiz Antonio 

Zanotelli Zanella, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na 

Avenida das Itaúbas, 1879, Sinop, independentemente de termo de 

compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 241/243.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75113 Nr: 3541-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Ante a ausência de impugnação, autorizo o levantamento do valor 

penhorado às fls. 374/375, para satisfação parcial da obrigação. 

Expeça-se alvará eletrônico para a liberação do valor, transferindo o valor 

para a conta indicada às fls. 388, em favor do exequente.

Após o levantamento, intime-se o exequente a apresentar cálculo do 

eventual saldo devedor, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172656 Nr: 7597-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:15.329/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 369543 Nr: 16396-63.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS LAIER NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230

 Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pelo requerente.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

quais são os requeridos e seus respectivos endereços.

Após, citem-se os requeridos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 370606 Nr: 17046-13.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.P. RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pelo requerente.

Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, 

deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, 

caput, do CPC.

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 370663 Nr: 17087-77.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE RAFAEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GABRIEL HILLESHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados pelo requerente.

Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, 

deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, 

caput, do CPC.

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204503 Nr: 6585-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. E. DE SANTANA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

- ME, ALDO EVANGELISTA DE SANTANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 66/67. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, 

determino a busca de endereço dos executados A E DE SANTANA 

CONSULTORIA AGRÍCOLA – CNPJ nº 08.109.938/0001-56 e ALDO 

EVANGELISTA DE SANTANA – CPF nº 088.929.288-48, através do 

sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 36.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205568 Nr: 7432-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, DAUANY SGARAVATTI - OAB:OAB/MS 18.926, 

DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:OAB/MS 16.351, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

planilha de débito atualizada, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222162 Nr: 955-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263952 Nr: 5936-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RENASCER LTDA , ELIANE DE 

OLIVEIRA FERNANDES, CIRO GEMELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MS 15.890, DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:OAB/MS 16.351, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para que 

deposite o valor de R$ 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta reais) 

referente a ressarcimento de diligência do Oficial de Justiça.

 Sinop-MT, 8 de janeiro de 2020

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153606 Nr: 1656-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156031 Nr: 3189-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 104, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar endereço do executado, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158647 Nr: 5864-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RAFHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar 

assinatura do executado no acordo de fls. 98/100, sob pena de não 

homologação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159279 Nr: 6571-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO STEINMETZ, MADALPI INDUSTRIAL 

MADEIREIRA LTDA, ANDRÉ LUIZ PACHI, MICHELLE GRASSIOTO, 

GRASSIOTO & GRASSIOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Indefiro por ora os pedidos de fls. 239, tendo em vista que os executados 

ainda não foram intimados da fase de cumprimento de sentença.

Assim, determino a expedição de Carta Precatória para o endereço de fls. 

227, para intimação da empresa Madalpi Industrial; para o endereço de fls. 

234, para intimação de André Luiz Pachi; para o endereço de fls. 236 e 

237, para a intimação de Ronaldo Steinmetz e Michelle Grassioto, tendo em 

vista que as correspondências não foram recebidas pelos executados.

Intime-se nos termos da decisão de fls. 224.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160241 Nr: 7604-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MACIEL HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MT. 15549

 Tendo em vista que há saldo remanescente, autorizo o levantamento do 

valor depositado às fls. 248verso. Expeça-se alvará eletrônico para a 

liberação do valor, transferindo para a conta indicada às fls. 270, em favor 

da advogada do exequente, uma vez que tem poderes para receber (fls. 

261).

Após o levantamento, intime-se o exequente a indicar eventual saldo 

devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo 

pagamento.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162122 Nr: 9834-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA EPP, AFONSO 

CELSO TESCHIMA, AFONSO CELSO TESCHIMA JUNIOR, MARTA 

TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14.690-O, RANULFO DE MOURA 

MACHADO NETO - OAB:14579/BA, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Defiro o pedido de fls. 303, para expedição de certidão de penhora, na 

qual deve constar o depósito do bem em nome do devedor Afonso Celso 

Teschima. Intime-se todos os executados da penhora realizada.

Após, tendo em vista que o exequente comprovou o recolhimento de 

custas para realização da diligência, promova-se a avaliação dos imóveis 

penhorados às fls. 247.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172977 Nr: 8108-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOLANO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 

05 (cinco) dias deposite o valor de R$ 210,00 (Duzentos e dez reais) 

referente a ressarcimento de diligência do Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fl. 107.

 Sinop-MT, 8 de janeiro de 2020.

 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179750 Nr: 538-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SIMONE DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, 

todas elas resultaram infrutíferas. Assim, defiro o pedido de fls. 63/64. 

Cite-se, por edital, a executada FABIANE SIMONE DEPRA, com prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 4247-31.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRGDM, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:MT-4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5.033-MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão determinado na 

decisão de fl. 820 de 16/08/2018, razão pela qual INTIMO a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 
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entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81203 Nr: 9505-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de intimação no bairro Setor Residencial Sul, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Sinop-MT, 8 de janeiro de 2020

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 9355-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA AUTOMOTIVA COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA VEÍCULOS LTDA, EDISIO RODRIGUES ROCHA FILHO, 

ALESSANDRO BONJORNO NICOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de intimação no Setor Comercial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 1061-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA. (em recuperação judicial), GLOBAL SECURITIES 

CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - 

OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - 

OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Após o recolhimento das custas, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102016 Nr: 9014-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRIÇÃO ANIMAL E 

ÓLEOS VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DA BAHIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIS DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT-10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Destro - OAB:34214/BA

 Tendo em vista que já decorreram 03 (três) meses, desde o requerimento 

de suspensão, defiro parcialmente o pedido de fls. 361, suspendendo o 

feito pelo prazo de 03 (três) meses.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 1698-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/SP 146.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Indefiro o pedido de fls. 211, uma vez que a pesquisa junto ao 

DENTRAN/MT se dá pelo Renajud, limitando-se às informações obtidas às 

fls. 201/202.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117923 Nr: 10250-55.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Tendo em vista a petição de fls. 219, nomeio perito o Dr. Luiz Antonio 

Zanotelli Zanella, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na 

Avenida das Itaúbas, 1879, Sinop, independentemente de termo de 

compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 191/192.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118888 Nr: 11228-32.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME, GILMAR ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o endereço informado às fls. 42, não foi diligenciado a 

tentativa de citação. Assim, expeça-se Carta Precatória para a Comarca 

de União de Sul/MT, a fim proceder a citação do requerido.

No prazo de 10 (dez) dias, o requerente deverá efetuar o preparo devido, 

sob pena de extinção;

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188116 Nr: 9432-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO TABOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:PR-5.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222154 Nr: 947-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. S. WACHTEL TRANSPORTES ME, SOELI 

RITA SCHEID WACHTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247397 Nr: 16758-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA -EPP, CRISTIANE 

SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:OAB/MS 16.351, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248478 Nr: 17397-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE GALLERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DONIZETTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FAVARETTO - 

OAB:22701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207893 Nr: 9338-82.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMANTINO PEDRO DE MAMAN, IDETE 
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CARMEM PROLO DE MAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Verifico que os requerentes pretendem a nulidade dos títulos dos 

requeridos e de seus antecessores. Desta forma, todos aqueles que 

serão atingidos por eventual decisão anulatória dos registros imobiliários 

devem integrar a lide.

 Outrossim, denota-se que a parte autora requereu a averbação da 

presente ação na matrícula nº. 6.007 do SNR de Sinop/MT, a fim de dar 

conhecimento a terceiros e prevenir litígios, já que os bens se encontram 

“sub judice”. No entanto, compulsando os autos, verifico que as matrículas 

juntadas às fls.113/117 encontram-se desatualizadas.

 Desta feita, INTIMEM-SE os requerentes para emendarem a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, devendo incluir os 

litisconsortes necessários na lide, bem como apresentar cópia atualizada 

das matrículas, para posterior apreciação de pedido de tutela de urgência.

Por fim, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária aos 

reconvintes/requeridos, eis que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme demonstrado pelos documentos de fls. 

1.638/1.656.

Intimem-se.

Sinop/MT, 09 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88440 Nr: 5902-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JANUÁRIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Transfira-se o valor bloqueado à conta judicial, a fim de que passe a 

incidir rendimentos, medida esta que é de interesse de ambas as partes.

 Tendo em vista que o executado não foi encontrado nos endereços 

informados às fls. 111/112, convalido a intimação realizada por edital às 

fls. 105. Entretanto, deve ser intimado DE TODOS OS ATOS 

PROCESSUAIS o curador especial nomeado ao executado, cuja intimação 

deve ser pessoal, por se tratar de defensor público. Providencie-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172977 Nr: 8108-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOLANO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 Intimo o Advogado da parte exequente para que DESCONSIDERE a 

intimação anteriormente expedida, visto que o valor referente ao 

ressarcimento da diligência já foi recolhida.

 Sinop-MT, 9 de janeiro de 2020

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94457 Nr: 1483-62.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 O presente feito foi sentenciado às fls.98/102, sendo julgado parcialmente 

procedente, determinando a reintegração de posse do requerente no 

imóvel em discussão.

 A sentença transitou em julgado (fls.106), sendo expedido o competente 

mandado de reintegração de posse, às fls. 118. Todavia, restou frustrado 

o cumprimento do referido mandado (fls.119). Devidamente intimada, a 

parte requerente não se manifestou (fls.123) quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, na forma do cumprimento de sentença.

 Assim, determino ao arquivamento do feito, após o recolhimento das 

custas processuais, conforme determinado na sentença.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198433 Nr: 1352-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CLEMENTE LOPES, MARIA LÚCIA DE AZEVEDO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO AISSA, APARECIDA AUGUSTA 

CONCENÇO AISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Dando seguimento ao feito, verifico que os requerentes não colacionaram 

o memorial descritivo do imóvel, bem como as certidões negativas dos 

distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicilio dos 

requerentes, consoante o disposto no artigo 216-A da Lei 6.015/1973.

 Nessa senda, intime-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionarem nos autos memorial descritivo do imóvel em discussão, 

bem como as certidões negativas dos distribuidores da comarca da 

situação do imóvel e do domicilio dos requerentes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168750 Nr: 3712-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. F. PIRES OLIVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREYLA DA SILVA VITORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE 

- OAB:MT/11.432-A, DONIZETE PABLO SOUZA - OAB:15083 O - MT

 Verifico que, em apenso a estes autos, tramitou a ação cautelar - Código 
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nº. 166124, em cujo processo a executada constituiu advogados Dr. 

Cristiano Peixoto Duarte e Dr. Donizete Pablo Souza. Assim, determino seja 

trasladada a procuração daqueles autos para este processo, 

passando-se a realizar as intimações em nomes dos referidos advogados.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123203 Nr: 2404-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA GRABSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Código n. 123203

Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 186), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

175/177. Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação, certificando-se.

 No mais, verifico que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, 

de modo que a avaliação imobiliária deverá ser realizada por servidor do 

Poder Judiciário, consoante o disposto no art. 95, § 3º, inciso I, do CPC. 

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal do Estado de Mato 

Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS – 

IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO PROVIDO. Na espécie, em que pese a impossibilidade do 

agravado de arcar com os aludidos honorários da prova pericial que 

requereu na medida em que é beneficiário da justiça gratuita, tais 

encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, 

consoante disposição expressa do § 3º do art. 95 do CPC. (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10040452320188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data 

de Julgamento: 27/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 03/07/2018)”.

Sendo assim, considerando a impossibilidade de se transferir os encargos 

do pagamento dos honorários periciais à parte contrária, determino que a 

avaliação imobiliária seja realizada pelo Oficial de Justiça deste Juízo, eis 

que detêm legitimidade para realizar a avaliação do imóvel descrito às fls. 

13, nos termos do art. 870, do CPC.

Expeça-se mandado para avaliação do imóvel de fls. 13.

 Vindo aos autos o mandado devidamente cumprido, intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114138 Nr: 6884-08.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADELAR KONZEN, WOLLGRAN ARAÚJO DE 

LIMA, JUACELI ARAÚJO DE LIMA, MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO, 

ANTONIO MARTINHO MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINHO MARCHIORI, RUBENS 

TADEU SAMPAIO, JOÃO ADELAR KONZEN, WOLLGRAN ARAÚJO DE 

LIMA, JUACELI ARAÚJO DE LIMA, MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO, 

RENIER AUGUSTO DO PRADO, SEPE - AGRO-ENERGÉTICA, AÇÚCAR, 

ÁLCOOL E BIODIESEL LTDA, SEPE - AGRO-ENERGÉTICA, AÇÚCAR, 

ÁLCOOL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Franciele Maria Perandré Perin - OAB:22.836 OAB/MT, JONAS JOSÉ 

FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Maria Perandré 

Perin - OAB:22.836 OAB/MT, RAQUEL VITTI - OAB:297.411/SP, 

SABRINA BATAGIN AVANCINI - OAB:187.477/SP-E

 INTIMO as partes da AUDIÊNCIA designada para o dia 09 de março de 

2020, às 14:45 horas, a ser realizada na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Ourinhos/SP, para oitiva da testemunha arrolada pelo AUTOR, conforme 

Ofício de fl. 769.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172735 Nr: 8086-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON HELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN LUIS DA COSTA 

FLORES - OAB:OAB/SC 19209

 Código nº 172735

 Diante da interposição de Agravo de Instrumento, conforme noticiado às 

fls. 136/138, informo que mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Remetam-se as informações ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às fls. 133/134, o executado requer a liberação dos valores bloqueados 

em sua conta corrente (fls. 126/127), sob o argumento de que o montante 

não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos.

 No ponto, impende consignar que não comporta guarida o pleito de 

desbloqueio dos valores localizados através do Sistema Bacenjud, haja 

vista que o executado não logrou êxito em demonstrar que se tratam de 

valores destinados à reserva de recursos financeiros. Ao revés, 

depreende-se do extrato constante às fls. 134/135, que o executado 

utiliza a conta em que foram bloqueados os valores para sua 

movimentação financeira rotineira, não havendo indícios de que o valor 

bloqueado se trata de reserva de capital, razão pela qual, indefiro o 

pedido.

 Converto em penhora o valor bloqueado, determinando a transferência do 

numerário para a conta judicial. Aguarde-se o decurso do prazo para 

impugnação e , não havendo, intime-se o exequente a se manifestar.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 09 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222730 Nr: 1280-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premier Madeiras LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT
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 Código nº. 222730

Intime-se o perito judicial a se manifestar acerca dos dos esclarecimentos 

requeridos pela parte autora às fls. 414/423, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90909 Nr: 8280-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19727-0MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 Ante a impossibilidade de localização da executada, intime-se-a da 

penhora on line, constando o valor e a data do bloqueio, por edital, 

facultando-lhe apresentar impugnação no prazo de quinze dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, fica desde já nomeado o 

defensor público que atua nesta vara como curador especial, o qual deve 

obter vista dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167417 Nr: 2280-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGNO SPECIAN - 

OAB:16.033-A, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Código nº 167417

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser 

distribuído incidentalmente e se sujeita ao recolhimento das custas 

processuais. Intime-se o exequente a peticionar em termos, distribuindo o 

incidente.

Intime-se.

Sinop/MT, 09 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223154 Nr: 1517-90.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTER INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. (FABRICA DE 

SOLUÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:7.003-E

 Código nº 223154

 Acolho os pontos controvertidos sugeridos pela requerida M. Diesel 

Caminhões e Ônibus Ltda (fls. 265/267), sobretudo considerando que o 

Novo Código de Processo Civil prestigia a colaboração dos litigantes 

nessa fase processual. Deste modo, aos pontos controversos já fixados 

no despacho saneador, acrescento os seguintes: se houve ingerência da 

empresa M. Diesel na opção de instalação de eixo adicional pelo 

requerente e se houve culpa exclusiva do requerente.

 De outro lado, não merece guarida a insurgência em relação ao 

afastamento da alegação de decadência do direito autoral, pois a decisão 

de saneamento do processo se encontra devidamente fundamentada, com 

fulcro na legislação pertinente à espécie, não havendo que se falar em 

modificação do decisum.

 Remetam-se os quesitos de fls. 107 ao perito, intimando-o para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, nos moldes 

da decisão de fls. 253/562.

Intime-se.

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150361 Nr: 11485-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSÉ VENITE LUCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT

 Código nº 150361

 Verifico que o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente (fls. 

202/203) não considerou o valor levantado às fls. 193. Assim, intime-se o 

exequente a apresentar planilha contendo o débito atualizado, abatendo a 

quantia já liberada em seu favor, no prazo de dez dias.

 Outrossim, indefiro o pedido de penhora parcial da aposentadoria do 

executado, uma vez que o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe 

expressamente acerca da impenhorabilidade de tal verba. Ademais, não 

há demonstração de que o executado pode suportar o ônus da penhora 

de parte dos proventos da aposentadoria sem prejuízo do próprio sustento 

e sua família.

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 369585 Nr: 16423-46.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACULDADE DE SINOP - FASIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que proceda com o recolhimento das custas 
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processuais inerentes ao incidente (art. 1.228, § 2º, da CNGC), bem como 

da diligência do Oficial do Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição.

 Ademais, deverá emendar a inicial, indicando as pessoas que compõem o 

polo passivo mediante consulta à Junta Comercial.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 13067-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIEIRA DOS SANTOS MEI (DL 

PROJETOS E PLOTAGENS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 51/52, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, constituindo o título 

executivo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Determino a SUSPENSÃO do processo Código nº 13067-82.2015.811.0015 

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por SUPERMASSA E ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA em face de DIEGO VIEIRA DOS SANTOS até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo. 

Anote-se na D.R.A. que se trata de cumprimento de sentença.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101897 Nr: 8953-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 O presente feito está paralisado há mais de 03 (três) anos, ante o acordo 

de fls. 237/238, que não foi homologado.

 Assim, concedo as partes o prazo de 10 (dez) dias, para que se 

manifestem sobre o interesse na homologação do acordo, caso em que 

deverá ser estabelecido o prazo para o cumprimento da obrigação de 

outorga da escritura pública, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164810 Nr: 12756-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, DEISE 

SIMONE DINARTE, FELIPE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Defiro a substituição processual de fls. 134/135, uma vez que os 

documentos apresentados às fls. 135 comprovam a cessão de direitos 

havida entre os cedentes BANCO DO BRASIL S/A e a cessionária ATIVOS 

S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Anote-se na D.R.A.

Ademais, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação em relação ao executado Felipe 

Botelho de Souza, requerida pela parte autora às fls. 134. Anote-se na 

D.R.A.

Após, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188808 Nr: 10106-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B S DA SILVA - ME, MURILO BASSALOBRE 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, 

todas elas resultaram infrutíferas. Assim, defiro o pedido de fls. 276. 

Citem-se, por edital, os requeridos M B S DA SILVA ME e MURILO 

BASSALOBRE SOARES SILVA, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227837 Nr: 4319-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUIS BALABUCH - 

OAB:, RAFAEL COTLINSKI CANZAN - OAB:, RODRIGO PORTES 

BORNEMANN E CORREA - OAB:31182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 64, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome do executado COPAGRO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – CNPJ nº 09.272.632/0001- 89, por meio 

do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181738 Nr: 2658-18.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CAMPING CLUBE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 338/339. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

2658-18.2013.811.0015– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por 

SUPERMERCADO CAMPING CLUBE LTDA ME em face de ÁGIL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 283385 Nr: 17928-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIETE POLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30/04/2020, às 

16:45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, sala 40-48, no Fórum local.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 1747-55.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Tendo em vista que a avaliação do bem penhorado foi realizada há mais 

de 06 (seis) anos, promova-se nova avaliação, intime-se a parte 

executada.

Intime-se o exequente para apresentar matrícula atualizada do bem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207082 Nr: 8654-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, PAULA 

SAVARIS BEE - OAB:18674-MT, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL 

MASO - OAB:OAB 19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 116/119. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

8654-60.2014.811.0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por R.C. 

COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de R COMPAGNOLO – ME.

Proceda-se ao desbloqueio dos valores bloqueados às fls. 111/112.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela executada, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 643-62.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA FERREIRA DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Ante a ausência de impugnação, autorizo o levantamento do valor 

penhorado às fls. 237, para satisfação parcial da obrigação. Expeça-se 

alvará eletrônico para a liberação do valor, transferindo o valor para a 

conta a ser indicada pelo exequente.

Após o levantamento, intime-se o exequente para apresentar cálculo do 

eventual saldo devedor, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4814 Nr: 80-93.1987.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL, CELITO BARBIERI, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI, EMILIO BRANDÃO, LOURIVAL GONÁLVES 

BITENCOURT, ELSO RODRIGUES, NELSON RODRIGUES, ANA LUCIA 

STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BELLÔ, IZABEL CRISTINA VIEIRA 

BELLÔ, ALFREDO WENDOLIN ARNDT, HILDEGARD ARNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

ANA LÚCIA STEFFANELLO - OAB:4709-B/MT, DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.050-B-MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B, ELSO RODRIGUES - OAB:MT-3.526 A, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, NELSON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 3538
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Considerando que o executado Alfredo Wendolin foi intimado, por meio de 

seu advogado, da indisponibilidade de ativos e não se manifestou, 

converto em penhora o bloqueio do valor de R$ 104,57, efetivado às fls. 

677, a fim de que seja dipsonibilizado para o credor como satisfação 

parcial da obrigação. Transfira-se para a conta judicial.

Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação e, não havendo, 

certifique-se, intimando-se o credor a indicar dados bancários para 

levantamento do montante penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 1609-88.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE F. C. ALVES - ME, JOÃO BATISTA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem, uma vez que foi efetiva a indisponibilidade do 

valor de R$ 9.420,46 da conta bancária do executado Jo]ao Batista Alves 

e não foi providenciada a sua intimação, conforme determinado às fls. 

147. Providencie-se, COM URGENCIA.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 56-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & RECH LTDA., LEOMAR PISONI, LUIZ 

HENRIQUE RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

CÓDIGO 46544

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 56-35.2005.811.0015 – CÓDIGO 46544

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

PARTE RÉQUERIDA: PISONI & RECH LTDA. e LEOMAR PISONI e LUIZ 

HENRIQUE RECH

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Leomar Pisoni, Cpf: 

57919640059, Rg: 9050939579 SSP RS Filiação: Avani Pisoni e Rosa 

Ceihorski, data de nascimento: 14/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Tuparendi-RS, divorciado(a), do comércio, empresário, autonomo, 

Endereço: Rua Benedita Nogueira, S/n, Qd 12, Lote 3, Bairro: Jardim Boa 

Esperança, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Luiz Henrique Rech, Cpf: 42075645000 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua dos Caladios, 33, Cidade: 

Sinop-MT

Requerido(a): Pisoni & Rech Ltda., CNPJ: 05147617000158, brasileiro(a), 

Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA da indisponibilidade dos 

ativos financeiros efetuada em 11/10/2019, no valor de R$660.51 

(Seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O executado 

poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do 

artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

DECISÃO/DESPACHO: Código n.º 46544 - Tendo em vista o detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, 

dando conta de que foram localizados ativos financeiros, ainda que em 

valor inferior ao débito, bem como considerando o disposto no artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, 

da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada no dia 10/10/2019, no 

valor total de R$ 660,51 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e 

quatro reais), junto à Caixa Econômica Federal. A parte executada poderá 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 

854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC). 

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon, Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125725 Nr: 4938-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME, JAIR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

46544 §!%bM¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 56-35.2005.811.0015 – CÓDIGO 46544

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

PARTE RÉQUERIDA: PISONI & RECH LTDA. e LEOMAR PISONI e LUIZ 

HENRIQUE RECH

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Leomar Pisoni, Cpf: 

57919640059, Rg: 9050939579 SSP RS Filiação: Avani Pisoni e Rosa 

Ceihorski, data de nascimento: 14/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Tuparendi-RS, divorciado(a), do comércio, empresário, autonomo, 

Endereço: Local Incerto e Não Sabido - Requerido(a): Luiz Henrique Rech, 

Cpf: 42075645000 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Local 

Incerto e Não Sabido - Requerido(a): Pisoni & Rech Ltda., CNPJ: 

05147617000158, brasileiro(a), Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA da indisponibilidade dos 

ativos financeiros efetuada em 11/10/2019, no valor de R$660.51 

(Seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O executado 

poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do 
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artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

DECISÃO/DESPACHO: Código n.º 46544 - Tendo em vista o detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, 

dando conta de que foram localizados ativos financeiros, ainda que em 

valor inferior ao débito, bem como considerando o disposto no artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, 

da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada no dia 10/10/2019, no 

valor total de R$ 660,51 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e 

quatro reais), junto à Caixa Econômica Federal. A parte executada poderá 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 

854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC). 

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon, Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

46544 §!%bM¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 56-35.2005.811.0015 – CÓDIGO 46544

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

PARTE RÉQUERIDA: PISONI & RECH LTDA. e LEOMAR PISONI e LUIZ 

HENRIQUE RECH

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Leomar Pisoni, Cpf: 

57919640059, Rg: 9050939579 SSP RS Filiação: Avani Pisoni e Rosa 

Ceihorski, data de nascimento: 14/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Tuparendi-RS, divorciado(a), do comércio, empresário, autonomo, 

Endereço: Local Incerto e Não Sabido - Requerido(a): Luiz Henrique Rech, 

Cpf: 42075645000 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Local 

Incerto e Não Sabido - Requerido(a): Pisoni & Rech Ltda., CNPJ: 

05147617000158, brasileiro(a), Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA da indisponibilidade dos 

ativos financeiros efetuada em 11/10/2019, no valor de R$660.51 

(Seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O executado 

poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do 

artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

DECISÃO/DESPACHO: Código n.º 46544 - Tendo em vista o detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, 

dando conta de que foram localizados ativos financeiros, ainda que em 

valor inferior ao débito, bem como considerando o disposto no artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, 

da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada no dia 10/10/2019, no 

valor total de R$ 660,51 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e 

quatro reais), junto à Caixa Econômica Federal. A parte executada poderá 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 

854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC). 

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon, Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125725 Nr: 4938-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME, JAIR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

125725

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4938-64.2010.811.0015 – CÓDIGO 125725

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉQUERIDA: MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA-ME e JAIR DA COSTA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Jair da Costa, Cpf: 

85654132172, Rg: 1.183.121 SSP MT Filiação: Aparecida Lauteiro da 

Costa e de Pedro da Costa, data de nascimento: 11/12/1968, brasileiro(a), 

natural de Ivinhema-MS, solteiro(a), comerciante, empresário, Endereço: 

lugar incerto e não sabido. - Executados(as): Madeplaza Industria e 

Comercio de Madeiras Ltda-me, CNPJ: 01330349000154Inscrição Estadual: 

13.025.452-5, brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA da indisponibilidade dos 

ativos financeiros efetuada em 10/10/2019, no valor de R$1.078,83 (Um mil 

e setenta e oito reais e oitenta e três centavos). O executado poderá se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, 

do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

 DECISÃO/DESPACHO: Código n.º 125725 - Tendo em vista o detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, 

dando conta de que foram localizados ativos financeiros, ainda que em 

valor inferior ao débito, bem como considerando o disposto no artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, 

da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada no dia 10/10/2019, no 

valor total de R$ 1.078,83 (mil e setenta e oito reais e oitenta e três 

centavos), junto à Caixa Econômica Federal. A parte executada poderá se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, 

do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC). 

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon, digitei.

Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214673 Nr: 14687-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYNA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, DOMINGOS GUADAGNIN, VANDERLEI GUADAGNIN, 

ODILE ANTONIA MOCELIN GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que nas pesquisas realizadas pelos sistemas disponíveis 

foi reafirmado o endereço dos executados Domingo e Odile como sendo: 

Av. das Acacias, 2537 e, diante da certidão de fls. 68, determino que o 

oficial diligencie no local na tentativava de citar os aludidos requeridos ou 

obter os seus endereços com seu filho, que reside no local. Ademais, 

deve o meirinho atentar-se para eventual tentativa de ocultação e, se 

constatada, proceder na forma estabelecida em lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129693 Nr: 8908-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO EUSTÁQUIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DENISE RODEGUER - OAB:291039/SP

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da 

Parte Exequente acerca da Carta de Intimação do Executado devolvida à 

fls. 324, mesmo intimada na pessoa de seu advogado às fls. 325/327. 

Assim, INTIMO a PARTE EXEQUENTE para que requerira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159493 Nr: 6793-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

Carta de Citação devolvida pelos Correios com a alínea "Endereço 

Insuficiente". E no mesmo prazo indique os endereços completos para que 

possamos intimá-los por Mandado / Carta Precatória.

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173708 Nr: 8956-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINE WEBER CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da 

Parte Exequente sobre os documentos de fls. 109/112, embora 

devidamente intimada às fls. 113/115.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243480 Nr: 14168-57.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CENTER CPA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO CENTER CPA LTDA - ME, CNPJ: 

13201162000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 30 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.
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Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156156 Nr: 3320-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição processual de fls. 99/102, uma vez que os 

documentos apresentados às fls. 100/101verso comprovam a cessão de 

direitos havida entre os cedentes BV FINANCEIRO S.A. CRÉDITO, 

FINANCIMENTO E INVESTIMENTO e a cessionária FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – 

BRASIL MULTICARTEIRA. Anote-se na D.R.A.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158968 Nr: 6240-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAME ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GÓES DOS SANTOS - 

OAB:18243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Defiro a penhora do veículo “VW/25.370 CLM T 6X2, ano 2010, placa 

IAL-6452” de propriedade do executado Pressoto e Rossani Pressoto 

Ltda. Ademais, considerando que a penhora se dá mediante apreensão e 

depósito do bem (art. 839, CPC), deve o exequente indicar o local em que 

se encontra o veículo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, expeça-se mandado de penhora, intimação e avaliação do bem; 

bem como proceda-se à restrição judicial pelo sistema Renajud.

Quanto ao pedido para ir a leilão, verifica-se que o bem se encontra com 

restrição via sistema Renajud em outros processos conforme extrato de 

fls. 160, de modo que deve permanecer em posse do executado, a fim de 

que seja observado a preferencia do credor que primeiro penhorou, nos 

termos do artigo 908 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 1867-59.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 22074 Nr: 5997-05.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14870/O, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, a fim de que providencie a habilitação perante o juízo 

recuperacional.Após, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 

13 de janeiro de 2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87703 Nr: 5121-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA VARGAS 

CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 10.764

 Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quais são 

e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, ou, se 

for o caso, apresentar certidão negativa de propriedade, sob pena de 

incidir a multa do art. 774 do CPC.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 99284 Nr: 6279-96.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DO PRADO CAPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, DENISE GOMES SANTANA - OAB:86.313/RJ, MÁRIO 

CARDI FILHO - OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 
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mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, a fim de que providencie a habilitação perante o juízo 

recuperacional, conforme determinado às fls. 486/487. De imediato, 

proceda-se à liberação do valor bloqueado nos autos, em favor da 

executada (fls. 394/395).Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 13 de janeiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 1799-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, ACELITO ZANETE, DARCI 

DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se, com urgência a determinação de fls. 115.

Após, intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117771 Nr: 10133-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHUTURA VEÍCULOS LTDA, RICARDO XAVIER 

IBARROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Converto em penhora a indisponibilidade de ativos efetuada às fls. 131. 

Transfira-se à conta judicial.

Aguarde-se eventual impugnação pelo prazo de quinze dias. Não 

havendo, certifique-se e conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129545 Nr: 8760-61.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

Intimação do Requerente(para prestar depoimento pessoal)no BAIRRO 

ESTRADA DALVA (endereço não abrangido pelos serviços dos Correios), 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160030 Nr: 7375-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160525 Nr: 7933-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BELIMCANTA, WAGNER BELIMCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 290), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

264/266.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, defiro o pedido de fls. 273. Expeça-se termo de penhora do 

imóvel indicado às fls. 274/276, na forma do art. 838 do CPC. Após, 

providencie-se a intimação do executado, seu cônjuge e credores 

hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação do imóvel.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130632 Nr: 9848-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALEUDO MERLO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 122. Expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade do executado, 

devendo o exequente observar o disposto no artigo 828, §§1 a 5, do CPC.

Quanto ao pedido de restrição, este já foi realizado às fls. 102.

Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado da onde se 

encontra o veículo a ser penhorado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156206 Nr: 3358-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LUCIENE DO NASCIMENTO, URBANO DE SÁ 

CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX RANIERI DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado, converto em 

penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 209/211.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, defiro o requerimento de fls. 227, para o fim de determinar a 

pesquisa de veículos registrados em nome do executado FELIX RANIERI 

DE SOUZA LIM - CPF nº 928.970.459-49, por meio do Sistema RENAJUD.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165739 Nr: 552-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS EDUARDO CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 88/90. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo (fls. 

93), intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem 

imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do CPC, observando os endereços 

indicados às fls. 89

Ademais, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do 

executado MARLUS EDUARDO CHAPLA em seus cadastros..

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165861 Nr: 665-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELITO ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se termo de penhora do imóvel indicado às fls. 117/119, na forma 

do art. 838 do CPC. Após, providencie-se a intimação do executado, seu 

cônjuge e credores hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação 

do imóvel.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270737 Nr: 10259-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ DOS SANTOS CIA LTDA, RAQUEL 

DANUTA ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 107, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome dos executados MARIO LUIZ DOS SANTOS 

E CIA LTDA – CNPJ nº 07.378.200/0001-21 e RAQUEL DANUTA ZALESKI - 

CPF nº 523.784.629-72, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247515 Nr: 16821-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante à pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, 

bloqueio de cartões de crédito e bloqueio de passaporte dos executados 

não merece acolhimento os pedidos, tendo em vista que, apesar de 

demonstrado o descumprimento da obrigação pelo executado, não se 

verifica que estejam ocultando eventual patrimônio.

Ademais, o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e 

bloqueio de passaporte se acolhido, serviriam mais como um meio de 

punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente como 
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coerção ao pagamento, desvirtuando a finalidade objetiva da norma.

O artigo 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a 

aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento 

da ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir a vir 

assegurado no artigo 5º, XV, da CF/88. A esse respeito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado tem o seguinte entendimento:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)".

Desse modo, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, bloqueio de cartões de crédito e bloqueio de passaporte dos 

executados.

 Outrossim, verifico que o executado Josemar Cocatto ainda não foi 

citado, desta forma, expeça-se mandado de citação para os endereços de 

fls. 58.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248468 Nr: 17388-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 89/90, para o fim de determinar a pesquisa 

de veículos registrados em nome da executada SILVIA MARIA DE SOUZA 

– CPF nº 008.685.281-70, por meio do Sistema RENAJUD.

Ademais, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada em seus cadastros.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242201 Nr: 13513-85.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 

CONSTRUÇÃO LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, VALDIR FERNANDES NOGUEIRA - OAB:81446

 [...] Assim, considerando que a transferência de propriedade de coisa 

móvel opera-se com a simples tradição, consoante o disposto no art. 

1226, do Código Civil e, não havendo controvérsia de que o autor 

encontrava-se na posse do bem na data do fato, não há falar em 

ilegitimidade ativa ad causam. Assim, rejeito as preliminares.IV – DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS: Não havendo outras questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1- quem deu causa ao acidente de trânsito; 2- o valor dos 

danos materiais; 3- se houve dano moral e seu montante.As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).V – DAS PROVAS: Defiro a produção de prova 

oral (depoimento pessoal do autor e testemunhal – fls. 309) e documental. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, ÀS 

14h, frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 

15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC.Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, copia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015). A 

inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).Intime-se o 

requerente para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210998 Nr: 11759-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847/MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.134 a 162 foi protocolada no 

prazo de lei.

Nos termos da Legislação vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias impugná-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232466 Nr: 7136-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL VALÉRIO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a manifestação do credor e, sendo irrisorio o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio. Em seguida, conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184566 Nr: 5650-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072

 Ante a ausencia de impugnação, converto a indiponbilidade ativos em 

penhora e determino que o valor seja transferido à conta judicial para 

posterior deliberação a respeito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185663 Nr: 6813-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT, SILVIA HELENA SCHIMIDT, 

ANA CAROLINA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT, HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA - 

OAB:185649

 Código nº 185663

 Intime-se a parte exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Sinop/MT, 13 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201770 Nr: 4323-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE, ANA 

CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE, JOSÉ GUILHERME ROSA 

BUSTAMANTE, PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES 

ROSA BUSTAMANTE, ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Gabriela Balbinot dos 

Anjos - OAB:18077/O

 Ante o pedido de fls. 123, intime – se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar matrícula atualizada do imóvel de nº 9.871.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203013 Nr: 5452-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MOREIRA, MÁRCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/16.601, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.094-MT, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação dos executados (fls. 101), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 88/92.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, defiro o requerimento de fls. 97/100, para o fim de determinar a 

pesquisa de veículos registrados em nome dos executados ORLANDO 

MOREIRA - CPF nº 384.131.161-04 e MARCIA MARIA DIAS MOREIRA – 

CPF nº 604.340.071-53, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9630 Nr: 184-41.1994.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONDINO JOSÉ VALIM, JOÃO ALVES 

FIGUEIREDO, VALDECIR APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:3.528-B/MT, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos, recolhendo a diligência do Oficial 

de Justiça.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10858 Nr: 668-46.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECE PARTS PEÇAS PARA TRATORES E 

SERVIÇOS LTDA, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, MÁRCIA RAQUEL PIMENTEL 

KERBER, PAULO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Ante o decurso do prazo sem manifestação dos executados (fls. 165), 
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converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

156/159.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185280 Nr: 6400-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA TERESINHA DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS GRAÇAS LIMA SILVA, Cpf: 

03062831154, Rg: 1927889-6, brasileiro(a), autônoma. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198992 Nr: 1808-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE HELENA KUJAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELUIZA DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT

 Código nº 198992

Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 313), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

288/293, independentemente da lavratura do termo de penhora, nos 

termos do art. 854, §5º, do CPC.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário. 

Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação e, após, certificado, 

intime-se o exequente a se manifestar, em dez dias.

 No mais, ante a informação de fls. 320, de que o imóvel objeto da penhora 

não está mais na posse da executada Maria Eluiza, em razão da rescisão 

do contrato de compra e venda, torno sem efeito a penhora de fls. 301.

Manifeste-se o executado acerca da petição e documentos de fls. 

336/338, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158016 Nr: 5175-64.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, ACFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC-ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 Ante a informação de fls. 398, não obstante a necessidade de apurar o 

fato, visando a celeridade processual, determino a intimação das partes 

para que informem se estão na posse da midia digital que se encontrava 

às fls. 208, caso em que deverão apresentá-la na secretaria, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258787 Nr: 2972-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA 

CAMPOS DE ABREU NICOLI, ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, 

GENTIL NICOLI, NATALINA ROTILI NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/MT

 Às fls. 304/306 o exequente requereu seja o feito "chamado a ordem", 

aduzindo que o processo está paralisado indevidamente e que este juízo 

não se pronunciou sobre a falta de citação do executado André Henrique. 

Ademais, disse que o aludido executado reside nesta cidade e os 

executados Gentil e Natalina residem em Lucas do Rio Verde/MT.

Observo, entretanto, que o exequente está equivocado e que não leu 

atentamente o despacho de fls. 239, que expressamente determinou a 

citação do executado André Henrique, mediante Carta Precatória para 

Novo Progresso/Pará, para o endereço informado pelo exequente, às fls. 

256 verso; bem como determinou a citação, por mandado, dos outros dois 

executados. Tais citações não foram efetivadas porque o exequente não 

providenciou o preparo da precatória, tampouco o deposito da diligencia 

do meirinho, o que veio a fazer somente posteriormente, em 12/12/2019.

Assim, considerando que na manifestação de fls. 305 o exequente refere 

que o executado Andre Henrique está residindo nesta Comarca e os 

demais executados em Lucas do Rio Verde/MT, determino que o mesmo 

informe nos autos, no prazo de cinco dias, os endereços completos dos 

executados. A seguir, citem-se, com as advertencias legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217866 Nr: 16901-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR, FERNANDO ULYSSES 
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PAGLIARI, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código nº 217866

Verifico que o Banco Cargil S/A não está regularmente representado nos 

autos, haja vista que o Dr. Renato Gomes Nery, que substabeleceu ao Dr. 

Judson da Silva Gomes Bastos às fls. 96 verso, não tem procuração nos 

autos, de modo que tal substabelecimento é inócuo.

 Assim, concedo o prazo de cinco dias para que seja juntada a 

procuração do Banco Cargil ao Dr. Renato Gomes Nery.

 Após a regularização da representação processual, determino seja 

deduzido do valor a ser levantado pelo banco, o montante relativo às 

custas processuais deste feito e dos apensos (códigos n. 220379 e n. 

217867 ). Em seguida, expeça-se alvará de levantamento do valor 

remanescente em favor do banco, conforme dados bancários de fls. 29 

verso e arquivem-se estes autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217867 Nr: 16902-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código nº 217867

Verifico que o Banco Cargil S/A não está regularmente representado nos 

autos, haja vista que o Dr. Renato Gomes Nery, que substabeleceu ao Dr. 

Judson da Silva Gomes Bastos às fls. 96 verso, não tem procuração nos 

autos, de modo que tal substabelecimento é inócuo.

 Assim, concedo o prazo de cinco dias para que seja juntada a 

procuração do Banco Cargil ao Dr. Renato Gomes Nery.

 Após a regularização da representação processual, determino sejam 

recolhidas as custas, utilizando-se o valor depositado nos autos em 

apenso (código 217866) e arquivem-se estes autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220379 Nr: 18603-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SZTAJNBOK 

TEIXEIRA - OAB:OAB/GO23.276, MARCUS ZAGO DE BRITO - 

OAB:OAB/MG 88.237, ROBERTO MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, MARCUS ZAGO DE BRITO - OAB:OAB/MG 88.237, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código nº 220379

Verifico que o Banco Cargil S/A não está regularmente representado nos 

autos, haja vista que o Dr. Renato Gomes Nery, que substabeleceu ao Dr. 

Judson da Silva Gomes Bastos às fls. 96 verso, não tem procuração nos 

autos, de modo que tal substabelecimento é inócuo.

 Assim, concedo o prazo de cinco dias para que seja juntada a 

procuração do Banco Cargil ao Dr. Renato Gomes Nery.

 Após a regularização da representação processual, determino sejam 

recolhidas as custas, utilizando-se o valor depositado nos autos em 

apenso (código 217866) e arquivem-se estes autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91805 Nr: 9159-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A-MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:/MT 15.604

 Código nº 91805

 Diante dos ofícios de fls. 224/287 e 306/312, verifica-se que a empresa 

executada possui crédito a receber, decorrente de contrato ajustado com 

a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, defiro o pedido de fls. 300/301, razão pela qual determino a 

penhora parcial do crédito existente em favor da empresa executada, no 

valor de R$ 32.165,78 (trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e 

setenta e oito centavos).

Intime-se a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato 

Grosso acerca da penhora e para que não efetue o pagamento do aludido 

valor à executada, devendo depositá-lo em juízo. Intime-se a executada, 

conforme preconiza o artigo 855, do CPC/2015.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1404-59.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC DE 

SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB: MT/10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT

 Às fls. 222 a Defensoria Pública pugnou pela reabertura do prazo para a 

apresentação de impugnação à penhora, tendo em vista que os antigos 

procuradores da executada renunciaram ao mandato (fls.216). Requer, 

ainda, a concessão da justiça gratuita, a intimação pessoal da Defensoria 

Pública para todos os termos e atos do processo, bem como a contagem 

em dobro dos prazos processuais.DECIDO:Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à executada, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e do CPC.Verifico que a executada tinha 

advogados constituídos nas pessoas do Dr. Daniel Batista de Aguiar e 

Dra. Sandra Satomi Akuno de Aguiar (fls. 122), os quais foram intimados 

do despacho de fls. 207, que converteu a indisponibilidade em penhora, 
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em 08/11/2018 (fls. 209).Os aludidos advogados substabeleceram os 

poderes ao Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães e Dr. Euclésio Bortolas 

(fls.215) em 03/06/2019, Estes, por sua vez, renunciaram ao mandato (fls. 

216), notificando a executada da renúncia, em 05/06/2019 (fls. 217).A 

executada foi intimada pessoalmente a constituir advogado em 16/10/2019 

(fls.221-v), oportunidade em que, em 04/11/2019, a Defensoria Pública se 

manifestou, informando que irá patrocinar a executada na presente 

demanda, bem como requerendo a reabertura do prazo processual para a 

impugnação dos valores bloqueados.Ocorre que, quando houve a 

renúncia dos poderes pelos advogados às fls. 216, o prazo para a 

impugnação aos valores bloqueados (fls. 194) já havia decorrido há muito 

tempo, conforme certidão de fls. 210, razão pela qual não há falar em 

reabertura de prazo para a Defensoria Pública ofertar tal impugnação, sob 

pena de eternizar-se o trâmite processual em prejuízo ao crédito do 

exequente.Assim, indefiro o pedido de fls. 222. Dando seguimento ao feito, 

determino a intimação do exequente para se manifestar, facultando-lhe 

requerer o levantamento do valor penhorado para satisfação parcial da 

obrigação.Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31013 Nr: 1648-85.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STIC SERVICE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO ALVES DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Código nº 31013

Ante o indeferimento da alegação de impenhorabilidade, conforme decisão 

de fls. 220, converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às 

fls. 213, independentemente da lavratura do termo de penhora. Determino 

à instituição financeira depositária que transfira o valor bloqueado via 

Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

No mais, considerando que, apesar de devidamente intimada, a parte 

exequente deixou de se manifestar (fls. 224) quanto ao ofício de fls. 218, 

em que a instituição financeira Itaú Unibanco S/A informa que os ativos 

financeiros não possuem parâmetros de precificação, sendo impossível a 

conversão em moeda corrente para posterior depósito judicial, não resta 

alternativa senão o desbloqueio, ante a ausência de eventual interesse na 

transferência de titularidade dos ativos. Assim, determino a expedição de 

ofício ao Itaú Unibanco S/A, requisitando o desbloqueio dos ativos 

financeiros informados às fls. 218.

Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação, certificando-se. Após, 

intime-se o exequente a se manifestar, em dez dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82105 Nr: 10413-40.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Verifico que um dos veículos que se pretende penhorar encontra-se 

alienado fiduciariamente (fls. 216). Neste ponto, dispõe o art. 66 da Lei 

4.728/65, com a redação que lhe deu o art. 1º do DL 911/69:

“Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio 

resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em 

possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos 

que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.”

Por força da alienação fiduciária, o executado é mero possuidor do 

veículo, que não integra seu patrimônio, mas, sim, o do credor fiduciário. 

Os direitos que podem ser objeto de constrição judicial são apenas 

aqueles que podem ser livremente cedidos, que não é o presente caso. A 

jurisprudência tem se firmado nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE AUTOMÓVEL – 

DESCONSTITUIÇÃO – FRAUDE A EXECUÇÃO FISCAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – BEM 

NÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO/ALIENANTE – HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – RESISTÊNCIA AO MÉRITO DA AÇÃO PELO 

EMBARGADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme a jurisprudência dominante do C. STJ, a existência de alienação 

fiduciária sob o automóvel, impede a penhora do bem, em razão do mesmo 

não integrar o patrimônio do devedor, descaracterizando também, e por 

idêntico raciocínio, a configuração da fraude fiscal. Nos embargos de 

terceiro é inaplicável o princípio da causalidade se o embargado ofereceu 

resistência ao mérito da ação, devendo arcar com o ônus da 

sucumbência, caso reste vencido.”. (TJMT-Apelação / Remessa 

Necessária 48430/2011, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013).

Assim, indefiro o pedido de penhora do veículo “Honda NXR160, Bros 

ESDD, ano 2018/2019, placa QCD-6701”.

Ademais, para a penhora do veículo “Yamaha/XTZ 125E, ano 2005, placa 

JZZ-1421”, indicado às fls. 215, se faz necessária a apreensão e 

depósito do bem (art. 839, CPC). Assim, deve o exequente indicar o local 

em que se encontra o veículo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158549 Nr: 5757-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 137), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 129.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Ademais, verifico que o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 144 

está errado, pois o valor de R$ 622,96 (seiscentos e vinte e dois reais e 

noventa e seis centavos) não faz referência às custas processuais. 

Desta forma, é necessário que o exequente apresente cálculo do valor 

devido, ou seja, referente às custas e despesas processuais que 

recolheu na inicial e que deve ser ressarcido, sendo R$ 34,82 (trinta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos) referente à guia de fls. 14 e R$ 

347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) referente à guia de fls. 15.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 6371-45.2006.811.0015
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/RS 30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por UNIBANCO – 

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A em face de JOÃO DE SOUZA 

CAMPOS, referente ao veículo, Marca: General; Modelo: Omega; Chassi: 

9BGVR19LVVB207153; Cor: Verde; Ano: 1997; Placa: JYU-3570, 

alegando ser credor do requerido da quantia de R$ 16.433,26 (dezesseis 

mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

Recebida a inicial, em cumprimento a liminar concedida, o requerido foi 

devidamente citado. Entretanto, não foi possível proceder à apreensão do 

bem, conforme certificado às fls. 36verso, ante a não localização do 

veículo.

Efetuada diversas diligências no intuito de localizar o veículo, às fls. 117 

foi expedida Carta Precatória para a Comarca de São Jorge do 

Patrocinio/PR. No entanto, o requerente não providenciou o recolhimento 

das custas para expedição acarretando na devolução da Carta Precatória 

sem cumprimento.

Às fls. 158verso, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

andamento no feito. Entretanto, deixou transcorrer prazo sem se 

manifestar, conforme certificado às fls. 159.

 DECIDO.

Verifica-se que o processo está paralisado há mais de 05 (cinco) meses, 

por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Revogo a liminar 

concedida, promova-se a baixa da restrição judicial anotada no prontuário 

do veículo (fls. 114). Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 241516 Nr: 12970-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. M. ALVES & CIA LTDA - ME, UEBERLEI 

MIRANDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a empresa Irresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o contrato de 

cessão de crédito completo, uma vez que a cópia apresentada está 

incompleta, sob pena de indeferimento da substituição processual.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227605 Nr: 4202-70.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. DE BIASSIO AGRÍCOLA - EPP (EMPÓRIO 

AGRICOLA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Ante a manifestação de fls. 537, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, cabendo à parte interessada requerer o 

desarquivamento, oportunamente.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251684 Nr: 19187-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 Ante a celebração do acordo entre as partes nos autos da Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, o qual foi devidamente homologado (nº 

243324) e a desistência do recurso de apelação nestes autos, pagas as 

custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256849 Nr: 1875-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEILTON PEREIRA ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO, CICERO ANTONIO OTAVIO 

DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER DA ROSA - 

OAB:20.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/0

 Ante o pedido de fls. 91, expeça-se mandado de citação no endereço 

informado às fls. 104.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 332604 Nr: 11183-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENO NICOLAU SCHNEIDER, ORIEDE DE 

FÁTIMA PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT

 Código nº 332604

Incluam-se no polo passivo os atuais sócios da empresa executada: 

ANTÔNIO JOSÉ GOIS E RONNY EDUARDO GOIS. Intime-se a parte autora 

a indicar suas qualificações, no prazo de dez dias.

Após, citem-se os requeridos acima mencionados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestarem acerca da instauração do presente 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica e requererem as 

provas cabíveis, nos termos do art. 135, do CPC.

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26216 Nr: 4360-82.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESA ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGILL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BERTONI 

BOLANHO - OAB:SP-163.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código nº. 26216

Cerifico que nos autos em apenso (Código 113857), o exequente 

Leonardo Randazzo Neto apresentou os comprovantes de restituição do 

valor de R$ 1.671,26 (mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis 

centavos) , levantado indevidamente em seu favor. Consta, ademais, a 

determinação para a vinculação dos referidos valores aos presentes 

autos, uma vez que, embora tenha sido levantada naqueles autos, a 

quantia estava vinculada ao presente feito.

 Assim, proceda-se à vinculação dos valores na presente demanda. 

Após, remetam-se os autos ao contador judicial para o cumprimento da 

decisão de fls. 802/804, consistente na elaboração do cálculo do valor 

remanescente a ser pago à exequente Esa Armazéns Gerais Ltda.

Com a juntada no referido cálculo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 72700 Nr: 1344-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - 

OAB:3338-A

 Indefiro o pedido de fls. 323/324, uma vez que não é possível a prática de 

qualquer ato processual até que esteja regularizada a sucessão 

processual do executado.

Assim, concedo aos exequentes o prazo de quinze dias para que 

apresentem a comprovação do óbito e demais documentos necessários, 

sob pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76874 Nr: 5231-73.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITENILCE PRADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZELLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B, 

RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - 

OAB:MT / 7.106

 Indefiro por ora, o pedido de fls. 197, tendo em vista que o recurso 

interposto contra a sentença dos Embargos de Terceiro, possui efeito 

suspensivo (artigo 1.012, do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76971 Nr: 5345-12.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Código nº 76971

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado, converto em 

penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 287/288, 

independentemente da lavratura do termo de penhora, nos termos do art. 

854, §5º, do CPC. Determino à instituição financeira depositária que 

transfira o valor bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder 

Judiciário.

 Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação e, não havendo, 

certifique-se e expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do 

montante penhorado, para satisfação parcial da obrigação. Após, o 

exequente deve indicar o montante remanescente da dívida, abatendo o 

valor que levantou, no prazo de cinco dias.

 Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184216 Nr: 5283-25.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE PEREIRA BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por se tratar de 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 85), a exigibilidade de 

tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 17 de janeiro 

de 2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189119 Nr: 10442-46.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONEI BARP SERVIÇOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 131, promova-se a baixa das restrições contidas 

nos veículos de fls. 120 e a desconstituição da penhora de fls. 121.

No tocante à pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, 

bloqueio de cartões de crédito e bloqueio de passaporte do executado não 

merece acolhimento o pedido, tendo em vista que, apesar de demonstrado 

o descumprimento da obrigação pelo executado, não se verifica que 

estejam ocultando eventual patrimônio.

Ademais, o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e 

bloqueio de passaporte se acolhido, serviria mais como um meio de 

punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente como 

coerção ao pagamento, desvirtuando a finalidade objetiva da norma.

O artigo 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a 

aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento 

da ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir a vir 

assegurado no artigo 5º, XV, da CF/88. A esse respeito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado tem o seguinte entendimento:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)".

Desse modo, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, bloqueio de cartões de crédito e bloqueio de passaporte do 

executado. Por outro lado, verifico que o executado foi devidamente 

intimado para o cumprimento da obrigação, e não pagou o débito. Assim, 

com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seus 

cadastros.

 Outrossim, defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter 

as três últimas declarações de imposto de renda dos executados. Com a 

resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113857 Nr: 13161-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT 3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Código nº. 113857

Proceda-se à vinculação dos valores depositados às fls. 210, 213, 215, 

218, 227, 234 e 237 aos autos de Código nº 26216, conforme já 

determinado às fls. 204/205, uma vez que, embora tenha sido levantada 

equivocadamente nestes autos, às fls. 178, a quantia se refere aquele 

processo.

Após, não havendo outras pendências no feito e, considerando a 

sentença de extinção às fls. 137, com trânsito em julgado em 11/06/2016, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120715 Nr: 12943-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY MACIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intime-se o Banco Bradesco a regularizar a representação processual, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1354 de 3112



juntando procuração ao advogado Dr. Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154739 Nr: 2537-58.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO CICHASESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Código nº 154739

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA 

ajuizada por JOÃO VALMIR AGOSTIN em face de ARTEMIO CICHASESKI, 

pretendendo a entrega de um trator adquirido do executado, conforme 

contrato de compra e venda firmado entre as partes. Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 08/21.

O executado não foi localizado para citação, mas compareceu 

espontaneamente, apresentando embargos à execução, os quais foram 

julgados improcedentes ( fls. 58/65)

Em apenso, tramitou a ação cautelar de sequestro (código n.123720), a 

qual foi julgada procedente, conforme sentença trasladada às fls. 66/71.

Às fls. 99/100, o exequente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da lide em relação a perdas e danos, requerendo o 

prosseguindo da ação no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO:

Verifica-se que o exequente obteve a satisfação da obrigação, haja vista 

que o bem pretendido foi objeto de sequestro e entregue ao credor. 

Ademais, o exequente não pretende obter reparação por perdas e danos, 

conforme manifestação expressa de fls. 99/100.

À vista do exposto, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita com a 

apreensão definitiva do bem, objeto do contrato firmado entre as partes, 

com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento de mérito.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 

2015.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 155472 Nr: 2796-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA H. M. LTDA - EPP, MARIO ANTONIO 

CANAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito, abatendo o montante levantado às fls. 

142, de modo a demonstrar se há saldo remanescente, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 5252-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 43/44, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 5252-73.2011.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida 

por COLONIZADORA SINOP S/A em face de CESAR FERREIRA DE 

ARAÚJO até a data aprazada para o pagamento informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86666 Nr: 4117-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Código nº 86666

 Diante da certidão de fls. 116, expeça-se novo mandado de remoção, 

devendo constar a intimação do executado a informar a localização do 

bem penhorado nos autos, sob pena de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (artigo 774, V, CPC/2015), conforme requerido pelo 

exequente às fls. 101.

 Por oportuno, verifica-se que a avaliação de fls. 45 foi realizada em 

19/12/2007, razão pela qual se revela imperiosa uma nova avaliação do 

bem, ante o lapso transcorrido. Assim, quando do cumprimento do 

mandado, promova o oficial de justiça nova avaliação do bem.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109556 Nr: 1899-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por SIDINEI APARECIDO DA CRUZ em face de ANTÔNIO DA 

ROCHA BANDEIRA alegando ser credor do executado da importância de 

R$ 4.537,70 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta 

centavos).

Recebida a inicial, o executado foi devidamente citado (fls. 20verso). 

Entretanto, não efetuou o pagamento o débito, sendo o feito convertido em 

Ação de Execução.

 Em busca de bens e valores para penhorar, a parte autora foi intimada 

para apresentar cálculo de débito atualizado para a pesquisa de valores 

nas contas do executado através do sistema Bacenjud. No entanto, 

quedou-se inerte (fls. 84).

Intimado pessoalmente para dar andamento no feito (fls. 85verso), deixou 

transcorrer prazo sem se manifestar, conforme certificado às fls. 91.

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 07 (sete) meses por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 130-07.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 192), 

converto em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados às fls. 92 

e 177/178. Determino à instituição financeira depositária que transfira o 

valor bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Aguarde-se o prazo para eventual impugnação. Não havendo, 

certifique-se e intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 365892 Nr: 14002-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRCE PERCINOTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARCELO GONGORA, JOÃO LUIZ 

ALVES, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ANDRIGUETTI - 

OAB:23.897-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 [...] .Assim, verifico a fragilidade de prova documental a fim de comprovar, 

prima facie, a qualidade de legítima proprietária do bem móvel, 

demandando, pois, maior dilação probatória, observado o direito do 

contraditório e da ampla defesa, que só poderá ocorrer após a regular 

instrução processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar, haja vista 

não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida, 

sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual 

será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com 

suporte probatório colhido em eventual instrução processual.Citem-se os 

embargados para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 679 do CPC/2015). Apresentadas as contestações, intime-se o 

embargante para, em 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à 

contestação e eventual documentos apresentados. Após, especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184372 Nr: 5446-05.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JONAS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAILDO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16.344-MT

 Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por IVAN JONAS 

MOTTA em face de EVAILDO PEREIRA DIAS requerendo o valor de R$ 

16.401,24 (dezesseis mil quatrocentos e um reais e vinte e quatro 

centavos), referente aos danos materiais sofridos em decorrência do 

acidente.

Recebida a inicial, o requerido foi devidamente citado (fls. 40), 

apresentando contestação tempestiva. Às fls. 76/77, foi designada 

audiência para o colhimento de depoimento pessoal das partes e inquirição 

de testemunhas. No entanto, às fls. 84, os patronos do requerido 

informaram o seu falecimento, sendo a audiência suspensa.

Às fls. 110, requerente foi intimado para indicar os herdeiros do requerido. 

Ao requerer suspensão do feito para realização de buscas para o 

cumprimento da determinação, deixou transcorrer prazo se manifestar 
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(fls. 117).

A parte autora foi intimada pessoalmente às fls. 121,125 e 127, para dar 

andamento no feito. Entretanto, quedou-se inerte conforme certidão de fls. 

128.

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 10 (dez) meses por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 31verso).

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217560 Nr: 16687-39.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO movida por IVANETE ALVES DOS SANTOS em face de BANCO 

PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, requerendo o valor 

de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) referente as cobranças 

indevidas relacionadas ao financiamento através de Cédula de Crédito 

Bancária.

Recebida a inicial, não logrou-se êxito na localização do requerido (fls. 

58verso). Concedido prazo para informar a localização do requerido, a 

requerente manifestou indicando um endereço diverso. No entanto, a carta 

de citação retornou em branco (fls. 70verso).

Às fls. 75, foi determinada a intimação da requerente, pessoalmente e 

através de seus advogados, para manifestar, restando infrutífera (fls. 

80veso e 83. Às fls. 87 foi certificado o comparecimento da requerente no 

cartório desta Vara, saindo devidamente intimada para dar andamento no 

feito. Entretanto, deixou transcorrer prazo sem se manifestar, conforme 

certidão de fls. 88.

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) ano por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 55).

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190115 Nr: 11560-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA GRACIELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRYSCILLA 

BARBOSA SILVA ROCHA, para devolução dos autos nº 

11560-57.2013.811.0015, Protocolo 190115, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209243 Nr: 10383-24.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ARANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, PAULO DA 

MOTA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 [...] Assim, não sendo caso de denunciação obrigatória, ressalvadas as 

possibilidades de ajuizamento de ações regressivas autônomas, com 

fulcro no artigo 125, § 1º, do CPC, INDEFIRO A DENUNCIAÇÃO À LIDE 

requerida na contestação de fls. 97/112.Intimem-se os advogados Dr. 

Fabio Ricardo Cavina e Dr. Reginaldo Monteiro de Oliveira a juntarem o 

instrumento de mandato outorgado pelo requerido Paulo da Mota Flores, no 

prazo de cinco dias. Intime-se pessoalmente o Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172560 Nr: 7870-54.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR TAVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 121/123, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 7870-54.2012.811.0015 – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL SANTO ANTÔNIO) em face de 

ALDEMIR TAVEIRA DE ARAÚJO até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166540 Nr: 1353-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA GUIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM, ADEMIR ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a sua 

representação processual apresentando o instrumento procuratório 

conferido ao Dr. Thiago Rebellato Zorzeto, sob pena de não homologação 

do acordo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 5275-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SHIOMI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21.199-MT

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM BASE EM 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP (HOSPITAL SANTO ANTÔNIO) em face de GERALDO SHIOMI 

FILHO.

Às fls. 179/181, as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente 

homologado (fls. 183). Posteriormente, às fls. 197, o exequente requereu 

a extinção do processo ante a satisfação da obrigação.

 DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243015 Nr: 13930-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERLA GOFFI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerido foi citado por edital (fls. 85), com fulcro 

no art. 72, II do CPC, nomeio curador especial o Defensor Público desta 

Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo 

legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31567 Nr: 2277-59.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804, BRUNA PERRONE ARAGÃO - OAB:OAB/RJ 

120712, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200.889 SP, QUELI FERNANDA 

DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT, RAFAELA POSSER - 

OAB:9.509-MT, THAÍS FONSECA E COSTA - OAB:OAB/RJ 113.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 241/242. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

2277-59.2003.811.0015–AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BASF S/A em face de MARCOS APARECIDO 

DE ANDRADE.

 Promova-se a baixa da penhora realizada às fls. 103.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1358 de 3112



Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240785 Nr: 12481-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRUNA DA CONCEIÇAO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE MIRANDA, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes na fl. 380. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

12481-45.2015.811.0015 – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por BRUNA DA 

CONCEIÇÃO SILVEIRA em face de VALDECIR DE MIRANDA E MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas remanescentes (art. 90, § 3°, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118881 Nr: 11222-25.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & BORTOLI LTDA. "L L LAMINADOS", 

LEOMAR PISONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 119, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87747 Nr: 5157-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO DA SILVA, RUDIMAR ANTÔNIO DA 

SILVA TAGLIARI MARQUETTI, SIMAD INDÚSTRIA DE MADEIRAS SILVA 

LTDA - ME, ÂNGELA MARIA SOUZA, JOSÉ DA SILVA, JUVITA PINTO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 149, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome dos executados EVANILDO DA SILVA – 

CPF nº 224.767.849-15, RUDIMAR ANTÔNIO DA SILVA TAGLIARI 

MARQUETTI – CPF nº 346.290.331-49, ÂNGELA MARIA SOUZA 

MARQUETTI – CPF nº 502.724.461-49, JOSÉ DA SILVA – CPF nº 

037.183.879-72, JUVITA PINTO VIEIR DA SILVA – CPF nº 963.693.961-68 

e SIMAD INDÚSTRIA DE MADEIRAS SILVA LTDA – CNPJ nº 

03.245.453/0001-76, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180944 Nr: 1812-98.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MIRANDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, LUIZ CARLOS DAPPER - OAB:, MANOELA DE SÃO 

JOSE RAMOS - OAB:21250-O, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Ante a inércia da requerente, presume-se a desistência tácita do recurso 

de apelação de fls. 84/97.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 69/79, e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219876 Nr: 18248-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIR LUIZ DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante a ausência de impugnação do executado (fls. 286), homologo o 

cálculo apresentado às fls. 279/280. Defiro o pedido de fls. 287. Intime-se 

o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor remanescente, sob pena de penhora e demais atos expropriatórios.

 Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015445-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015445-52.2019.8.11.0015 Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte requerente informa 

não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 27598679), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015366-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015366-73.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 27507948), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012124-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUGENIO FURLANETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MIOTHI MATTOS (RÉU)

DENILSON PEREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1012124-09.2019.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Verifico que embora a parte 

autora tenha manifestado desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a 

manifestação de ambas as partes para que seja dispensada referida 

solenidade. Assim, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência para 

tentativa de conciliação para o dia 30/04/2020, às 14h30min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40-48. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015455-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015455-96.2019.8.11.0015 Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte requerente informa 

não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 27602329), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015347-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1360 de 3112



SINOP DECISÃO Processo nº 1015347-67.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 27487148), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015444-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015444-67.2019.8.11.0015 Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte requerente informa 

não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 27596787), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015330-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015330-31.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 27469326), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015495-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SIMIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1015495-78.2019.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por LIDIANE SIMIONATO em face da 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA D ETRABALHO 

MÉDICO, alegando que está gestante e foi diagnosticada com trombofilia 

hereditária, necessitando do uso diário do medicamento Enoxaparina 40 

mg/sc/dia, durante a gestação e até 40 (quarenta) dias após o parto, a fim 

de evitar o aborto, complicações materno-fetais além do risco de morte da 

requerente. Aduz que possui plano de saúde junto a requerida e esta 

negou o fornecimento do medicamento. Afirma que tal conduta fere as 

disposições do CDC, haja vista que o contrato não exclui a cobertura para 

o tratamento. Requer, em tutela de urgência, que a requerida forneça o 

medicamento, na quantidade prescrita no receituário médico, sob pena de 

multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No mérito, requereu a 

confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita. DECIDO. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos dos Ids nº. 

22629203 e 27629204. O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Com tais considerações, verifica-se, no caso vertente, que é de 

rigor o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que estão presentes os requisitos legais autorizadores 

para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifico os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, notadamente com a juntada do contrato (Id 

nº27629205); laudos médicos indicando a necessidade do medicamento 

enoxaparina 40mg (Id nº. 27629207 e 27629206) ; protocolo de 

atendimento junto à requerida, realizado em 13/12/2019 (Id nº.2762929), 

os quais demonstram que a requerente é beneficiária do plano de saúde 

fornecido pela requerida, necessitando do uso do referido medicamento 

para prevenção de abortamento e complicações materno-fetais, bem como 

que solicitou a cobertura do medicamento em 13/12/2009, sendo que até o 

presente momento a requerida não providenciou o fornecimento do 

referido medicamento. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo está consagrado pelos relatórios médicos, que dão conta 

da necessidade do uso do medicamento, uma vez que a requerente está 
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gestante, foi diagnosticada com a doença trombofilia hereditária e o 

tratamento é imprescindível para prevenção de abortamento e 

complicações materno-fetais, assegurando o eficiente amparo à vida e à 

saúde do bebê e da gestante. Quanto ao silencio da requerida em 

fornecer tal medicamento, insta salientar que o plano de saúde não pode, 

em nenhuma circunstancia, limitar o tratamento que tenha por objeto 

restabelecer a saúde do paciente. Ademais, não há no contrato firmado 

pelas partes a expressa exclusão do fornecimento de medicamentos 

nacionais, como o caso, não sendo licito à requerida excluir ou limitar tal 

tratamento à requerente. Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. PROBLEMAS DE 

SAÚDE QUE POSSUEM CLASSIFICAÇÃO. COBERTURA CONTRATUAL DA 

DOENÇA. TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008906760, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 

29-10-2019)”. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008906760 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: 30/10/2019) “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1010336-39.2018.8.11.0000AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO 

MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição 

contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem 

limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e 

medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há 

indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de 

cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do 

procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos 

contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à 

saúde. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)” (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10103363920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data 

de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 28/11/2018) Posto isso, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o 

fim de determinar que a requerida forneça à requerente, no prazo de 

48horas e até 40 (quarenta) dias após o parto, mediante exibição da 

receita médica, o medicamento enoxaparina 40mg/sc/dia, na quantidade 

prescrita no receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

30/04/2020, às 15h15, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos 

e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015461-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO OLIVEIRA SALLES OAB - SP295415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINI & CIA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1015461-06.2019.8.11.0015 Tendo em vista que a 

ação tem conexão com os autos Código nº 243945, em trâmite neste 

Juízo, distribuídos fisicamente e, considerando que o Processo Judicial 

Eletrônico-PJE não disponibiliza ferramenta a fim de apensar processo 

virtual ao processo físico, determino que a parte autora providencie a 

materialização dos autos e a distribuição física, por dependencia. Após, 

arquive-se o processo eletrônico. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010511-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILCE TOTTI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010511-85.2018.8.11.0015 1. DO PEDIDO DE 

CHAMAMENTO AO PROCESSO: O requerido pretende o chamamento ao 

processo da Corretora de Saúde Grupo Vip Saúde Planos de Saúde 

Empresariais, aduzindo que foi a referida empresa que intermediou a 

contratação do plano de saúde pela autora. Alega, ainda, que a 

responsabilidade do corretor é exclusiva, pois decorre da prática de um 

ato próprio e voluntário, não podendo ser extensiva à seguradora. 

Todavia, não merece acolhimento o pedido, uma vez que não de enquadra 

das hipóteses previstas no art. 130 do CPC. Além disso, por se tratar de 

demanda que versa sobre relação de consumo, é admitido, nos termos do 

art. 101, inciso II, do CDC, que o fornecedor traga à demanda o agente 

segurador que venha responder pela cobertura securitária em razão da 

atividade que ensejou o evento lesivo e o consequente dever reparatório 

advindo, e não o contrário, como pretende a requerida ao requerer que a 

empresa corretora seja integrada à lide. Assim, considerando que a norma 

consumerista permite o chamamento ao processo apenas em 

circunstâncias específicas, com o fim de ampliar a garantia ao consumidor 

à reparação integral, não sendo este o caso dos autos, indefiro o pedido 

de chamamento ao processo. 2. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. Não 

havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por 

saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- a autenticidade da 

assinatura lançada no contrato nº 10921582 (ID 16168733); 2 - se a 

autora foi cientificada acerca do período de carência na contratação do 

plano de saúde; 3- se houve falha na prestação do serviço; 4- se há dano 

moral e seu montante; As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 3. DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Tratando-se de relação de consumo, 

milita em favor da requerente (consumidor), a inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery discorrem que: “O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 
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e vulnerável na relação de consumo (CDC 4º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo.” “16. Alegação verossímil ou 

hipossuficiência do consumidor. A inversão pode ocorrer em duas 

situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando 

for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada 

(Nery, DC 1/218; Watanabe, CDC Coment., 497/498). A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 

poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (Nery, Dc 1/217).(“in” Novo Código Civil e legislação extravagante 

anotados, Ed. RT, 2002, 1ª ed., pp. 726-727)”.Grifei. Ademais, no caso 

presente, a requerente é hipossuficiente em relação à empresa requerida, 

haja vista o fato de não ter condições de produzir as provas que 

necessitam para comprovarem suas alegações. Nesse sentido, a luz do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a 

inversão do ônus da prova. 4 – DAS PROVAS Defiro a produção de prova 

pericial, formulada no ID 21019977 e nomeio Leandro Valendorf, perito 

grafotécnico, com endereço na Rua das Ipoméias, nº 1020 na cidade de 

Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 9995-1050, independentemente 

de termo de compromisso. Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 

465, § 1º, do CPC/2015). No mesmo prazo, deverá o requerido apresentar 

a via original do contrato nº. 10921582 (ID18272714), para que seja 

submetido à perícia. Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC/2015). Após, 

intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta dos 

honorários, no prazo de cinco dias. Se não houver impugnação ao valor 

dos honorários, intime-se o requerido para depositar os valores relativos 

aos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se o 

perito para designar data, horário e local para realização da perícia, 

comunicando este Juízo, a fim de que as partes sejam intimadas. O perito 

deverá ainda, assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e 

o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, comprovada 

nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

466, §2º, do CPC/2015. Concedo ao perito o prazo de 30 (trinta) dias, para 

entrega do laudo, devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 

do CPC. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC/2015). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015453-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KRONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1015453-29.2019.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos Declaração de Imposto de 

Renda e/ou outros documentos que comprovem seus rendimentos, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015391-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

RODRIGO BASSANI (EXECUTADO)

EVERTON BASSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015391-86.2018.8.11.0015 Cite-se os 

executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega dos 

maquinários descritos na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a executada de que, no mesmo 

prazo, poderão opor embargos (art. 915 do CPC/2015), 

independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado de citação a 

ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deve se 

dar de imediato se a executada não satisfizer a obrigação, nos termos do 

art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento da obrigação, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Intime-se. 

JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006281-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BONIFACIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

NEWTON MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006281-63.2019.8.11.0015 Diante da manifestação e 

documentos constantes do Id n.º 20318399, recebo a execução em 

relação ao executado Newton Messias de Araújo, o qual, inclusive, já foi 

citado dos termos da ação (Id n.º 24938291). Diante da ausência de 

citação do executado Matheus Bonifácio de Araújo e haja vista que seu 
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advogado não detém poderes para receber citação, expeça-se mandado 

para cumprimento da diligencia. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003676-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GALINDO (AUTOR(A))

LUIS ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

RICARDO CASTRO KAZAN (AUTOR(A))

EDUARDO KEMMELMEIER (AUTOR(A))

PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ84529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA WROBEL STEINBERG (RÉU)

SPF PARTNERS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

D.R CAGNINI S/A (RÉU)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (RÉU)

FABIANO DE ASSIS VIANA MANSUR (RÉU)

SERGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS (RÉU)

SUSAN CARLA PADILHA (RÉU)

MICHEL GUTNIK STEINBERG (RÉU)

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 100367647.2019.8.11.0015 Diante do pedido de 

homologação da transação realizada entre os requerentes e os 

requeridos Sérgio Edegar Girardi de Quadros e Barbara Wrobel, 

formulados nos petitórios de Id n.º 25739315 e n.º 25792586, consigno 

que não há que se falar, por ora, na possibilidade de homologação judicial 

da aludida transação. Isso porque, é imprescindível a manifestação 

expressa dos demais requeridos no tocante ao reconhecimento do pedido 

autoral e anuência em relação à transação noticiada, notadamente 

considerando a natureza jurídica do pedido constante da exordial. Assim, 

indefiro o pedido de homologação constante do Id n.º 25739315 e n.º 

25792586. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem em relação às cartas de citação devolvidas sem êxito 

(Ids n.º 24484298, n.º 24537590, n.º 24608354, 24985896 e 25232514), 

devendo informar o endereço atualizado dos requeridos. Ademais, 

considerando que a massa falida compõe o polo passivo, sendo 

improvável a conciliação entre todos os litigantes, deixo de redesignar a 

audiência de conciliação. Assim, determino que, aportando aos autos os 

endereços dos requeridos que ainda não foram citados, seja 

providenciada tal diligencia, constando que poderão contestar o pedido, no 

prazo de quinze dias, sob pena de confissão e revelia. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA FRABETTI LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Ante a ausencia de manifestação dos executados, converto a 

indisponibilidade de valores em penhora. Providencie-se a transferencia 

do valor penhorado á conta judicial. Certifique-se sobre oferecimento de 

embargos ou de impugnação à penhora.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004887-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTMAR SCHUTZ (EXECUTADO)

LOURDES GASSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004887-55.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: OTMAR 

SCHUTZ, LOURDES GASSEN Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, 

ID. 18120199. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (30/03/2020), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO DO AMARAL OAB - SP268358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

ELSA FRIGERI PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000002-27.2019.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
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execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015627-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1015627-38.2019.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se. 

JM

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000116-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES HENRIQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000116-63.2020.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual se requer a concessão de medida 

liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato 

firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente instruída com o 

contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação 

fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a 

constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação 

extrajudicial. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, 

do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido 

e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000088-95.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 27871086), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015553-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1015553-81.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 27674406), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013831-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UDILMAR CARLOS ZABOT (EXEQUENTE)

FRANCIELI BONAFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES OAB - RJ91377 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1013831-80.2017.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 26368470. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL COSTA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. PROENCA TRANSPORTES E SERVICOS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000152-08.2020.8.11.0015 1- Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2- Após, cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens 

suficientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do 

CPC/2015). 3- Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela 

metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o 

art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 4- Não paga 

a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, 

conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 5- Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC/2015. 6-Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 7- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013445-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CHICATTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1013445-50.2017.8.11.0015 Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerida, embora devidamente citada (ID 

nº16381179), deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme 

certidão de ID nº 19764419. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo 

prosseguir o feito, independente de sua intimação quanto aos atos 

processuais. Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento 

antecipado. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007418-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MELGAREJO DE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1007418-17.2018.8.11.0015 Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 07/05/2020, à 15h15min, a 

ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-os de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. JM

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007968-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)
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IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EMBARGANTE)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007968-46.2017.8.11.0015 No que concerne ao 

pedido de suspensão do feito (id n.º 9460405), verifico que houve a 

homologação do plano de recuperação judicial da embargante Estrutura 

Metálicas Camianski Ltda, conforme documentos juntados ao Id n.º 

22369308. Entretanto, diante do quadro processual é cabível a suspensão 

da ação executiva apenas em relação à empresa. No que diz respeito aos 

demais embargantes, a execução terá seu regular prosseguimento, pois a 

novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não 

afeta as garantias prestadas (artigo 59, da Lei n.º 11.101/2005). De outro 

lado, observo que os embargante pretendem a produção de prova pericial 

para apuração de eventual ilegalidade dos encargos cobrados pelo 

embargado. Ocorre que, tão somente pela análise das leis e das 

disposições contratuais é possível decidir a respeito da legalidade dos 

encargos contratuais, de modo que a produção de prova oral e/ou 

pericialem nada influenciaria no deslinde do feito. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – 

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – 

POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECLARAÇÃO DE 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO 2º AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO 

ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a 

parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é 

desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de 

direito.” (TJMT - AI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015). 

Assim, indefiro a prova pericial e determino que os autos voltem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004827-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004827-19.2018.8.11.0015 Tendo em vista que 

houve a homologação do plano de recuperação judicial da executada, 

conforme consulta aos autos Código n.º 269226, determino a suspensão 

da ação em relação à empresa. No que diz respeito aos demais 

executados, a lide terá seu regular prosseguimento, pois a novação 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não afeta as 

garantias prestadas (artigo 59, da Lei n.º 11.101/2005). Assim, defiro o 

pedido de Id n.º 22378101, razão pela qual, determino seja expedido termo 

de penhora do bem indicado pela parte exequente, objeto da matrícula 

constante do Id nº 22378104, depositando-se em mãos do executado. 

Intimem-se os executados, seus cônjuges e os credores hipotecários. 

Após, providencie-se a avaliação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL ROVEA OAB - SP267912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000770-89.2016.8.11.0015 Tendo em vista as 

correspondências devolvidas (IDs 19700333 e 24484762) defiro o pedido 

de Id. 25002684. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço da requerida ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA – 

ME – CNPJ n°10.717.094/0001-78, através do Sistema INFOJUD. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de citação, conforme decisão de Id: 18671317. Restando infrutífera a 

busca, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Ainda, defiro o pedido de Id. 

27800428. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 07/05/2020, às 

16 horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40) Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008213-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA SANTA JULIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1008213-23.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por BANCO SANTANDER S.A em face de 

FARMACIA SANTA JULIA LTDA - ME, alegando ser credor da requerida do 

saldo de R$ 104.102,09 (cento e quatro mil, cento e dois reais e nove 

centavos), representado por Cédula de Crédito Bancário – Cheque/ 

Empresa Plus – Busniess. Com a inicial juntou os documentos no Id. 

14836430/14836441/14836659/14836677/14836727. Recebida a inicial, a 

parte requerida foi citada (ID:20348954), quedando-se inerte quanto ao 

pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme certificado 

no Id. 27754775. DECIDO Primeiramente, compulsando os autos, verifico 

que a parte requerida, embora devidamente citada (ID: 20348954), deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para quitação do débito e/ou oferecimento de 

embargos monitórios. Assim, não cumprido o mandado monitório, 

constitui-se o título executivo judicial, nos termos do que disciplina o artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, CONVERTO o 

mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 702, §8º do Código de 

Processo Civil, devendo ser retificado o registro e a autuação para 

constar doravante como execução de sentença. Intimem-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, diretamente, 

para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, acrescentado 

pela Lei nº 11.232/2005. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos 
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termos do que estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei 

nº 11.232/2005. Efetuada a penhora e avaliação, intime-se a executada 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo 

nos exatos termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 

11.232/2005. Intimem-se. JM

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010921-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1010921-12.2019.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA / 

EVIDÊNCIA movida por JOSE ALVES DA SILVA em face de FERNANDO 

SANTOS SILVA. Conforme manifestação de Id. 24526728, a parte autora 

pugnou pela desistência da ação. DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007942-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

JULIAN BORTOLANZA (REU)

GILBRAIR SILVA ALEXANDRE (REU)

FABIO EMANUEL ARAUJO E SILVA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1007942-77.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora de (ID: 22906194), em relação ao 

requerido FABIO EMANUEL ARAUJO E SILVA PEREIRA. Anote-se na 

D.R.A. Assim, prossegue o feito com relação aos requeridos: JULIAN 

BORTOLANZA, GILBRAIR SILVA ALEXANDRE, CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A. Certifique-se sobre a citação e sobre o decurso do prazo de 

resposta. Intime-se. JM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013398-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CLOVIS PERSKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE MOURA OAB - MT26495/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013398-08.2019.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO ITAU - 

UNIBANCO S/A em face de JACKSON CLOVIS PERSKE, alegando que, em 

10/10/2017, as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia 

de Alienação Fiduciária de n. 30330-135301505, no valor total de R$ 

29.818,48, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas. Em garantia, foi 

alienado fiduciariamente o veículo VW, novo Gol Track MCV – ano 

2017/2018, cor branca, placa QCO-8399, renavam 01132387806. 

Sustenta que o requerido não cumpriu a obrigação, se tornando 

inadimplente a partir da parcela vencida em 20/06/2019, razão pela qual 

pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo. Com a inicial, 

juntou documentos. No Id 25795608 foi concedida a liminar de busca e 

apreensão. A liminar foi cumprida no Id 27183906 (14/12/2019), sendo o 

veículo apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pelo 

requerente. O requerida, no Id 27258970, informou o pagamento do débito, 

no valor de R$ R$ 21.139,85, (vinte e um mil centro e trinta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos), pugnando pela restituição do veículo. Intimado a 

se manifestar, o requerente anuiu ao depósito, requereu o julgamento 

antecipado da lide para o reconhecimento da purgação da mora pelo 

requerido. Pugnou, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios; a determinação para a 

devolução do veículo ao requerido e a expedição de alvará com relação 

aos valores pagos. É o relatório. Fundamento e DECIDO: Anota-se que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria 

exclusivamente de direito. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, em 

que se alega o descumprimento do Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária de n. 30330-135301505, firmado em 

10/10/2017. Verifica-se que a parte requerida efetuou o depósito judicial 

do valor integral das parcelas do contrato objeto da demanda, incluindo 

honorários advocatícios e as custas e taxas judiciais, tendo o requerente 

concordado com os valores depositados, requerendo a expedição do 

alvará, bem como a restituição do veículo ao requerido. Desta feita, é de 

rigor a procedência da presente demanda, haja vista o reconhecimento 

dos pedidos iniciais com a quitação integral do débito pelo requerido. Ante 

ao exposto, em decorrência da purgação da mora, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. As 

custas processuais e os honorários advocatícios foram inseridos no 

cálculodo débito (27146492 e 27258967), de modo que se encontram 

quitados. Quanto a restituição do bem, cabe ao requerente promover a 

restituição do bem livre de qualquer ônus à requerida, no local da 

apreensão. Assim, intime-se o requerente a promover a restituição do bem 
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a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Restituído o bem à parte requerida, 

autorizo a liberação do valor depositado nos autos nas contas bancárias 

indicadas no ID 27576107, eis que o requerente possui poderes para tanto 

(IDs 25376296 e 25376299). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007514-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANY LOPES ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007514-32.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 21739130. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1007514-32.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT movida por LEILANY LOPES ROLDÃO 

em face de SEGURADORA LÍDER e ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

JM

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013372-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

KEILA COSTA FERREIRA OAB - 043.119.561-77 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO CARLOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1013372-10.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Cumpra-se, servindo a carta 

precatória de mandado. 2. Atenda-se com urgência a ordem deprecata, 

tendo em conta a proximidade da audiência. 3. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Sinop/MT, 

06 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito $

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006663-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM OAB - MT16333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1006663-56.2019.8.11.0015 Vistos. Tendo em vista o que preconiza o 

artigo 334, §4º, inciso I, e artigo 695, do Código de Processo Civil, bem 

como que o mesmo diploma legal prioriza os meios alternativos de 

resolução de conflitos e a inexistência de manifestação expressa da parte 

autora de que não possui interesse na audiência de conciliação, mantenho 

a solenidade e, por conseguinte, designo audiência de conciliação com o 

núcleo desta vara no dia 17 de março de 2020, às 14:30 horas, 

consignando que a parte autora deve comparecer ao ato, sob pena de 

fixação de multa, nos termos do artigo dantes mencionado. Com relação 

ao pedido de fixação de convivência durante a festividades de final de 

ano, considerando o conjunto fático e a prova amealhada até então aos 

autos, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação em três dias. 

Solicite-se, com urgência, informações sobre a Carta Precatória expedida 

para realização de estudo psicossocial com a parte requerida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de dezembro de 2019. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000771-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. S. S. (AUTOR(A))

K. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº. 

1000771-69.2019.8.11.0015 Aos vinte e sete dias do mês de novembro do 

ano de 2019, às 13:45 horas, na sala de audiências da Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, 

onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

Representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi 

determinado para que a audiência tivesse início, o pregão das partes. Feito 

isto se verificou a presença de Karina da Silva, representante do menor 

Pedro Jose da Silva Seawright, acompanhada de seu(ua)(s) advogado(a)

(s), Dr. Audiney R. Fernandes. Ausente a parte requerida, que apresentou 

a justificativa constante no Id. 24576888. Aberta a audiência, a parte 

autora não formulou requerimentos. Na sequência, o MM Juiz analisou o 

pedido de redesignação do ato, formulado no Id. 24576888, culminando no 

seguinte determinação: TERMO DE DELIBERAÇÃO “Vistos. 1. Redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 

14:00 horas, visando a oitiva das testemunhas arroladas à f. 07, com a 

atualização dos endereços a ser fornecido nos termos do item “2” supra. 

2. Intime-se o requerido por meio de seu advogado para comparecer na 

próxima audiência, conforme redesignado no item supra. 3. Saem os 

presentes intimados”. Nada mais havendo a consignar, determinou o MM. 

Juiz que se encerrasse o presente termo. Eu ________, Abigail Helena 

Alcantara de Paula, Assessora de Gabinete, o digitei e assino. M.M. Juiz: 

Representante do Ministério Público: Requerente: Advogado: Requerido: 

Advogado/Defensor(a) Público(a) Substituto(a):
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004631-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TAUCHERT (REQUERENTE)

VALDIR TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSI MUHL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1004631-15.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 201.281,34; Tipo: Cível; 

Espécie: [Inventário e Partilha]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Inventário e Partilha] Parte Autora: VALDIR 

TAUCHERT e JONATAN TAUCHERT Parte Ré/INVENTARIADO: ILSI MUHL 

Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que o(a) Inventariante nomeado, compareça, 

perante este Juízo e respectiva escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de assinar o Termo de Primeiras Declarações expedido nestes autos, 

em conformidade com a r. decisão (ID 12979460). Sinop/MT, 21 de 

Novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) ELAIR FÁTIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) de Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012251-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. S. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO OAB - MT16368-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MACIEL MALTA OAB - AM13319 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012251-44.2019.8.11.0015 Vistos. Abra-se vistas ao Ministério Público 

para manifestação. Após, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação com o 

Núcleo Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 02 de março de 

2020, às 13:30 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes por meio de seus advogados para 

que compareçam a audiência. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 05 de 

novembro de 2019 Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013653-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. V. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYDIAN GABRIELA VITORIO MOURA OAB - 011.569.411-05 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1013653-63.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 186, II). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

passo à análise. 4. A sentença que fixa os alimentos definitivos não se 

consolida em coisa julgada material, podendo ser revisada a qualquer 

momento, desde que demonstradas às alterações no binômio 

necessidade/possibilidade, eis que, em havendo mudança na situação 

financeira de quem supre, ou na de quem recebe os alimentos, poderá 

haver a exoneração, majoração ou redução do encargo, na forma do 

artigo 1.699 do Código Civil. 4.1. No caso dos autos, verifica-se que foi 

firmado acordo entre as partes, onde o requerente se comprometeu a 

pagar mensalmente, a título de alimentos, o valor equivalente a 100% do 

salário mínimo vigente ao seu filho, contudo, em agosto do ano em curso, o 

autor ficou desempregado, conforme atesta o termo de quitação de 

rescisão do contrato de trabalho de id 25597437. Desta forma, mostra-se 

a excepcionalidade necessária para a minoração da verba alimentar, com 

a alteração da possibilidade da parte autora. 4.2 Todavia, presume-se que 

as necessidades do menor mantenham-se as mesmas, de modo que se 

mostra discrepante o valor outrora pago e o valor que se pretende 

minorar. 4.3 Tendo isto em vistas, tenho que a minoração da verba 

alimentar para 80% do salário mínimo é medida que se impõe, vencível todo 

dia 10 de cada mês. 4. Designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 05 de março de 2020, às 14:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser 

realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e 

Sucessões, sito no fórum dessa Comarca. 5. Cite-se o(a) réu(ré) e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 6. Consigne-se que as partes deverão comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de 

Processo Civil, com a observância do item 4.1. 7. Ciência à Defensoria 

Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria 

Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 8. Se não 

houver acordo na audiência de tentativa de conciliação, designe-se 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser presidida pelo 

presente magistrado, em conformidade com a Lei n.º 5.478/68. 9. Na 

hipótese acima descrita, intimem-se as partes, na própria audiência de 

tentativa de conciliação, para que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento acompanhados de seus advogados e suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e a 

ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 5.478/68). 10. 

Se tiver informações nos autos acerca do empregador do requerido, 

expeça-se ofício a seu patrão para que forneça holerite dos seus doze 

últimos vencimentos, tudo sob as penas do artigo 22, da Lei nº. 5.478/68. 

11. Defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 12. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Serve a presente decisão como mandado/carta precatória. Sinop/MT, 04 

de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito #

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012146-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012146-67.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 
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conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. No tocante ao pedido de guarda provisória da 

prole em comum, decido: Considerando que com o advento da Lei n. 

13.058/2014 a regra nos casos de guarda passou a ser a guarda 

compartilhada, mesmo na hipótese de ausência de consenso entre os 

genitores (STJ – REsp 1428596, rel. Min. Nancy Andrighi, j.03.06.2014, p. 

25.06.2014), com fulcro no artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, alterado pela 

Lei n. 13.058/2014 e artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

considerando que a menor tem o direito de convivência com ambos os 

genitores, não havendo elementos que indiquem que o genitor não possui 

condições de exercer a guarda, fixo a guarda compartilhada, 

estabelecendo como domicílio da prole em comum a residência do genitor. 

3.1 Em virtude de prova pré-constituída, e, diante da ausência de 

comprovação dos rendimentos da parte requerida, arbitro os alimentos 

provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, em 

favor da prole em comum, a ser colocado à disposição da parte 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o 

pagamento dos valores na forma constante na petição inicial, devidos a 

partir da citação. 4. Designo audiência de conciliação com o Núcleo 

Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 05 de março de 2020, às 

16:00 horas,, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 5. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 6. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. 9. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil. 10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 11. Se tiver informações nos autos acerca 

do empregador do requerido, expeça-se ofício a seu patrão para que 

forneça holerite dos seus doze últimos vencimentos, tudo sob as penas 

do artigo 22, da Lei nº. 5.478/68. 12. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 13. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Serve a presente decisão como 

mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 5 de novembro de 2019. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009389-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT18688/O (ADVOGADO(A))

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO DOUTOR GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

PROCESSO n. 1009389-37.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

1.000.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANA MONTEIRO DA SILVA CURI Endereço: Rua 

Giuliana, 170, - DE 348 A 890 - LADO PAR, JARDIM FLORENÇA, SINOP - 

MT - CEP: 78550-380 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS BUENO CURI 

Endereço: desconhecido Vistos.1. Ante a informação apresentada 

durante a audiência de conciliação, no sentido de que a filha mais velha 

das partes também está sob a guarda fática de sua genitora, realize-se 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, com a requerente e a 

menor H. S. C. ,no endereço indicado no ID. 23458665, visando verificar 

as condições socioeconômicas de todos, bem como quem está exercendo 

a guarda de fato do(a)(s) menor(es), se está(ão) recebendo os cuidados 

necessários, como ocorrem as visitas da parte que não está no exercício 

da guarda. qual das partes detêm melhores condições de exercer a 

guarda física do(a)(s) menor(es), bem como qualquer outra informação 

que a equipe julgar pertinente, devendo o laudo ser apresentado em 

quinze (15) dias.2. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito 

(CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo o ponto controvertido (CPC, art. 

357, II) os seguintes: a) quais bens e dívidas que integram a partilha; b) 

qual das partes detêm melhores condições de exercer a guarda da prole 

em comum; c) qual a melhor forma de regulamentar o período de 

convivência entre as menores e o(a) genitor(a) não guardião(ã); d) a 

capacidade econômica do requerido e as necessidades das menores para 

fins de fixação dos alimentos; e) se existia dependência econômica da 

requerente em relação ao requerido apta a justificar a fixação de alimentos 

em favor desta e se autora necessita de alimentos para si; f) se estão 

presentes os requisitos para a configuração de dano moral e, em caso 

positivo, qual o “quantum” a ser arbitrado a título de indenização; demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 

sendo de interesse para o deslinde da causa.3. Inexiste hipótese de 

inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, 

§ 1º) do ônus da prova, de forma que cabe a parte autora a prova dos 

fatos constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, 

art. 357, III c/c 373, I e II).4. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez 

que presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como as condições para o exercício da ação.5. 

Determino a produção de prova oral, razão pela qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 13:30 horas.6. 

Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º).7. 

Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.7.1 Caso uma 

das partes seja representada pela Defensoria Pública, providencie a 

secretaria, a intimação pessoal das testemunhas arroladas por esta, nos 

moldes do artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de Processo Civil.8. 

Expeça-se o necessário.9. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de janeiro de 

2020. https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004757-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. (REQUERENTE)

V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA OAB - SC22144 (ADVOGADO(A))

VALDIR ASTOR SCHMIDT OAB - 020.385.259-19 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. V. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 25103002 

- Devolução de mandado) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009714-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 27950838 

- Expediente (1002265 36.2019 ( 13.1.2020))) folhas 3/20 Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006270-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 MANDADO DE INTIMAÇÃO SETOR: XX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DOUTOR GLEIDSON DE 

O L I V E I R A  G R I S O S T E  B A R B O S A  P R O C E S S O  n . 

1006270-68.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 300.000,00 ESPÉCIE: 

[Bem de Família, Guarda, Fixação, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: MARTA FERNANDES Endereço: AVENIDA ANDRÉ 

ANTÔNIO MAGGI, 7467, - DE 7333 A 7529 - LADO ÍMPAR, JARDIM MARIA 

VINDILINA I, SINOP - MT - CEP: 78553-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO 

ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA Endereço: RUA PROJETADA O, 1566, 

JARDIM CALIFÓRNIA, SINOP - MT - CEP: 78554-128 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, MARTA FERNANDES e JOÃO ROBERTO 

SCHIRACH SILVEIRA, acima qualificadas, para comparecerem à Secretaria 

da Vara Especializada da Família e Sucessões de Sinop/MT, na data de 30 

de janeiro de 2020, às 16:00h, acompanhados dos menores M. H. F. S., e 

M. H. F. S., para fins de coleta material genético com todos, observando o 

valor de R$ 145, 00 (cento e quarenta e cinco reais) à vista, para cada um 

dos filhos, que deverá ser custeado pelo requerido, devendo os valores 

serem depositados na conta bancária de titularidade de JRF 

Gerenciamento de Recursos Eirelli, na Caixa Econômica Federal, Ag. 3000, 

Op. 003, Conta Corrente n. 672-9. O requerido deverá depositar os 

salários dos peritos até a data para a coleta do material, entregando o 

comprovante no ato da coleta. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. SINOP, 13 de janeiro de 2020. (assinado eletronicamente) 

Arnaldo de Sousa Nere Analista Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011630-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011630-47.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 2. Indefiro, por ora, o pleito alimentar provisório, 

tendo em vista o seu caráter excepcional entre conviventes, a exigir prova 

contundente para tanto. 3. Designo audiência de conciliação/mediação 

para 12 de março de 2020, às 16:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser 

realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e 

Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, em conformidade com o art. 

695, caput, do Código de Processo Civil.. 4. Cite-se a parte ré e intimem-se 

as partes e seus advogados para que compareçam à audiência. 5. 

Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de 

Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 10. Ao 
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final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 11. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de 

novembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011016-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. V. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011016-42.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I 

a IX, do Código de Processo Civil. 2. Considerando a conjectura dos autos, 

sem prejuízo de prosseguimento do feito, previamente à análise do pedido 

de tutela provisória, determino a realização de estudo psicossocial com o 

requerente, a menor, e a requerida, em separado, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar desta Comarca, ou, expedindo-se Carta Precatória 

se necessário, relatando tudo que for possível e necessário para 

conhecimento das condições de convivência da menor com todos, 

precipuamente desta com o genitor, bem como quem está exercendo a 

guarda física dela atualmente e se está recebendo os cuidados 

necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Com a vinda do relatório, 

vistas ao Ministério Público. 4. Designo audiência com o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca para o dia 12 de março de 2020, às 16:30 

horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 5. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência. 6. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. 9. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil. 10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 11. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 12. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

22 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014429-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. V. (AUTOR(A))

S. A. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1014429-63.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de tentativa de conciliação, 

em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil, 

para o dia 16 de março de 2020, às 14:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a 

ser realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e 

Sucessões, sito no fórum dessa Comarca. 4. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 5. Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus 

advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 

4º, do Código de Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma 

das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 

10. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 

11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 2 de 

dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008106-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REU)

L. C. B. (REU)

A. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008106-13.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação apresentada em quinze dias, sob pena de 

preclusão. 2. Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para querendo, se manifestar em igual prazo. 3. Sem prejuízo, realize-se 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, com ambas as partes, 

e o(a) menor, expedindo-se Carta Precatória se necessário, visando 

verificar as condições socioeconômicas de todos, bem como quem está 

exercendo a guarda de fato do(a)(s) menor(es), se está recebendo os 

cuidados necessários, a existência de vinculo socioafetivo tanto com o 

genitor biológico quanto o registral, como a criança visualiza atualmente a 

figura paterna, como se dá a participação de ambos os pais na vida do(a) 

infante, se há algum tipo de prejuízo ou risco ao pleno desenvolvimento 

mental da prole no caso de inserção de mais um pai em seu cotidiano ou 

com a mudança registral e qualquer outra informação que a equipe julgar 

pertinente. O resultado deverá ser apresentado em quinze dias. A 

visitação deve ser in loco. 2.1 O estudo deverá ser elaborado e juntado 

aos autos antes da data abaixo aprazada para audiência. 3. Por fim, 

determino a produção de prova oral. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de março de 2020, às 14:00 horas para a oitiva 

de testemunhas e eventual interrogatório. 4. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, se já não 

houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º) 5. Registro, ainda que cabe ao(a) 

advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas por ele(a) 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do 

artigo 455 e seguintes do CPC. 5.1 Caso uma das partes seja 

representada pela Defensoria Pública, providencie a secretaria, a 

intimação pessoal das testemunhas arroladas por esta, nos moldes do 

artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de Processo Civil. 8. Expeça-se o 
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necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013440-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1013440-28.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Indefiro o pedido de tutela antecipada de 

revisão de alimentos, ante a ausência de prova pré-constituída se os 

alimentos provisórios já fixados não prejudicarão o efetivo 

desenvolvimento da prole, além de que não restam provas de que os 

alimentos fixados não são compatíveis com a possibilidade econômica do 

alimentante e do genitor(a) não guardião, o que exige cautela, tendo em 

vista o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como 

as consequências do inadimplemento. 3.1 Ademais, pelo que se ressai 

dos documentos coligidos aos autos, o autor somente pugnou pela revisão 

da verba alimentar pouco mais de um ano e meio após a baixa do emprego 

em sua CTPS, de modo que inexiste perigo na demora. 3.2 Desta forma 

mostra-se precoce qualquer minoração da verba alimentar neste momento 

processual. 4. Designo audiência de conciliação com o Núcleo Conciliatório 

desta Vara, neste foro, para o dia 17 de março de 2020, às 15:00 horas, 

em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil. 5. 

Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Se não houver acordo na audiência de tentativa de 

conciliação, designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, a 

ser presidida pelo presente magistrado, em conformidade com a Lei n.º 

5.478/68. 9. Na hipótese acima descrita, intimem-se as partes, na própria 

audiência de tentativa de conciliação, para que compareçam à audiência 

de conciliação, instrução e julgamento acompanhados de seus advogados 

e suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 

5.478/68). 10. Defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Serve a presente decisão como mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 03 

de dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito #

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009588-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ROQUE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009588-59.2018.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). 1.1. Defiro, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, 

em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O 

benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a 

IX, do Código de Processo Civil. 2. Designo audiência com o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca para o dia 17 de março de 2020, às 15:30 

horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 3. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência. 4. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 6. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. 7. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil. 8. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 9. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 10. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

04 de dezembro de 2019. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012146-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28012861 

- Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007271-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1007271-54.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Em consideração a petição de id 

22571823 e tendo em vista que o ordenamento jurídico prioriza os meios 

alternativos de resolução de conflitos para as causas deste jaez, designo 

audiência de conciliação com o Núcleo Conciliatório desta Vara, neste 

foro, para o dia 19 de março de 2020, às 14:30 horas, em conformidade 

com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil, sob pena de incorrer 

em multa. 1.1 Intimem-se as partes por meio de seus advogados. 2. Em 
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atenção à petição de id 25138094, ressalte-se que restou pendente a 

análise do pedido de redesignação outrora realizado pela requerida, 

motivo pelo qual o prazo para defesa iniciar-se-á após a audiência, nos 

termos anteriores. 3. Solicite-se informações acerca do resultado do 

estudo psicossocial determinado anteriormente. 4. Com a juntada do 

relatório, vistas ao Ministério Público. 5. Em seguida conclusos. Sinop/MT, 

4 de dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007282-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. R. (AUTOR(A))

N. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Reuerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Documentos que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28098540 - Expediente (resposta ao 

ofício 353.2018)). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação 

de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013710-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CANTANHEDE CUNHA OAB - MA19793 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO PEREIRA DA SILVA OAB - MA19685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28146390 

- Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 239791 Nr: 11903-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT 12089 A, XÊNIA M. 

ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o pedido retro em dez 

dias, sob pena de preclusão.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270771 Nr: 10288-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 9.345,44 (nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 4.847,06 (quatro mil 

oitocentos e quarenta e sete reais e seis centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 4.498,39 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e 

nove centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172424 Nr: 7585-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO ALBERTO ROCKENBACH - ESPÓLIO, ROSAURA 

NODARI ROCKENBACH, MARIA CAROLINA ROCKENBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 4.239,62 (quatro mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e 

dois centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 2.119,81 (dois mil cento e 

dezenove reais e oitenta e um centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 1 

2.119,81 (dois mil cento e dezenove reais e oitenta e um centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 177299 Nr: 13087-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANEI THOMAS, EDSON VALMIR THOMAS, JAIR 

ANTONIO THOMAS, MARLEI THOMAS, MARLI MARIA THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO THOMAS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 6.044,99 (seis mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 3.022,50 (tres mil e vinte e 

dois reais e cinquenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 3.022,50 

(tres mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115715 Nr: 8410-10.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010-MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/ 10629

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 6773-34.2003.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDA, LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JÚNIOR - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSECLER DA 

ROSA, para devolução dos autos nº 6773-34.2003.811.0015, Protocolo 

36011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187369 Nr: 8599-46.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213489 Nr: 13797-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMFJ, IRPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDNALDO COLLI, 

para devolução dos autos nº 13797-30.2014.811.0015, Protocolo 213489, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228118 Nr: 4475-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWFDS, ACMDS, SOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PINHEIRO, para 

devolução dos autos nº 4475-49.2015.811.0015, Protocolo 228118, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322625 Nr: 4728-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDS, THSS, RCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO SINOP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 

24, entreguei o Termo de Guarda de fls. 27, à Sra. Roseni Cardoso 

Santana Lucca, mediante recibo a seguir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191349 Nr: 12980-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFB, JJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, na data de 18/12/2019, em cumprimento ao 

sentença de fls. 39, entreguei o Alvará Nº78/2019, a Dra. Sirlene de Jesus 

Bueno, OAB: 6.697/MT, contendo procuração nos autos, mediante recibo 

a seguir.

Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205284 Nr: 7209-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMS, AJMS, RGM, VEM, AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 CERTIFICO que transcorreu "in albis" o prazo para 

manifestação/pagamento do executado, caso em que IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seus advogados 

constituídos (NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - FASIP), para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246324 Nr: 16056-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGIDA, ETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da parte autora, por meio 

do(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s), para manifestação quanto ao 

retorno da Carta Precatória devidamente cumprida, bem como quanto aos 

documentos juntados pelo Executado às fls. 56/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153442 Nr: 1479-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE VERON RUSSO - 

OAB:25588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

que abro vistas a advogada da parte autora para manifestar-se quanto à 

justificativa apresentada tempestivamente e juntada às fls. 51/52 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157967 Nr: 5124-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS, para manifestação da parte autora, por meio 

do(a) advogado(a) constituído(a), quanto ao prosseguimento do feito 

(extratos anexos fls. 113/115).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 6999-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDC, VDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 CERTIFICO que, apesar de devidamente citado e intimado (fls. 166; 170), o 
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Requerido deixou de efetuar o pagamento, bem como não apresentou 

quaisquer justificativas para não fazê-lo, caso em que, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do CPC e do Provimento n° 56/2007-CGJ, INTIMO o(a, s) 

advogado(a, s) da parte autora para manifestar-se quanto à devolução 

das Cartas Precatórias, juntadas às fls. 162/166; 167/170, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232891 Nr: 7402-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPB, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O, TIAGO 

PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE 

- OAB:OAB/MT 14.701

 Intimar os advogados da parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer memoriais, conforme fls. 49.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253818 Nr: 61-71.2016.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDETE JINICI WANDSCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI OSORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI OSORIO, Cpf: 36273503168, Rg: 

578490, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176733 Nr: 12457-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEORI ANTONHO CONCI, Cpf: 

46424288015, Rg: 1037737655, brasileiro(a), natural de Planalto-PR, 

casado(a), operad. de maquinas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.620,44 (Um mil e seiscentos e vinte reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das 

custas poderá (ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193159 Nr: 14912-23.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEYTE CAMILA NUNES, Cpf: 

03260920137, Rg: 2.196.916-7, Filiação: Rosiney Nunes de Souza, data de 

nascimento: 08/05/1988, brasileiro(a), natural de Navirai-MS, convivente, 

do lar, Telefone 65 9205 2646. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268428 Nr: 8696-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VWPP, ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE DA SILVA PALMA, Cpf: 

05130485106, Rg: 2411741-2, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone 

66-99716-1938. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 13565-86.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSM, MADSM, VDSM, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da inventariante para prestar as últimas 

declarações, inclusive retificando o valor atribuído à causa e procedendo 

com os recolhimentos das custas e taxas complementares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117530 Nr: 9845-19.2009.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR, ASR, SF, CR, DR, VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC:

MANIFESTAR acerca do(a/s) Resposta aos ofícios que se encontra 

nestes autos a(s) Fl(s).(56/59)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 12071-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNR, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o lapso temporal entre a data do protocolo da 

petição de fls. 357/367 e a data da juntada, INTIMO o advogado DR. 

VALMIR PEDRO SCALCO para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

quanto ao pedido realizado, devendo informar se o requerimento ainda se 

mantem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204965 Nr: 6974-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - 

OAB:13.035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - 

OAB:5.486, ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - OAB:19.007/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Parte Requerente para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) 

dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca do(a/s) 

Despacho que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(64, ) sob pena de 

Extinção e Arquivamento nos termos do inciso III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245530 Nr: 15534-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOFIA GIRON MARTINS, KAMILA FERNANDA 

GIRON DALLE CORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES JONATHAN FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar em relação ao Ofício de fls. 39/42 juntado aos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218274 Nr: 17163-77.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSB, GSB, ACSF, PFSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 17163-77.2014.811.0015 - cód. 218274

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ALINE CAROLINE SANTOS BISCARO e GUSTAVO 

SANTOS BISCARO e PAULA FERNANDA SANTOS BISCARO e ANA 

CAROLINE SANTOS FELIPIM

ADVOGADO(S): CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico 

Fasip )

ALINE EVELLIN MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip)

PARTE REQUERIDA: ANGELO AGOSTINHO BISCARO, brasileiro, solteiro, 

documentos não informados nos autos, QUE SE ENCONTRA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

VALOR DA CAUSA: 8.688,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação designada para o dia 03 de março de 2020, às 

15:00h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, na sala de audiência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá 

comparecer acompanhado de advogado ou defensor público, bem como 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitrou os alimentos provisórios 

em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, a ser colocado à 

disposição dos requerentes até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a 

partir da citação.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O requerido é pai dos menores A. C. S. B., 

G. S. B. e P. F. S. B., e conviveu em união estável com a requerida por 

seis anos. Desta união sobreveio a prole mencionada. Após a separação 

não ajudou mais seus filhos financeiramente, ficando a cargo da genitora 

o sustento dos menores. Atualmente a genitora, com ajuda da sua mãe 

cuida das crianças, passando por necessidades financeiras. Por essas 

razões, recorreu ao judiciário para regulamentar alimentos e guarda.

DESPACHO/DECISÃO: 1) Vistos etc.1. Recebo a emenda à inicial (fls. 

26/27) e, por conseguinte, determino a retificação da D.R.A. para a 

inclusão da genitora dos menores do polo ativo da lide.2. Processe-se em 

segredo de justiça.3. Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante 

a afirmação da parte requerente de ser necessitada, declaração realizada 

sob a pena de pagamento do décuplo das custas judiciais. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 3º da Lei nº 1.060/50.4. Em 

virtude de prova pré-constituída, arbitro os alimentos provisórios em 70% 

(setenta por cento) do salário mínimo, a ser colocado à disposição dos 

requerentes até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a partir da citação.5. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o 

Provimento n.º 77/2008-CGJ.6. Cite-se o réu, encaminhando os 

documentos necessários e, intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência.7. Notifique-se o Ministério Público, para que, 

querendo, compareça à audiência.. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o réu oferecer resposta ou requerer prazo para oferecimento de 

resposta.9. Se não oferecer resposta na audiência, o réu terá o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer resposta, contados a partir da data de 

realização da audiência.10. Oferecida resposta, seja na audiência ou 15 

(quinze) dias após a realização da audiência, vistas à parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a resposta.11. Após, 

com ou sem manifestação da parte autora, vistas ao Ministério Público.12. 

Ao final, retornem-me os autos conclusos para decisão.13. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. DECISÃO/DESPACHO 2): 

Vistos.1. Intime-se a parte autora para que, em dez (10) dias, informe o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do requerido, 

sob pena de preclusão.2. Em caso de inércia da parte autora, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público e, então, voltem-me conclusos.. Cumprida a 

determinação constante no item 1, desde já, designo audiência com o 

Núcleo de Conciliação desta Comarca para o dia 03 de março de 2020, às 

15:00 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil.4. Tendo-se em vista que o requerido não fora citado nos 

endereços informados anteriormente (f. 35 e 49) e considerando, ainda, a 

necessidade de se priorizar sua citação/intimação pessoal, determino a 

realização de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e 

ao portal dos magistrados, visando à localização de seu atual 

endereço.4.1. Na hipótese de o endereço do requerido ser localizado por 

meio da diligência determinada no item 4, determino sua citação e intimação 

de forma pessoal para comparecer à audiência designada no item 3. 5. 

Sem prejuízo, em concomitância com a pesquisa de endereço, cite-se e 

intime-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, bem 

como se intimem as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.6. Decorrido o prazo do edital, desde já decreto a revelia da 

parte requerida e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante 

na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal subitem caso a pesquisa de endereço com 

citação pessoal reste frutífera.7. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão ir acompanhadas de seus advogados e suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a ausência da 

parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 5.478/68).8. Ciência à 

Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Eu, Arnaldo 

de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208087 Nr: 9506-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCT, IOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO CESAR KOBAYASHI - 

OAB:SP/267.910, RODRIGO MARI SALVI - OAB:RO - 4.428

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) RESPOSTA REFERENTE AOS OFÍCIOS que se encontra nestes 

autos a(s) Fl(s).(97/108) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos 

termos do inciso III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198461 Nr: 1373-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OP, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16367, CATIA BERGAMASCHI - OAB:MT/23398, MARCOS DE 

MOURA HORTA - OAB:MT/9811-B, SARAH DE MORAES GODOI - 

OAB:24807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado dos autos para, no prazo de 10 (dez) dias, ter ciência 

do Ofício n. 266/2019 juntado aos autos, bem como requerer o que de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198536 Nr: 1431-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDC-E, MSDC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) RESPOSTA REFERENTE AOS OFÍCIOS que se encontra nestes 

autos a(s) Fl(s).(120/163) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos 

termos do inciso III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266397 Nr: 7334-04.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS - AUTOS: 7334-04.2016.811.0015 - CÓD. 266397

PRAZO: 20 DIAS

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: WESLEY REZENDE RODRIGUES, brasileiro, divorciado, 

pedreiro, RG: 2406583-8 SSP/MT, CPF: 007.513.871-93, residente e 

domiciliado na Rua Central, n. 34B, Bairro Bom Jardim, Sinop/MT.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: ROSIMEIRE SILVA SOUSA, brasileira, filha de João de 

Deus Silva Sousa e Rosimar Vieira, QUE SE ENCONTRA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

VALOR DA CAUSA: 3.168,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação designada para o dia 03 de março de 2020, às 

13:30h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, na sala de audiência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá 

comparecer acompanhado de seu advogado ou defensor público; bem 

como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou a guarda 

compartilhada, estabelecendo como domicílio da menor H. S. R., a 

residência do genitor, suspendendo, por ora, a pensão alimentícia a ser 

paga pelo mesmo. Consignando o período de convivência da genitora em 

finais de semana alternados das 18:00h da sexta-feira às 18:00h do 

domingo.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O requerente e a requerida conviveram 

maritalmente por 08 (oito) anos, e estão separados há cerca de 03 (três) 

anos. Da União, adveio o nascimento de uma filha, a menor H. S. R., e a 

pós a separação a menor ficou sob os cuidados da requerida, e que o 

requerido pagava trinta por cento do salário mínimo. No ano de 2015, o 

requerente passou a exercer a guarda de fato da menor, despendendo de 

todo o cuidado, afeto e a proteção necessários ao desenvolvimento 

saudável da criança. O ajuizamento da presente tem o fito de regularizar a 

guarda de fato, e que buscou de forma amigável esta, sendo que restou 

infrutíferas as tentativas neste sentido. Razão pela qual buscou o 

Judiciário para regularizar a pendência.

DESPACHO/DECISÃO: 1) Vistos em correição permanente.1. Estando nos 

autos o relatório de estudo psicossocial, passo a análise do pedido de 

antecipação de tutela.1.1. Compulsando os autos, verifica-se que a infante 

Harielly Sousa Rodrigues, que conta atualmente com 10 (dez) anos de 

idade, encontra-se sob a responsabilidade do genitor desde 2015, sendo 

que, conforme relatório psicossocial (fls. 26/27) a menor manifestou o 

desejo de morar com seu pai.1.2. Outrossim, resta comprovado que o 

requerente é o progenitor da criança (fl. 18), sendo, assim, a manutenção 

da situação atual, qual seja a permanência da infante sob a 

responsabilidade do genitor, se mostra a medida que melhor se amolda ao 

interesse daquela até que se apurem os fatos aqui narrados, visando, 

sobretudo, preservar a integridade física e psicológica da menor.1.3. 

Assim, com fulcro no artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, alterado pela Lei n. 

13.058/2014 e artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

considerando que a infante tem o direito de convivência com ambos os 

genitores, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência e, por 

conseguinte, fixo a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio 

da menor H. S. R. a residência do genitor, suspendendo-se, por ora, a 

pensão alimentícia a ser paga pelo mesmo. Consignando o período de 

convivência da genitora em finais de semana alternados, das 18h00min da 

sexta-feira às 18h00min do domingo. Expeça-o respectivo termo de 

guarda.1.4. Indefiro o pedido de fixação de guarda unilateral, vez que, em 

sede de cognição sumária, entendo razoável a fixação da guarda nos 

termos acima indicados.2. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil.3. Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência.4. Consigne-se no mandado 

que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.5. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.6. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.7. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.8. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.9. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão.10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. DESPACHO 2): Vistos em correição.1. 

Considerando a necessidade de se priorizar a intimação pessoal, 

determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL e ao portal dos magistrados, visando à localização do 

atual endereço da parte requerida. 2. Designo audiência de conciliação 

com o Núcleo Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 03 de março 

de 2020, às 13:30 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do 

Código de Processo Civil.3. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência. Na hipótese de o 

endereço da parte requerida ser localizado por meio da diligência 

determinada no item “1”, determino sua citação e intimação de forma 

pessoal para comparecer à audiência designada no item retro. 3.1. Sem 

prejuízo, em concomitância com a pesquisa de endereço determinada no 

item “1”, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.3.2. Decorrido o prazo do edital, desde já decreto a revelia da 

parte requerida e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante 

na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal subitem caso a pesquisa de endereço com 

citação pessoal reste frutífera.4. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.5. Ciência 
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à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.6. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.7. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.8. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.9. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão.10. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020.

Paula de Sá Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo art. 1205/CNGC

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 175

 Bairro: Centro

Cidade: Sinop-MT Cep:78550138

Fone: (66)3520-3800.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110921 Nr: 3262-18.2009.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGP, TPP, RPRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALISSON MAKE 

FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS – VISTAS AO MP

CERTIFICO que não houve movimentação do processo desde Maio de 

2019, caso em que ABRO vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89204 Nr: 6531-36.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSLB, PSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHOque se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(89) sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 do 

CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158432 Nr: 5627-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER JOHNY DE ALAOR, MARCO AURÉLIO SALES 

DE ALAOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS 

- OAB:OAB/MT 21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) RESPOSTA REFERENTE AOS OFÍCIOS que se encontra nestes 

autos a(s) Fl(s).(40/47) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos 

termos do inciso III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184760 Nr: 5845-34.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, CARINE ALFAMA LIMA TOKUMI - 

OAB:MT-13.903, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21.707-MT, RODRIGO FERNANDES TURATTI - OAB:OAB/MT Nº 

13.75

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) RESPOSTA AOS OFÍCIOS que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(45/56) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso 

III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17300 Nr: 723-60.2001.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI WIEGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE AFONSO WIEGERT (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(94) sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 do 

CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 
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Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 337269 Nr: 14254-23.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAB, LMB, GBADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGMB, AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Apense ao presente feito, a Ação de busca e apreensão código nº 

331859.

2. Após, colacione aos autos fotocópia do estudo psicossocial realizado 

com a parte requerente do presente feito, constante no processo nº 

331859.

3. Em ato contínuo, determino a realização de novo estudo psicossocial 

com a menor, a genitora, e o requerido em separados, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar desta Comarca, relatando tudo que for possível e útil 

para conhecimento das condições de convivência da menor com todos, 

precipuamente desta com o requerido, se ele a respeita, se já tentou 

agredi-la, bem se se sente assustada com o suposto comportamento dele, 

quem está exercendo a guarda física dela atualmente, bem como quem 

detém melhores condições de exercê-la e se está recebendo os cuidados 

necessários, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Com a vinda do relatório, vistas ao Ministério Público.

 5. Após, voltem-me conclusos imediatamente.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175236 Nr: 10801-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDCDO, MVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELIZE INÊSANDRUCHAK - 

OAB:MT/15178/O, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 

11.229-B, SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO 

DO MT) - OAB:

 CERTIFICO QUE, em cumprimento à decisão de fls. 86, bem como ao 

comando do art. 203, §4º do CPC/15, transcorreu "in albis" o prazo para 

pagamento pelo executado, caso em que IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte autora, por meio do (a,s) advogado (a,s) constituído (a,s), 

mediante publicação no DJE, para manifestar-se requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009757-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

DAIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - 059.186.761-39 

(REPRESENTANTE)

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO 

n. 1009757-80.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Investigação de Paternidade, Fixação]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PEDRO LUCAS DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA DA MATRINCHÃ, Q 10 L 01, - DE 501 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - CEP: 

78551-263 Nome: DAIANA CRISTINA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

DA MATRINCHÃ, Q 10 L 01, - DE 501 AO FIM - LADO ÍMPAR, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - CEP: 78551-263 POLO 

PASSIVO: Nome: ANDERSON AVELINO, documentos não informados nos 

autos, que se encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

efetuar a citação do polo passivo ANDERSON AVELINO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 03 de março de 2020, às 

14:30h, a realizar-se pelo Núcleo Conciliatório Familiar, no Edifício do 

Fórum da Comarca de Sinop/MT, devendo comparecer acompanhado de 

seu advogado ou defensor público. RESUMO DA INICIAL: A representante 

do requerente teve breve relacionamento amoroso com o Requerido, e 

deste relacionamento nasceu o Requerente.O Requerente conviveu com o 

pai, requerido nestes autos dos 2 (dois) aos 5 (cinco) anos de idade, e 

depois deste período passou a morar com a avó e posteriormente com 

mãe, com quem reside até os dias atuais.A mãe das crianças é a 

responsável pela guarda, sustento e educação do filho, sendo que o 

Requerido também contribui para o seu sustento, todavia, de maneira 

esporádica, o que traz prejuízos à Requerente, ao passo que não sabe ao 

certo o mês em que irá receber, tampouco se irá receber. Excelência, a 

representante é mãe de outras quatro crianças, fruto de outro 

relacionamento, o que onera demasiadamente as despesas da família, 

razão pela qual se faz necessário auxílio pontual do genitor. Ocorre 

Excelência, que apesar do requerente ter residido com o pai durante longo 

período, conviver com este até os dias atuais, sendo de ciência de ambos, 

de toda família bem como da sociedade o grau de parentesco entre as 

partes, o nome do requerido não consta no registro de nascimento do 

requerente, constando tão somente o nome da mãe. Destaca-se 

Excelência, não tratar-se de eventual dúvida quanto a paternidade, mas 

tão somente ausência de formalidade de fato que é de ciência de todos. 

Desta feita, desnecessária se faz a produção de qualquer meio de prova 

técnica, sendo que, a audiência de conciliação se mostra meio suficiente a 

elucidar tal fato, bem como homologar acordo para o registro da 

paternidade e consequente arbitramento de valor de alimentos. 

DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 1. Tendo em vista a necessidade de se 

priorizar a intimação pessoal, considerando que a parte autora não soube 

indicar o atual paradeiro da parte requerida, determino a realização de 

buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, e portal dos 

magistrados, visando a localização do atual endereço da parte requerida. 

1.1 Determino, ainda, a intimação do INSS local para que informe ao oficial 

de justiça, no ato do cumprimento do mandado, se existe alguma notícia 

referente ao requerido em seu banco de dados, precipuamente local de 

trabalho, endereço e se percebe algum benefício. 2. Desde já, designo 

audiência de conciliação/mediação para 03 de março de 2020, às 14:30 

horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da 

Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, 

em conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. 

Localizado endereço com as diligências supra, cite-se o (a) réu (ré) e 
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intimem-se as partes nos moldes da decisão inicial. 3. Sem prejuízo em 

concomitância com a pesquisa de endereço, cite-se a parte requerida por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 3.1. Decorrido o prazo do 

edital e quinze dias após a audiência sem qualquer manifestação da parte 

ré, desde já decreto sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria 

Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da 

parte ré, desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço com 

citação pessoal reste frutífera. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de 

Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei. SINOP, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Arnaldo de Sousa Nere Analista Judiciário 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013994-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. V. D. O. (REQUERENTE)

D. D. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO 

n. 1013994-89.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: MARIA GRACINETE 

VIEIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA RIO PRETO, 258, QUADRA 05, LOTE 

08, MARIA VIDILINA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Nome: DANIEL DE 

OLIVEIRA SOUSA Endereço: Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite 

Ferreir, FERRUGEM DE SINOP, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

POLO PASSIVO: ELINA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, filha de 

Evangelista da Silva e Izabel Rodrigues Melo, documentos ignorados, que 

se encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: efetuar a citação 

do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada, a realizar-se no dia 17 

de março de 2020, 14:00h, pelo Núcle Conciliatório Familiar, na Vara da 

Família e Sucessões, na Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, 

devendo comparecer acompanhada de seu advogado ou defensor 

público, em conoformidade com a decisão abaixo transcrita. RESUMO DA 

INICIAL: A primeira requerente Maria Gracinete Vieira de Oliveira é avó 

paterna da adolescente D. C. R. de S., que atualmente conta com 15 

(quinze) anos de idade, nascida aos 21 de março de 2.004, conforme 

documentos em anexo.Nesse sentido, a adolescente D. C. R. de S. é filha 

do segundo requerente Daniel de Oliveira Sousa e da requerida Elina 

Rodrigues da Silva, sendo que o segundo requerente encontra-se 

segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira 

(Ferrugem) de Sinop/MT e a requerida encontra-se em local 

desconhecido.Conforme termo de responsabilidade expedido pelo 

Conselho Tutelar de Sinop/MT, a primeira requerente exerce a guarda de 

fato da menor impúbere Daniely Camila Rodrigues de Sousa, eis que há 

aproximadamente 15 (quinze) anos que a avó paterna zela e educa a sua 

neta, visto que os genitores consentiram em deixar a impúbere sob a 

responsabilidade da primeira requerente.Ocorre que a primeira requerente 

buscou este Núcleo da Defensoria Pública do Estado, visando obter o 

Termo de Guarda de sua neta, eis que pretende requerer a expedição da 

Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da impúbere, para que esta 

possa realizar visitação ao genitor na Penitenciária Local.Outrossim, é 

certo que a avó paterna exerce a guarda de fato da adolescente, desde o 

nascimento desta, de forma que a regularização dessa situação fática é 

medida que se impõe. Destarte, a presente demanda tem por fins 

regularizar a guarda da menor impúbere D. C. R. de S. para que seja 

determinada exclusivamente em favor do avó paterna, ora primeira 

requerente. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos.1. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, 

incisos I a IX, do Código de Processo Civil.2. Considerando a conjectura 

dos autos, sem prejuízo de prosseguimento do feito, previamente à análise 

do pedido de tutela provisória, determino a realização de estudo 

psicossocial com a requerente a menor, em separado, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar desta Comarca, ou, expedindo-se Carta Precatória 

se necessário, relatando tudo que for possível e necessário para 

conhecimento das condições de convivência da menor com todos, 

precipuamente desta com sua avó paterna, bem como quem está 

exercendo a guarda física dela atualmente e se está recebendo os 

cuidados necessários, no prazo de 15 (quinze) dias.2.1. Com a vinda do 

relatório, vistas ao Ministério Público. 3. Designo audiência com o Núcleo 

de Conciliação desta Comarca para o dia 17 de março de 2020, às 14:00 

horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 3.1. Tendo em vista a necessidade de se priorizar a intimação 

pessoal, determino a realização de buscas junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais – SIEL e ao portal dos magistrados, visando à 

localização do atual endereço da parte requerida. 3.2. Na hipótese de o 

endereço da requerida ser localizado por meio da diligência determinada 

no item supra, determino sua citação e intimação de forma pessoal para 

comparecer à audiência designada no item 3. 3.3. Sem prejuízo, em 

concomitância com a pesquisa de endereço, cite-se a parte requerida por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 3.4. Decorrido o prazo do 

edital, desde já decreto a revelia da parte requerida e, por conseguinte, 

com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio 

membro da Defensoria Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como 

curador(a) especial da parte ré, desconsiderando-se tal subitem caso a 

pesquisa de endereço e a citação pessoal restem frutíferas. 4. Intimem-se 

as partes e seus advogados para que compareçam à audiência. 5. 

Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de 

Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 10. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
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alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, 

digitei. SINOP, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo art. 1205/CNGC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014468-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO 

n. 1014468-60.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Guarda com genitor ou responsável no exterior]->GUARDA 

(1420) POLO ATIVO: Nome: LUIZ CARLOS PECORARI Endereço: Rua 

Surucuri, Qd. 54, Lote 03, Jardim das Oliveiras, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEUSA CASMIESCKI ANDRADE, 

documentos não informados nos autos, que se encontra em lugar incerto 

e não sabido. FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 23 de março de 2020, às 16:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser 

realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e 

Sucessões, sito no fórum dessa Comarca de Sinop/MT, em conformidade 

com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil, acompanhada de seu 

advogado ou defensor público; bem como sua INTIMAÇÃO acerca da 

decisão que fixou a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio 

da prole em comum a residência do genitor. RESUMO DA INICIAL: O 

Requerente manteve união estável por um período com a Requerida, tendo 

como fruto dessa relação L. C. P., filha em comum do casal, nascida em 

09/06/2016, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, como 

demonstra cópia de certidão em anexo. Contudo, após determinado tempo 

de relação conjugal, extinguiu-se o ânimo em continuar a vida conjugal, 

causando-lhe o fim da relação entre os conviventes. Com o término da 

relação conjugal a genitora tomou rumo ignorado, e não deixou 

informações de residência e moradia, e há menos de 1 ano, deixou a 

menor com o genitor. Atualmente a menor vive com o genitor, LUIZ 

CARLOS PECORARI, que garante toda a assistência necessária, como 

educação, saúde e alimentação sem qualquer ajuda da genitora, qual se 

quer demonstrou preocupação com sua filha, pois como já mencionado, há 

algum tempo não entra em contato com o genitor ou sua filha. Vale 

mencionar ainda que o genitor/requerente possui TERMO DE 

RESPONSABILIDADE expedido pelo Conselho Tutelar do município de 

Sinop Estado de Mato Grosso, garantindo e formalizando a 

responsabilidade do genitor para com a criança e demonstrando o 

interesse do genitor, em garantir e assegurar os direitos da criança (doc. 

anexo). Quanto ao direito de visita da mãe caso apareça ou também dos 

avós maternos, o Requerente nada tem a se opor, pois o que se pretende 

com a presente ação é exatamente a união familiar. Diante de tais 

circunstancias, com a finalidade de manter e garantir o convívio familiar 

com a criança, sendo direito garantido pelo ordenamento jurídico brasileiro 

é que se ajuíza tal ação, pleiteando a guarda da infante. DESPACHO/ 

DECISÃO: Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

2. Defiro, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com 

o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as 

isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo 

Civil. 3. Considerando que com o advento da Lei n. 13.058/2014 a regra 

nos casos de guarda passou a ser a guarda compartilhada, mesmo na 

hipótese de ausência de consenso entre os genitores (STJ – REsp 

1428596, rel. Min. Nancy Andrighi, j.03.06.2014, p. 25.06.2014), com fulcro 

no artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.058/2014 e 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, considerando que o 

menor tem o direito de convivência com ambos os genitores, não havendo 

elementos que indiquem que o genitor não possui condições de exercer a 

guarda, fixo a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio da 

prole em comum a residência do genitor. 4. Considerando que a parte 

autora não soube indicar o atual paradeiro da genitora, determino a 

realização de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, e 

portal dos magistrados, visando a localização do atual endereço da parte 

requerida. 5. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação para 

dia 23 de março de 2020, às 16:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser 

realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e 

Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, em conformidade com o art. 

695, caput, do Código de Processo Civil. 5.1. Cite-se o (a) réu (ré) e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 5.2. Consigne-se no mandado que as partes deverão 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 

695, § 4º, do Código de Processo Civil. 5.3. Ciência à Defensoria Pública, 

se alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e 

ao Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 5.4. Na audiência, 

se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com 

o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 

5.5. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de 

preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 

5.6. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Sem prejuízo, cite-se a genitora por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias 

após a audiência sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto 

sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na 

Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço e a citação 

pessoal reste frutífera. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Serve a presente decisão como mandado/Carta Precatória. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA 

NERE, digitei. SINOP, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo art. 1205/CNGC 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005961-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO SANTOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005961-47.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALBINO SANTOS DE ABREU 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Cumpra-se o item II do DESPACHO de ID. 23357749; II – Após 

CERTIFIQUE-SE. III - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006858-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PEREIRA LIMA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006858-75.2018.8.11.0015 AUTOR(A): POLIANA PEREIRA LIMA 

RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE a Parte Autora, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA, para, em 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos 

autos a fim de informar se os Requeridos cumpriram a LIMINAR concedida 

em ID. 14329607, indicando INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II 

– Após, volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013580-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PISSINATI GUERRA (RÉU)

DESPACHANTE CELESTE LTDA - ME (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1013580-62.2017.8.11.0015 DILMA DE LIMA CAMPOS - CPF: 

597.733.402-87 (AUTOR(A)) DETRAN - MATO GROSSO (RÉU), Estado de 

Mato grosso/ SEFAZ MT (RÉU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0001-44 (RÉU), CRISTIANO PISSINATI GUERRA - CPF: 

012.549.321-51 (RÉU), DESPACHANTE CELESTE LTDA - ME - CNPJ: 

37.481.611/0001-09 (RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que em 

cumprimento ao r. mandado do MM Juíz de Direito da Vara Especializada 

da Infância e Juventude desta Comarca, diligenciei ao endereço descrito 

no mandado onde NÃO ENCONTREI o número descrito no mandado, a 

numeração naquela rua inicia em 74. Diante do exposto DEIXEI DE CITAR o 

requerido CRISTIANO PISSINATTI GUERRA. O referido é verdade e dou fé. 

/MT, 12 de outubro de 2019. SILVANI WALL GOMES Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010557-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010557-11.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CARMEN 

TODESCATTO DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em regime 

de exceção, A Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As referidas restrições estão 

elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, que assim descreve: “I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares.” No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), inferior, portanto, ao teto acima descrito. Além disso, a 

ação de cobrança de URV, como visto, não está inserida entre as 

exclusões contidas na referida lei federal. Assim, este juízo carece de 

competência para processar e julgar o feito, por força da Lei Federal nº. 

12.153/2009 c/c a Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 1º, da Resolução do Tribunal Pleno nº. 

004/2014/TP, DECLINO da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca, para onde deverão ser redistribuídos 

estes autos, após baixas e anotações necessárias. Aproveitando o 

ensejo e considerando que já houve o julgamento da ação coletiva 

manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop 

(autos n. 5753-85.2015.8.11.0015 – Código n. 230267), e sem prejuízo da 

remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

comarca, DETERMINO que a parte autora manifeste, no prazo de 15 dias, 

sobre o seu interesse no prosseguimento do presente feito ou se 

pretende apenas liquidar a sentença proferida na ação coletiva, mediante 

processo autônomo, hipótese em que o presente feito será julgado, sem 
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análise do mérito. Registro, ainda, que o silêncio importância anuência 

tácita a extinção do feito, sem análise do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 21/2019-CM

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013833-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1013833-79.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 717.098,50 PETIÇÃO (241) POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

GUBERT POLO PASSIVO:Estado de Mato Grosso Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,19 de dezembro 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009840-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO QUIROSA OAB - SP342548 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MARIA AURELIA BARROS BARBOSA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA SINOP – MATO GROSSO Processo n°: 

1009840-96.2017.8.11.0015 – PJE Requerente: JOSÉ ROBERTO AGUADO 

QUIROSA Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Forense Lab Perícias e 

Consultoria, devidamente inscrita no CNPJ n° 30.359.101/0001-14, 

especialista em perícias técnicas judiciais, situada no Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1405, na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, 

Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250, contato@forenselab.com, 

representada neste ato por sua sócia Ludmila Rodrigues, brasileira, 

divorciada, administradora e advogada, nomeada nos autos do processo 

supra, vem respeitosamente a Vossa Excelência expor a aceitação de 

perícia grafotécnica, conforme documento anexo: Nestes termos, Aguardo 

prosseguimento. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Forense Lab Perícias e 

Consultoria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009656-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JRINOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009656-09.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP POLO 

PASSIVO:Estado de Mato Grosso e outros (2) Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,9 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003710-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ERMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003710-90.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:PEDRO ERMES DE 

SOUZA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003151-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CILENNE DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003151-70.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:NIVIA CILENNE DE 

SOUZA RAMOS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014995-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CLEYTON SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1014995-12.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 81.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:FABIO CLEYTON SILVA SOUSA POLO PASSIVO:ESTADO DE 

MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014996-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1014996-94.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 81.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:TIAGO MANN POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007830-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA MONSO PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1007830-79.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:NOEMIA MONSO PERES 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, 

manifestar-se requerendo que entender de direito. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007777-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GERTRUDES MENDES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1007777-98.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:ANA GERTRUDES 

MENDES CORREA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005270-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA PEREIRA APARECIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1005270-67.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:LIVIA PEREIRA 

APARECIDO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA TANDARA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1005127-78.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:TAISA TANDARA DE 

SOUZA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005722-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI LOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1005722-77.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:SIRLEI LOCH POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, manifestar-se 

requerendo que entender de direito. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003111-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003111-88.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:ABEL DA SILVA POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, manifestar-se 

requerendo que entender de direito. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003124-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003124-87.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:ELIANI DISARO 

FANGUEIRO PEREIRA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005144-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1005144-17.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:RAIMUNDO DA SILVA 

FILHO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004739-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TAVARES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1004739-78.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:LUCIANO TAVARES 

SANTANA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005076-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA SCHARDONG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1005076-67.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:JANE MARIA 

SCHARDONG POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003292-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Sinop- MT, 14 de agosto de 2017 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 9406426, no prazo Legal. 

Processo: 1003292-89.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

MARIA DE OLIVEIRA DILL Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. YARA APARECIDA CORREA 

REALI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003292-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003292-89.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:MARIA DE OLIVEIRA DILL 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, 

manifestar-se requerendo que entender de direito. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002361-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE JESUS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002361-86.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): PAULO CESAR DE JESUS CARVALHO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005063-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005063-68.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): CELIA PIRES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

– PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003426-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003426-19.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE 
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SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004970-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OELKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004970-08.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ELIANE OELKE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005859-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BELGROVICZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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EXEQUENTE: ADRIANO BELGROVICZ EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002542-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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AUTOR(A): LAUDICEIA PEREIRA RODRIGUES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003128-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANE FRACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003128-27.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ELEANE FRACARO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP VISTOS EM CORREIÇÃO. I - Dê-se ciência às partes 

quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. II - 

DECORRIDO o PRAZO de 15 (quinze) dias, NADA sendo REQUERIDO 

pelas PARTES, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com 

as cautelas de estilo, nos termos do artigo 1.006 da CNGC/MT, que dispõe 

“transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”; III – Por fim, CONSIGNO que fica AUTORIZADO 

pelo período de 06 (seis) meses o DESARQUIVAMENTO do feito com 

ISENÇÃO de CUSTAS, NÃO sendo NECESSÁRIO, portanto, o 

RECOLHIMENTO das CUSTAS JUDICIAIS referente a este ato pelo PRAZO 

FIXADO, SALVO nos casos elencados no art. 1.181, § 2º, da CNGC/MT, o 

qual disciplina que “nos pedidos de desarquivamento de processo 

formulados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, e aqueles em 

que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não haverá a 

cobrança de custas de desarquivamento” independentemente de prazo 

assinalado. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005239-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005239-47.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ADRIANO LUIZ DOS SANTOS BONKEWICH RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002238-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI NERVI BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002238-88.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SIRLEI NERVI BOLZAN EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005083-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM SOUZA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005083-59.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MIRIAM SOUZA DE CASTRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002554-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002554-04.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): DAVI CHAVES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007814-28.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUARTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007814-28.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): PEDRO DUARTE DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002842-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002842-49.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): GABRIELLA DE LIMA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005168-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTINO DAL POZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005168-45.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MAURICIO SANTINO DAL POZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 
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NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005081-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005081-89.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005246-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005246-39.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ELIAS BATISTA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Sinop- MT, 15 de agosto de 2017 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 9424675, no prazo Legal. 

Processo: 1003291-07.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. YARA 

APARECIDA CORREA REALI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003291-07.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA NASCIMENTO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005272-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005272-37.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004754-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004754-47.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-69.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003358-69.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): MARGARETH ELIANE FRIEDRICH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007802-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007802-14.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 

534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA 

PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com 

o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR 

quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003217-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DEBORTOLLI BERGONCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003217-16.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): LEILA DEBORTOLLI BERGONCI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002546-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002546-27.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010101-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL COSTA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

estado de mato grosso (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1010101-90.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 188.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ZENIL COSTA GALVAO POLO PASSIVO:estado de mato grosso e 

outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008788-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA DO COUTO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1008788-94.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PETIÇÃO (241) POLO ATIVO:NIVALDA DO COUTO 

ORTIZ POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010242-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GEUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PRISCILLA BECKER GEUDA OAB - 052.577.981-74 

(REPRESENTANTE)

WEDER MOURA ZEMUNER OAB - MT25793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1010242-12.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 198.287,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ALTAIR GEUDA POLO PASSIVO:GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005564-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALBERTO DEBIASI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)
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MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1005564-51.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100,00 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) 

POLO ATIVO:JUAREZ ALBERTO DEBIASI POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011511-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011511-86.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 64.500,00 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO:SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN POLO PASSIVO:MUNICIPIO 

DE SINOP e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,13 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011295-28.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,13 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALEXANDRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1006001-29.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PETIÇÃO (241) POLO ATIVO:DEBORA ALEXANDRA 

PINHO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de janeiro de 2020. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008248-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH CYLES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1008248-80.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 59.239,71 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:LUCINETH CYLES EVANGELISTA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de janeiro de 

2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011257-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011257-16.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 71.702,85 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDITH SCHMIDT POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e outros 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,13 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – CONSIDERANDO o APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO, conforme 

extrato em anexo, PROCEDA a SECRETARIA da Vara a EXPEDIÇÃO do 

competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO com o consequente 

LEVANTAMENTO dos VALORES, em favor da FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 1.459.361,41 (hum milhão, 

quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e 

quarenta e um centavos); II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014705-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1014705-94.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 65.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,20 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012314-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1012314-69.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 121.685,32 MONITÓRIA (40) POLO ATIVO:J D MOLAS E 

FREIOS LTDA - ME POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,20 de janeiro de 

2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268496 Nr: 8742-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE CHRISTINE DA SILVA ZAVITOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da sentença de fls. 

164/167 a seguir transcrito: "“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 147-150, 

AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o 

IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis 

que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 137-139 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368536 Nr: 15713-26.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.P. Borges, EMANUEL PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE TADEU MALVENIER 

NEVES GARCIA - OAB:9108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO: "Vistos etc. I – Inicialmente, cumpre os seguintes 

esclarecimentos: Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal – LEF: “Art. 

16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - 
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da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução”. Logo, a efetivação da garantia 

da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos 

Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 

6.830/1980. Embora o art. 914 do Código de Processo Civil – que 

condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia 

segurança do juízo – tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos 

dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, eis que, em 

decorrência do PRINCÍPIO da ESPECIALIDADE, deve a lei especial 

sobrepor-se à geral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “(...) a 

segurança do juízo, na espécie, é uma condição de procedibilidade, ou 

seja, uma condição da ação, a cuja falta o pedido do devedor se torna 

juridicamente impossível”. Sobre as mudanças, Leonardo José Carneiro da 

Cunha leciona: “A partir das mudanças levadas a cabo pela Lei n. 

11.382/2006, o executado, na execução fundada em título extrajudicial, é 

citado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida (CPC, 

art. 652). (,,,) – Nesse sentido, CONDICIONO o RECEBIMENTO dos 

EMBARGOS à GARANTIA DO JUÍZO, a qual deverá ocorrer no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante a Legislação Fiscal, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 16, parágrafo 1º, da L.E.F; 

III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação 

quanto ao RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS. Às providências. 

I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A S S I N A D O 

DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101899 Nr: 8944-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO MAURINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, LEONARDO PERIN DE PAULA - OAB:OAB/MT 

nº 20587

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)executado(a)dasentença de fls. 74, 

abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 

70 da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a 

dívida exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos (fls. 73). 

É o Breve Relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos 

acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. HAVENDO 

PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o 

NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ 

ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as 

partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE 

os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, independente do 

recolhimento das custas na forma acima determinada, porém, observando 

a anotação do valor devido a margem da distribuição no caso de não 

p a g a m e n t o .  À s  p r o v i d ê n c i a s .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . 

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151768 Nr: 12767-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BRANDÃO - ME (JUJU PAPELARIA), 

JULIANA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDESON PEREIRA DA 

SILVA - OAB:15846/O

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)executado(a) da decisão de fls. 37/39, 

abaixo transcrita:

DECISÃO: "VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO. (...)DISPOSITIVO Com estas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por 

Juliana Brandão – ME e Outro, determino o regular prosseguimento da 

execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem 

incabíveis na espécie. Dê-se vista à Fazenda Pública Estadual para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. Registre-se. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2019 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito – Auxiliar da 

Corregedoria Regime de Exceção nº 21/2019"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158281 Nr: 5457-05.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALOÍSIO WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA, UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para querendo, apresnetar Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

DESPACHO: "Vistos etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, para, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, sua IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015; II – 

Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO da “UNEMAT – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MATO GROSSO”, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; III – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. *******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274869 Nr: 12996-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORNECEDORA PARANAENSE LTDA - ME, 

JHONNY RIGOBELLI DA SILVA, SUELI REGINA RIGOBELLI, JOE PETER 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A
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 Vistos etc.

 I – INTIME-SE o EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

MANIFESTE-SE quanto ao PETITÓRIO da parte EXECUTADA às fls. 36-42;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 *******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 269427 Nr: 9427-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVALDO WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. Compulsando os autos, consta às fls. 91-93 manifestação 

do Executado, postulando pela Reconsideração da Decisão que 

determinou a penhora nos autos (fls. 78).Pois bem, em análise minuciosa, 

verifico que o Art. 151, V do CTN dispõe que, in verbis: “Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: (...) V - a concessão de medida liminar ou 

de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. Afigura-se, 

portanto, possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

mediante a concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em 

ações judiciais. Registro, em reconsideração ao quanto decidido nas fls. 

89-90, e data vênia ao colega prolator da decisão lançada na fl. 78, que a 

suspensão da execução é corolário lógico da medida urgente deferida nos 

autos do processo nº 263346. Isso porque não seria razoável vedar-se o 

“menos” (protesto, inscrição em cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, etc) e autorizar-se o “mais” (a execução do alegado débito 

tributário). 2. Desse modo, considerando a concessão da medida liminar 

na Ação Declaratória em apenso (Código nº 263346), RECONSIDERO a 

DECISÃO de fls. 78 e DETERMINO a LIBERAÇÃO do VALOR PENHORADO 

às fls. 79, mediante ALVARÁ ELETRÔNICO para levantamento. 3. No mais, 

consoante a disposição do Artigo 151 do CTN, DETERMINO a SUPENSÃO 

da PRESENTE EXECUÇÃO até o deslinde da AÇÃO em apenso. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370408 Nr: 16954-35.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: OAB/MT 13.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do(a) embargante da Sentença de fls. 84/91, 

abaixo transcrita, bem como, para recolher as custas iniciais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

SENTENÇA: "Vistos etc. (...)“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS à EXECUÇÃO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. CONDENO o EMBARGANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 

10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, o DEPÓSITO 

JUDICIAL (fls. 12-14), monetariamente atualizado, deverá ser ENTREGUE à 

FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme artigos 1.269 e 

1.270 da CNGC/MT. Após, ARQUIVEM-SE estes autos com as cautelas de 

estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 4992-98.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:5.109-A, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 161, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 2.656,15, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203948 Nr: 6143-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ANTONIO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ IORI, para 

devolução dos autos nº 6143-89.2014.811.0015, Protocolo 203948, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 175278 Nr: 10855-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da Fazenda a fl. 19-20 e determino pesquisas dos 

endereços dos Executados nos Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Juntados os espelhos da pesquisa, conclusos imediatamente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 175278 Nr: 10855-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos em regime de exceção.

Expeça-se a carta citação (AR) dos requeridos, nos endereços obtidos na 

consulta realizada no sistema INFOJUD/RENAJUD (fls. 22/24).

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175278 Nr: 10855-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada. INTIME-SE o 

EXCEPTO para IMPUGNAR a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta, 

no prazo de 30 (trinta) dias, em analogia ao disposto no art. 17 da Lei nº 

6.830/80. Após, INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 

15 (quinze) dias; Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129323 Nr: 8538-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUSA VALLADÃO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANUSA VALLADÃO DE MELO, Cpf: 

30192789880, Rg: 44.099.874-8, data de nascimento: 02/03/1982, 

brasileiro(a), casado(a), empresária - estudante - psicologa. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178400 Nr: 14249-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DONIZETE RAMOS, Cpf: 

29885540130, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 08 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175278 Nr: 10855-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do executado da decisão de fls. 75/82, 

abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. (...)Assim, APÓS a PERFECTIBILIZAÇÃO da 

PENHORA do BEM, o EXECUTADO faz jus à EMISSÃO de CERTIDÃO de 

REGULARIDADE FISCAL, conforme art. 206 do CTN que dispõe: “Tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa”. “In casu”, não se verifica o oferecimento de bens como forma 

de garantia da execução, logo não faz jus à certidão positiva com efeito 

de negativa. Dessa forma, nesta primeira análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada. INTIME-SE o EXCEPTO para 

IMPUGNAR a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta, no prazo de 30 

(trinta) dias, em analogia ao disposto no art. 17 da Lei nº 6.830/80. Após, 

INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267998 Nr: 8385-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIANO CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

EDIVANIO RODRIGUES DA SILVA, SELMA MOREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GOIANO CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

CNPJ: 14072254000120, atualmente em local incerto e não sabido 

EDIVANIO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 98933396187, Rg: 3631895, 

Filiação: Maria Glória Rodrigues da Silva e Eliezer Pereira da Silva, data de 

nascimento: 01/05/1980, brasileiro(a), natural de Doverlândia-GO, 

convivente, pedreiro, construtor, Telefone 9631-7431 e atualmente em 

local incerto e não sabido SELMA MOREIRA DA SILVA, Cpf: 86803140130, 

Rg: 001.142.059, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 

66 9631-7431. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113964 Nr: 6394-83.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 765,27 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 351,87 (trezentos 

e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 371920 Nr: 106-36.2020.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, 

ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG, PAULO EMILIO 

GLUCKSBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Por ora, deixo de analisar o presente pedido de tutela de urgência, eis 

que, considerando a determinação proferida na execução em apenso 

(código 180765), na hipótese de o Exequente se manifestar pela 

concordância com os documentos apresentados e o deslinde da referida 

execução fiscal se findar na quitação do crédito, o presente pedido perde 

sua eficácia, eis que, conforme prevê o inciso I do artigo 156 do Código 

Tributário Nacional, o pagamento extingue o crédito tributário e, por 

conseguinte, o Executado não terá qualquer embaraço para executar sua 

atividade profissional.

 II – Desse modo, aguarde-se a manifestação do Exequente nos autos em 

apenso.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97665 Nr: 4743-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR NEZZI, REQUILDE CAMARGO NEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)requerente do despacho de fls. 153, 

abaixo transcrito:

DESPACHO: "Vistos. Indefiro o pedido de fl. 150, vez que já expedidos os 

RPVs e encaminhados ao setor competente da PGE (fls. 145-146), 

devendo o Exequente buscar informações junto à Procuradoria Geral do 

Estado acerca do andamento dos RPVs. Registro que os RPVs têm sua 

“fila” para pagamentos e o bloqueio BACENJUD por este Juízo seria uma 

intervenção e um privilégio concedido ao Exequente, máxime quando não 

consta nos autos informações sobre sua posição da “fila” dos credores. 

Reputando exaurida a prestação jurisdicional nestes autos, determino seu 

pronto arquivamento, sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso 

efetivamente necessário. Intime-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357510 Nr: 8606-28.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MUFFATO, HERMINIO BENTO VIEIRA - ESPÓLIO, 

ROSA CONCEIÇÃO MUFFATO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA LEITE - 

OAB:48.202-PR, MARCELO AUGUSTO SELLA - OAB:38404, NAURETE 

FONINI - OAB:57.091-PR, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerente para, no prazo de 15 dias 

apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174129 Nr: 9477-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINEI AUXILIADORA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo a parte autora para que, manifeste acerca do prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181089 Nr: 1974-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA BALDASSO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do exequente para manifestar-se, no prazo de 

10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista as 

informações contidas no Ofício de fls. 177/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256718 Nr: 1790-35.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, NOVO ESTADO 

PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerente para apresentar 

memoriais finais.

DESPACHO: "Vistos etc. I – Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a 

juntada do substabelecimento; II – Diante do requerido dispenso as oitivas 

deste ato; III – Memoriais finais pela remissão e rejeição dos pedidos; IV – 

Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185084 Nr: 6193-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & MARTINS LTDA, IRINEU MARTINS, 

JOAQUIM MARTINS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:MT-3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6193-52.2013.811.0015, Protocolo 185084, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185082 Nr: 6191-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & MARTINS LTDA., IRINEU MARTINS, 

JOAQUIM MARTINS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:MT-3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6191-82.2013.811.0015, Protocolo 185082, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185748 Nr: 6899-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 6899-35.2013.811.0015, 

Protocolo 185748, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193333 Nr: 15097-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 15097-61.2013.811.0015, 

Protocolo 193333, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014542-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DAIANE STRUNZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES OAB - GO27529 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014542-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MICHELE DAIANE STRUNZ RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por MICHELE DAIANE 

STRUNZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 

INSS. Relata a exordial que “a autora conta com 33 anos, além disso, é 

mãe de dois filhos, sendo portadora de depressão desde os dezoito anos, 

realizando acompanhamento psiquiátrico, terapêutico e uso de 

medicamentos tais como Estalopam 20 mg/dia e Bupropiona 300 mg/dia. 

Bem como, realiza acompanhamento médico devido Síndrome 

Cervicobraquial, Reumatismo não especificado, Dorsalgia e Espondilose”. 

Sustenta que “no dia 10/12/2013, às 15h45min, conforme Carta de 

Acidente de Trabalho anexa, a autora foi vitima de assalto a mão armada 

durante seu expediente de trabalhado, necessitando de atendimento 

médico” e “devido ao trauma sofrido, obteve piora significativa em seu 

quadro clinico, necessitando de reabilitação profissional, passando a 

exercer a função de Agente Correios- Atividade Suporte- Administrativa”. 

Esclarece que “para ser reintegrada ao quadro de funcionários, a autora 

cumpriu treinamento e após isso foi considerada apta para exercer a 

função de Agente de Correios- Atividade Suporte Administrativo, 

conforme Certificado de Reabilitação Profissional”. Salienta que “em 

virtude das doenças que afetam sua coluna, a autora sofre com dores no 

pescoço, nas costas e nos braços, fraqueza muscular em membros 

superiores e quando submetida a esforços físicos sofre com 

formigamento e fadiga nos braços, mãos e dedos, tensão na musculatura 

cervical e por isso realiza tratamento fisioterapêutico de Reeducação 

Postural Global, RPG, com o objetivo de alongar, fortalecer e relaxar a 

musculatura”. Sustenta que “diante do tratamento realizado, a autora 

necessita de equipamento especial para poder trabalhar, como cadeira e 

mesa adequada que garanta sua postura ereta, porém, ao requer perante 

a empregadora, esta se restou inerte em atender ao pedido realizado, 

causando transtorno e dificultando o exercício da função da autora”. 

Afirma que “apresentou no dia 23/05/2017 perante a Autarquia pedido de 

concessão de beneficio de auxílio-doença, tendo sido indeferido em 

24/07/2017, sob o fundamento de que a autora não demonstra 

incapacidade laborativa”. Fundamenta que “tal argumento não merece 

prosperar, visto que conforme orientação médica a autora deve evitar 

trabalhos que exijam movimentos repetitivos, em razão da Tendinite, a 

autora demonstra sintomas de humor deprimido, dores alteração de ritmo 

de sono, que comprometem sua saúde física e psíquica, fatos estes que 

além de lhe prejudicar, interferem no relacionamento com seus dois filhos, 

na qual realiza a criação sozinha”. Por fim, REQUER, “a concessão da 

Tutela de Urgência Antecipada como institui o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC/2015, no sentido de que seja imediatamente oficiado o 

INSS a conceder o auxílio-doença para a Parte Autora, tendo em vista que 

encontra-se incapacitada para qualquer atividade laborativa, sem 

possibilidade de retorno ao trabalho, tampouco de prover seu próprio 

sustento e realizar seu tratamento médico de forma adequada”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. LAUDO PERICIAL em ID. 26410634. Os autos 

foram inicialmente PROTOCOLADOS perante a JUSTIÇA FEDERAL, sendo 

DECLINADO da COMPETÊNCIA para este JUÍZO. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar 

sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE 

EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo 

Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA 

de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, apresenta 

os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade 

do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta 

com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é 

nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária à coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a Requerente 

pretende a “concessão do auxílio-doença, tendo em vista que encontra-se 

incapacitada para qualquer atividade laborativa, sem possibilidade de 

retorno ao trabalho, tampouco de prover seu próprio sustento e realizar 

seu tratamento médico de forma adequada”. Insta destacar os principais 

tipos de Benefícios Previdenciários que podem ser concedido nos casos 

de acidente de trabalho: Consoante se depreende da redação do art. 59, 

da Lei n.º 8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Quanto aos requisitos 

para a concessão do benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles 

previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia”. Por sua vez, de acordo com o 

disposto no art. 42 da Lei 8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por 

INVALIDEZ será devido ao segurado que for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Extrai-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, que são três os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez pressupõe, entre outros, a averiguação da incapacidade para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência, e terá vigência 

enquanto permanecer o segurado em tal condição. A incapacidade é 

verificada mediante exame médico-pericial. O LAUDO PERICIAL de ID. 

26410634 realizado pela “Expert” nomeada pelo Juízo é AFIRMATIVO ao 

DECLARAR que a AUTORA, portadora de depressão - CID F33, apresenta 

sintomas somatofóbicos dolorosos inespecíficos e está incapacitada total 

e temporariamente ao trabalho, sugerindo afastamento do trabalho por 06 

meses para tratamento adequado. Tais sequelas resultantes do acidente 

de trabalho sofrido pela parte Autora não lhe ocasionaram incapacidade 

permanente para as atividades, mas, por outro lado, restaram 

comprovadas limitações de caráter total e temporário às funções 

exercidas habitualmente pela parte Autora, sendo, de medida, a 

concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. A propósito 

excertos de julgados: ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - ASSALTO NA 

EMPREGADORA - PROBLEMA PSICOLÓGICO - INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ATÉ A ALTA DEFINITIVA DO 

TRATAMENTO MÉDICO AO QUAL SE SUBMETERÁ O AUTOR. 

"Reconhecido tecnicamente que os problemas psicológico que acomete o 

obreiro acarreta restrição total e temporária da sua capacidade de 

trabalho, deverá o INSS lhe prestar a adequada assistência médica, bem 

como lhe pagar o auxílio-doença correspondente desde a data do 

requerimento administrativo até a alta definitiva do tratamento". (TJ-SP - 

APL: 00291678420118260161 SP 0029167-84.2011.8.26.0161, Relator: 

Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 27/08/2013, 16ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 09/09/2013). Grifo nosso PREVIDENCIÁRIO. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS - CID F32. 

NEXO CAUSAL E REDUÇAO DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADOS 

POR PERITO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). ATÉ A CONCLUSÃO DA 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ARTIGOS 59 E 62 DA LEI Nº 8.213/91. 

POSTERIOR CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO (B94). ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91. JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA. ENUNCIADOS 

DESTE TJPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO LIQUIDADO O 

JULGADO (ART. 85, § 4º, II, do CPC/15 E SÚMULA 111/STJ). AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Denota-se que o 

autor/agravado laborava como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, tendo sido 

diagnosticado com PROBLEMAS PSICOLÓGICOS - CID F32, conforme 

atestado pelo perito do INSS, o que ensejou a concessão do 

auxílio-doença acidentário - espécie 91 até 18.09.2015. 2. Nexo causal 

reconhecido pelo próprio INSS. 3. O laudo elaborado pelo Expert, em 2017, 

concluiu pela presença de nexo causal e constatou que "o periciando tem 

transtorno de adaptação (CID-F43.2), que tomou curso crônico e evoluiu 

em comorbidade com transtorno depressivo recorrente, episodia atual 

grave", com "INDICAÇÃO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL", a qual, 

não é facultativa ao segurado, uma vez que se trata de requisito imposto 

por lei para a continuação do recebimento do AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO (B91). 4. Agravo Interno improvido, mantendo-se a decisão 

monocrática que condenou o INSS a pagar ao autor/recorrido o 

auxílio-doença acidentário (B91), desde a sua cessação administrativa 

(compensando-se os valores percebidos mediante tutela antecipada) - 

ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - artigos 59 e 62, 

da Lei nº 8.213/91 (que deverá ser promovida pelo INSS) e, após deverá 

ser convertido em AUXÍLIO-ACIDENTE (B94), no percentual de 50%, mais 

o abono anual (art. 86, da Lei nº 8.213/91), com aplicação de juros de 

mora e correção monetária de acordo com os Enunciados nº 11, 14 e 25, 

da Seção de Direito Público e honorários advocatícios quando liquidado o 

julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II e da Súmula 111/STJ. 5. Decisão 

Unânime. (TJ-PE - AGT: 5271167 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva 

Junior, Data de Julgamento: 27/11/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 11/12/2019). Evidenciado o “fumus bonis juris”, o 

“periculum in mora” na prestação jurisdicional, neste caso, é manifesto, eis 

que os benefícios previdenciários tratam se de verba de caráter alimentar 

do segurado impossibilitado de trabalhar em decorrência de acidente do 

trabalho. “Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada no 

sentido de DETERMINAR a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA a AUTORA, até a resolução do mérito em sentença. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da JUSTIÇA. CITE-SE, intimando a 

AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000673-89.2016.8.11.0015 AUTOR(A): FABIANA FERREIRA DE 

ALENCAR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012694-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA TELMA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012694-63.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA TELMA DE SOUZA 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007040-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLIS KILL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007040-95.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SONIA MARLIS KILL DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007187-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007187-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GILMARA ALEXANDRE DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DA COSTA BATISTA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005721-92.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZELI DA COSTA BATISTA 

GOIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTIANI PINHEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000682-51.2016.8.11.0015 AUTOR(A): CASSIA CRISTIANI PINHEIRO 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY MARINA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000680-81.2016.8.11.0015 AUTOR(A): JOICY MARINA DE CASTRO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012698-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOURENCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012698-03.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CICERO LOURENCAO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002510-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002510-48.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA DA SILVA CUNHA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012699-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012699-85.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE GABRIEL LINO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007940-78.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SONIA PEREIRA ALEXANDRE 

FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012707-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIEL LEIDENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012707-62.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DIEL LEIDENS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA BRITO ARTUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000666-97.2016.8.11.0015 AUTOR(A): VALDIRENE DA SILVA BRITO 

ARTUZO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012705-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE FATIMA NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012705-92.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELZA DE FATIMA NUNES DA 

CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009192-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MEZOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009192-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA MEZOMO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012704-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE VAZ FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012704-10.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZIMEIRE VAZ FERREIRA 

FARIAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007185-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007185-54.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005611-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005611-93.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos etc. I - Da análise dos 

DOCUMENTOS colacionados ao PETITÓRIO de ID. 26592913, verifica-se 

que a PENHORA ON-LINE realizada em ID. 25650214, incidiu na CONTA 

POUPANÇA do BANCO COOPERATIVO SICREDI em desfavor do 

Executado (ID. 26575278). Ocorre que, em que pese as alegações do 

Executado em ID. 26592913, seu PEDIDO de DESBLOQUEIO daqueles 

VALORES NÃO MERECE ACOLHIMENTO, eis que, embora o artigo art. 833, 

X, do CPC, considere impenhoráveis as quantias depositadas em 

caderneta de poupança, até o limite do equivalente a quarenta (40) 

salários mínimos, as alegações do Executado não se mostram suficientes 

para afastar o bloqueio realizado, porquanto INEXISTE PROVA SEGURA no 

sentido de que, efetivamente, esses ATIVOS encontravam-se 

DEPOSITADOS em CONTA POUPANÇA TÍPICA. Com efeito, os 

DOCUMENTOS trazidos indicam cuidar-se de conta poupança (ID. 

26592924), no entanto há MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA de SAQUES e algumas 

TRANSFERÊNCIAS, não restando configurada a característica de reserva 

autônoma das contas poupanças, de modo que, para a realização de 

eventual desbloqueio dos valores, caberia ao Executado demonstrar de 

forma definitiva e extreme de dúvida, a impossibilidade da constrição 

prevista no Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X 

- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos; (...) § 2º O disposto nos incisos IV e X do 

caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias 

excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 

constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”. No 

mesmo sentido, eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa para Funcionamento e 

Propaganda – Exercícios de 1.994 a 1.998 – Bloqueio de ativos financeiros 

mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, 

inciso X - Conta poupança com movimentações típicas de conta corrente 

(saques e transferências via internet), e não de reserva autônoma - 

Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 

22261628720188260000 SP 2226162-87.2018.8.26.0000, Relator: Octavio 

Machado de Barros, Data de Julgamento: 24/05/2019, 14ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2019) (grifo nosso). PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. 

IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 

1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite 

de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. 

Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da 

conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de 

débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja 

vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, 

a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em 

numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos 

proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso 

parc ia lmente prov ido.  (TJ-DF 07137105020188070000 DF 

0713710-50.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de 

Julgamento: 05/12/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 11/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO PELO SISTEMA 

BACEN-JUD. CONTA POUPANÇA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. 

REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS COM CARTÃO DE 

DÉBITO E SAQUES DIÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA 

DESCARACTERIZADA. Autoriza-se, o bloqueio de valores em conta 

poupança no caso concreto, em face da reiterada movimentação 

financeira registrada através de compras com cartão de débito e saques 

diários, descaracterizando a alegada impenhorabilidade. Precedentes do 

TJRGS. Agravo de instrumento conhecido em parte e, no ponto, com 

seguimento negado. (TJ-RS - AI: 70058613142 RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 19/02/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2014) 

(grifo nosso). Do mesmo modo, o TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE 

DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA 

POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REITERADA – UTILIZAÇÃO 

COMO CONTA CORRENTE – CADERNETA DE POUPANÇA 

DESCARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Descaracteriza a proteção legal de 

impenhorabilidade de conta poupança na hipótese de reiterada 

movimentação financeira da caderneta, registrada por meio de saques, 

pagamento de boletos e transferência de valores, tornando-se possível o 

bloqueio de numerário depositado em conta poupança. (N.U 

0127012-58.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

30/11/2016) (grifo nosso). Logo, DESCARACTERIZA a modalidade de 

APLICAÇÃO FINANCEIRA protegida pelo art. 833, X, do CPC, 

AUTORIZANDO a MANUTENÇÃO da PENHORA. Dessa forma, INDEFIRO o 

PETITÓRIO de ID. 26592913. II – CUMPRA-SE, portanto, a DECISÃO de ID. 

25650214 em sua INTEGRALIDADE; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002980-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR JOSE HERMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002980-11.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: NADIR JOSE HERMANN 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015231-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS 

CONTRIBUINTES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015231-61.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: B DE OLIVEIRA COMERCIO DE 

MADEIRA IMPETRADO: COORDENADOR DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES, FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por B DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRA em 

desfavor do ILMO SENHOR COORDENADOR DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES – CMPC e ILMO 

SENHOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. Aduz que “a impetrante, 

pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita nos cadastros 

tributários da SEFAZ – MT, cujo grupo de classificação é comércio 

atacadista de madeira e produtos derivados, encontra-se com a inscrição 

estadual suspensa”. Sustenta que “em 11.11.2019, a inscrição estadual 

da empresa fora suspensa, tendo recebido a informação dos fiscais 

responsáveis que o motivo era: ‘suspenso por inatividade’” e que “ao se 

deparar com tal informação, juntou ao E-process nº 5730446/2019, toda 

documentação que evidenciava a atividade da empresa, mas teve seu 

pedido de reativação indeferido”. Informa ainda que “a empresa impetrou 

mandado de segurança sob n. 1011456-38.2019.8.11.0015, o qual fora 

deferida a medida liminar para apuração do regime normal de apuração, no 

entanto, a SEFAZ sem qualquer notificação previa suspendeu a inscrição 

estadual”. Por essa razão, REQUER, que seja deferida a medida liminar 

inaudita altera parte, a fim de determinar a SEFAZ a reativação da 

inscrição estadual da empresa. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua função 

primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado de 

segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Vejamos: “In casu”, a 

Impetrante pretende o restabelecimento de sua inscrição estadual, que foi 

suspensa pela Secretaria de Estado de Fazenda por inatividade da 

Empresa. Ocorre que para a concessão do pedido liminar é necessário à 

presença dos requisitos o “fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, 

simultaneamente, para que assim possa valer a pretensão. Verifica-se, 

que o artigo 78 da Portaria nº 005/2014 autoriza a suspensão da inscrição 

estadual do contribuinte por iniciativa da SEFAZ quando constatada a 

ocorrência de uma ou mais das hipóteses descritas nos incisos I ao XXIII. 

Sendo uma das hipóteses de suspensão, previstas no inciso I, o 

contribuinte não ter sido encontrado em atividade, no local indicado na 

Solicitação Cadastral. Determinando o § 1º do seu artigo que “Quando 

ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste 

artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da 

inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais”. 

Neste sentido, verifica-se, analisando os documentos encartados aos 

autos, que a SEFAZ indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual 

da Impetrante fundamentando que “não comprova funcionamento de 

empresa, o local é um lote sem movimentação de clientes, transportes 

vendedores e mercadorias, mantido fechado, sem funcionamento, não 

permitido pela legislação”. Ocorre que, em que pese referida 

fundamentação, a Impetrante colaciona aos autos Contrato de Locação de 

Imóvel (ID. 27354361), onde se localizada a sede da empresa, com 

vigência até 14/05/2020, Alvará de Funcionamento n° 069/2019, com 

vigência até 31/12/2019, Extrato de Emissão de Notas Fiscais no mês de 

Outubro/2019 e Novembro/2019, demonstrando a entrada ou saída de 

mercadorias, bem como apresenta Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral, emitido pelo site da Receita Federal, em que consta 

como “Ativa”. Dessa forma, evidenciado que a empresa está em pleno 

funcionamento, não é cabível a Secretaria de Estado de Fazenda 

suspender a sua inscrição estadual. Outrossim, a suspensão da inscrição 

estadual resulta na absoluta interrupção das atividades comerciais da 

empresa Impetrante, ante o impedimento de emissão de notas fiscais, o 

que lhe causa danos irreparáveis, restando evidente o periculum in mora. 

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo 

estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do 

pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR a 

SEFAZ a REATIVAÇÃO da INSCRIÇÃO ESTADUAL da Empresa, salvo a 

EXISTÊNCIA de outras SITUAÇÕES que não a DISCUTIDA nestes autos. 

NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as 

informações que entender (em) ser pertinentes, bem como cientifique o 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014705-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 
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#1014705-94.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Verifica-se dos autos, que o Requerente 

manifestou-se em ID. 27600599, INFORMANDO o DESCUMPRIMENTO da 

DECISÃO LIMINAR proferida em ID. 27020851, requerendo para tanto, “a 

PRISÃO DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES ALEXANDRE BUSTAMANTE 

DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e EMANOEL ALVES DAS FLORES SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA ADMINSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por incorrerem em crime de desobediência, previsto no art. 330 

do Código Penal Brasileiro”. BEM COMO, para que “seja remetida fotocópia 

integral dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para 

apuração de eventual ato de improbidade administrativa, nos termos 

legais”. II – Pois bem. Inicialmente, insta salientar que o Código Penal faz 

DISTINÇÃO entre os CRIMES COMUNS e CRIMES FUNCIONAIS, desse 

modo, verifica-se da disposição do Art. 330 do Código Penal, inserido no 

Capítulo II que trata “DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL” a previsão do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, entretanto, INCABÍVEL, in casu, por se tratar de ATO 

praticado por FUNCIONÁRIO PÚBLICO, sendo mais provável, o 

ENQUADRAMENTO do CRIME de PREVARICAÇÃO, disposto no Art. 319 do 

Código Penal. Neste sentido, eis o ENTENDIMENTO do STJ: HC - PENAL - 

FUNCIONARIO PÚBLICO - ATO DE OFICIO - DESOBEDIENCIA - 

PREVARICAÇÃO - O CÓDIGO PENAL DISTINGUE (TITULO XI) CRIMES 

FUNCIONAIS E CRIMES COMUNS. EVIDENTE, QUANDO O FUNCIONARIO 

PÚBLICO (CP, ART. 327) PRATICA ATO DE OFICIO, NÃO COMETE DELITO 

PROPRIO DE PARTICULAR. ASSIM, INVIAVEL A INFRAÇÃO PENAL - 

DESOBEDIENCIA (CP, ART. 330 - CRIME PRATICADO POR PARTICULAR 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TITULO XI, CAP. II). EM TESE, 

ADMITIR-SE-A - PREVARICAÇÃO (CP, ART. 309). URGE, NO ENTANTO, A 

DENUNCIA DESCREVER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DESSA INFRAÇÃO 

PENAL. (STJ - HC: 2628 DF 1994/0015066-0, Relator: Ministro LUIZ 

VICENTE CERNICCHIARO, Data de Julgamento: 29/06/1994, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 05.09.1994 p. 23122 RSTJ vol. 63 p. 70,DJ 

05.09.1994 p. 23122 RSTJ vol. 63 p. 70). Ademais, ainda que possível 

admitir-se a caracterização do Crime de Prevaricação, não há que se falar 

em competência do juiz singular, sendo, portanto ação penal de 

competência originária do Tribunal de Justiça em razão do privilégio de 

foro. Neste sentido, eis O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL: 

PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS 

PREVENTIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INSS. DESOBEDIÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Firmou esta Corte o entendimento de que 

o Juízo Cível não tem competência para expedir ordem de prisão, senão 

nas hipóteses de prisão civil previstas na Carta Magna. 2. O não 

cumprimento de ordem judicial, por servidor público, pode configurar, em 

tese, crime de prevaricação (CP, art. 319), mas não cabe ao juiz cível 

determinar a prisão. Se a ordem não é cumprida, deve o juiz requisitar a 

instauração de inquérito ou determinar a remessa ao Ministério Público de 

cópias das peças que demonstrem o fato. 3. Ordem concedida. (TRF-1 - 

HC: 48668 MG 2006.01.00.048668-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/01/2007, 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: 09/02/2007 DJ p.13). III – Desse 

modo, INDEFIRO o PEDIDO de ID. 27600599, no tocante a PRISÃO dos 

Secretários Alexandre Bustamante dos Santos, Secretário de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso e Emanoel Alves das Flores, Secretário 

Adjunto da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso. Por 

outro lado, DETERMINO o envio de cópias dos autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, para que se assim entender, OFEREÇA DENÚNCIA na ESFERA 

CRIMINAL. IV – No mais, aguarde-se o cumprimento da DECISÃO de ID. 

27477203 quanto a NOVA INTIMAÇÃO do Requerido para CUMPRIMENTO 

IMEDIATO da LIMINAR CONCEDIDA em ID. 27020851. V - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002625-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002625-06.2016.8.11.0015 AUTOR(A): JAIR PONTES RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007942-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007942-48.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELIZANGELA PATRICIA 

PAGLIARI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011467-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIGOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011467-38.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE PIGOSSO RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007971-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007971-98.2017.8.11.0015 AUTOR(A): IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012852-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012852-21.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ISMAEL DIAS RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009982-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVA GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009982-03.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDIVA GONCALVES LIMA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003995-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FERREIRA DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003995-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA FERREIRA DOS 

PASSOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012460-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012460-81.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVANDRO DE SOUSA LEITE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009499-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009499-70.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARINEIDE ALVES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005633-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA NIEDO ZUBLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001375-98.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA CECILIA NIEDO ZUBLER 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012306-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012306-63.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDNALVA PEREIRA DE ARAUJO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005281-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005281-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NEDIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008289-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008289-81.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE VANDERLEI DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004499-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004499-55.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DIVINO ALVES MIRANDA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012018-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETT BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012018-18.2017.8.11.0015 AUTOR(A): APARECIDO DONIZETT BENTO 

DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008552-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008552-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LOURDES MARIA FONTANA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008277-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008277-67.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CIRO PEREIRA CAMPOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008302-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008302-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002793-08.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SOLANGE CAMPOS DE SOUZA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002799-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002799-15.2016.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIA DOS SANTOS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011714-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011714-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDILSON CUSTODIO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002687-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PAULUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002687-46.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SILVIA PAULUK RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001725-86.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MAURILIO CARDOSO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002794-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002794-90.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA REGINA PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002792-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002792-23.2016.8.11.0015 AUTOR(A): VERONICA FERREIRA DE 

ARAUJO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002332-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002332-36.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARCELO GAVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001388-97.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VERENA CRISTINA SCHENFERT 

RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002558-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA REUTERS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002558-41.2016.8.11.0015 AUTOR(A): DIANA REUTERS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008310-57.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSA APARECIDA DOS 

SANTOS ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008325-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FURLANETTO MANDUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008325-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA MADALENA 

FURLANETTO MANDUCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO 

da AÇÃO COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre 

direitos originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre 

uma situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 

104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do 

parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a 

que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores 

das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 

trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 

Ainda, “segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação 

coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001616-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA FERRATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001616-38.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IVONE APARECIDA 

FERRATTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010322-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA BRIGOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010322-44.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANE MARIA BRIGOLATO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 
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macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002494-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN APARECIDA GALVAO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002494-60.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELEN APARECIDA GALVAO 

PINHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012294-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE TELES DOS REIS RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012294-49.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDILENE TELES DOS REIS 

RANGEL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010554-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010554-56.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DANIEL FERREIRA DE LIMA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GERTRUDES KOTTERS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005678-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLARICE GERTRUDES KOTTERS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 
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precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007943-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007943-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MIGUEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009191-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MEZOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009191-34.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA MEZOMO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012072-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA MARIA LEMOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012072-81.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZA MARIA LEMOS DE 

SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015449-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MOSSORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN3703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015449-89.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE MOSSORO 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001257-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSLENE KATIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001257-59.2016.8.11.0015 AUTOR(A): OSLENE KATIA ALVES DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002567-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BARROS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002567-03.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANA BARROS SANTANA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002116-07.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012488-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO QUINTILHANO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012488-49.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO QUINTILHANO DA 

COSTA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015479-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015479-27.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA HELENA DOS SANTOS 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE o DESPACHO de Id 26067020, eis que inexiste DECISÃO 

deste juízo quanto a REDISTRIBUIÇÃO dos autos. Às providências. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004856-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004856-69.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO 

NUNES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 
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1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002789-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIS BATISTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002789-68.2016.8.11.0015 AUTOR(A): DEIS BATISTA RAMOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005142-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005142-47.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SONIA MARIA DO CANTO 

SOMAVILA GAMA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE o 

DESPACHO de Id 26067020, eis que inexiste DECISÃO deste juízo quanto 

a REDISTRIBUIÇÃO dos autos. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015340-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MATOS ALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015340-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE MATOS ALVES 

CARVALHO RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. I – 

Inicialmente, RECEBO o ADITAMENTO da INICIAL formulado em ID. 

27636134, no que tange à juntada do processo da Licença Ambiental 

Única – LAU, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC; II – Outrossim, em 

que pese os ARGUMENTOS deduzidos no PETITÓRIO de ID. 27636134, 

INDEFIRO o PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO nele formulado diante da 

necessária aplicação do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, na 

medida em que “não há previsão legal para o recebimento de pedido de 

reconsideração” (STJ - RCD no HC: 280541 SP 2013/0356718-0, Relator: 

Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 

TJ/SE), Data de Julgamento: 17/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 13/02/2014) III - Sendo assim, FICA MANTIDA a DECISÃO 

de ID. 27608967; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015465-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015465-43.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que pese a 

SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela prestação de SERVIÇOS de 

SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade de o cidadão 

promover a respectiva ação em face de qualquer deles, não se pode 

descuidar que a POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o 

Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela 

Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente o ENTE mais 

DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, 

neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no 

caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a 

intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação 

das carências da população e formulação de políticas públicas 

adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO o 

INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE. III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015472-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015472-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que pese a 

SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela prestação de SERVIÇOS de 

SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade de o cidadão 

promover a respectiva ação em face de qualquer deles, não se pode 

descuidar que a POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o 

Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela 

Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente o ENTE mais 

DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, 

neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no 

caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a 

intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação 

das carências da população e formulação de políticas públicas 

adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO o 

INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE. III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015470-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015470-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que pese a 

SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela prestação de SERVIÇOS de 

SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade de o cidadão 

promover a respectiva ação em face de qualquer deles, não se pode 

descuidar que a POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o 

Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela 

Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente o ENTE mais 

DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, 

neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no 

caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a 

intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação 

das carências da população e formulação de políticas públicas 

adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO o 

INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE. III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015318-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA TEREZA MARTINELLI (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SINOP (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015318-17.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: TERRPLANAGEM CENTRO 

OSTE LTDA - EPP IMPETRADO: ROSANA TEREZA MARTINELLI, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 
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PEDIDO LIMINAR proposta por TERRAPLAGEM CENTRO OESTE LTDA em 

desfavor da PREFEITA DE SINOP, SRA ROSANA TEREZA MARTINELLI. 

Aduz a inicial, que “a empresa impetrante atua no ramo de engenharia civil 

e realização de obras cível, tendo ganhado o processo de licitação na 

modalidade de concorrência pública n. 001/2019, tendo por objeto a 

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de 

águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no 

Perímetro Urbano (Alto da Glória-Parcial)”. Ainda, que “sendo ganhadora 

do referido processo licitatório celebrou com o munícipio o contrato 

administrativo de n. 072/2019”. Entretanto, alega que “a Administração 

Pública de maneira totalmente equivocada e de maneira suspeita, realizou 

unilateralmente a rescisão do contrato administrativo na data de 

08/11/2019, com uma série de nulidades quanto ao referido ato, mas 

principalmente, em desrespeito ao devido processo legal, situação esta 

discutida nos autos do Mandado de Segurança n . 

1014442-62.2019.8.11.0015, em trâmite neste juízo”. Ainda, que “no 

referido MS, foi deferida a liminar para fins de suspensão do ato de 

rescisão contratual”. Assim, informa que “no dia 12/12/2019 buscou uma 

reunião junto a Prefeitura para fins de se organizar e planejar a retomada 

da obra. Entretanto para sua surpresa, o Poder Público negou a retomada 

da obra, descumprindo a liminar e ainda comunicou quanto a abertura de 

um processo administrativo de responsabilização - PAR 015/2019, sob a 

justificativa de “corrigir” o erro anterior, quanto a rescisão do contrato”. 

Desse modo, alega que “no mesmo dia 12/12/2019, o impetrante procurou 

a comissão formada para fins de apuração da suposta infração e ter 

acesso a documentos e aos relatórios preliminares e para sua surpresa A 

REFERIDA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO SEQUER HAVIA SIDO 

PUBLICADA AINDA”. Por fim, REQUER a CONCESSÃO da medida LIMINAR 

inaudita altera parte, a fim de suspender “o andamento do PAR 015/2019, 

pelos motivos apontados acima, estando preenchidos os requisitos para 

sua concessão, mas principalmente quanto ao seu início ante a ausência 

de publicação da portaria instauradora, bem como a ausência de 

imparcialidade da autoridade julgadora, que por diversas vezes já se 

manifestou prejulgando os fatos aqui descritos, bem como que sujeita ao 

impetrante a agravação da sua situação e bis in idem”, bem como que 

suspenda novos procedimentos administrativos de penalização do 

impetrante, relacionados a fatos até a data de 11/11/2019 (data da 

publicação do ato de rescisão do contrato), sob o fundamento de que a 

empresa teria descumprido totalmente o contrato, pois este ato de 

rescisão já se encontra sob discussão em outro MS, bem como tais fatos 

se encontram viciados com prejulgamento do poder público de que o 

impetrante efetivamente descumpriu o contrato, não impedindo abertura de 

novos processos administrativos por fatos novos e distintos, ou ainda, 

uma vez cancelado o ato de rescisão anterior”. CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. É o Relatório. Decido. O mandado de segurança é meio 

processual adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação 

dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO DA LIMINAR em 

sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para 

o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara: “Como na antecipação realizada através 

da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio”. A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso versando, a 

RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS restou DEMONSTRADA. Vejamos: O 

cerne da controvérsia gira em torno da existência de eventuais nulidades 

na Instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR 

nº 015/2019. Inicialmente, insta consignar que a apuração da 

responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na 

aplicação das sanções previstas na Lei nº 12.846/2013 será efetuada por 

meio de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), com 

observância nas disposições do Decreto nº 8.420/2015 e da Portaria nº 

910/2015, da CGU. Os atos previstos como infrações administrativas na 

Lei nº 8.666/1993, ou a outras normas de licitações e contratos da 

administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conforme disposto no art. 

12 do Decreto nº 8.420/2015, aplicando-se o rito procedimental previsto na 

Portaria nº 910/2015, da CGU. Desse modo, em observância as normas 

que norteiam tal ato, temos a previsão do § 1º do Art. 10 da Portaria nº 

910/2015 da CGU, in verbis: “No ato de instauração do PAR, a autoridade 

competente designará comissão composta por dois ou mais servidores 

estáveis. § 1º A instauração do PAR dar-se-á por meio de portaria 

publicada no Diário Oficial da União, que conterá: I - o nome, o cargo e a 

matrícula dos membros integrantes da comissão; II – a indicação do 

membro que presidirá a comissão; III - o número do processo 

administrativo onde estão narrados os fatos a serem apurados; e IV - o 

prazo para conclusão do processo”. Dessa forma, verifica-se que a 

ausência de publicação da Portaria de Processo Administrativo de 

Instauração n° 015/2019 indicada na Notificação acostada em ID. 

27442909, que instaurou o PAR, gera nulidade do ato, eis que, fere dever 

constitucional no que tange a publicidade de ato administrativo. Outrossim, 

o Decreto nº 8.420/2015, em seu art. 8º, estabelece que “a pessoa jurídica 

poderá acompanhar o PAR por meio de seus representantes legais ou 

procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos”. Deste 

modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES para a CONCESSÃO do 

PEDIDO LIMINAR pretendido, eis que não foram observados os termos do 

que dispõe a Portaria nº 910/2015, da CGU, bem como do artigo 8º 

Decreto nº 8.420/2015, quanto à publicidade da Portaria de Instauração do 

Processo Administrativo nº 015/2019. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

PRETENDIDA, no sentido de SUSPENDER o ANDAMENTO do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO de RESPONSABILIZAÇÃO N° 015/2019, bem como dos 

NOVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS de PENALIZAÇÃO do 

Impetrante, relacionados a fatos até a data de 11/11/2019 (data da 

publicação do ato de rescisão do contrato). NOTIFIQUE-SE a(s) 

AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que 

entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 
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(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Inicialmente, no que tange ao PETITÓRIO do ESTADO DE MATO 

GROSSO em ID. 27257480, cumpre REMEMORAR que os REPASSES 

MENSAIS aqui discutidos referem-se ao “Contrato nº 0692018/SES/MT 

Inexigibilidade nº 009/2018 Processo Administrativo nº 286638/2018”, 

firmado em 28/08/2018, em que estabeleceu a inserção da Fundação 

Autora “na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de 

saúde, visando a atenção integral à saúde, a serem prestados a usuários 

do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso que deles 

necessitem” (Cláusula Primeira, item 1). Estabelecendo ainda, que “a 

dinâmica de execução do contrato leva em consideração a prestação de 

contas, a competência mensal para avaliação e pagamento da parcela, 

sempre de acordo com os critérios quantitativos e qualitativos 

contratados”, conforme a redação da Cláusula Terceira, inciso XVIII da 

alínea “a” do item 3. Ademais, a Cláusula Sexta, bem como o item 2.4 do 

Anexo – II Sistema de Pagamento e Execução Financeira do mesmo 

contrato, dispõe que “o contrato estabelece a formação da Comissão de 

Acompanhamento de Contratualização - CAC para avaliação das metas e 

dos serviços prestados, observados os critérios próprios do contrato” 

(Cláusula Sexta, item 6.3. e 6.6. do contrato). Ainda, dispõe que cabe ao 

Contratante (Estado de Mato Grosso) “prover o Hospital dos recursos 

financeiros necessários ao fiel cumprimento da execução deste Contrato 

e planejar, nos orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o 

caso, os recursos necessários para custear os seus objetivos, de acordo 

com o sistema de transferência previsto” (Cláusula Terceira, item 3.1) e, 

que “a gestão do presente instrumento é de responsabilidade da 

CONTRATANTE que o exercerá por meio do monitoramento, controle e 

avaliação deste, devendo dispor de todas as ferramentas necessárias a 

fim de alcançar os seus objetivos” (Cláusula Sexta, item 6). Nesse sentido, 

não subsistem os argumentos de que a Contratada esteja se valendo de 

“atalhos” para “receber pelos serviços prestados”, bem como, não há 

fundamento para o pedido de “dilação de prazo” e da “existência de 

irregularidades graves” na medida em que o referido Contrato vige desde 

agosto/2018 e, conforme DECISÃO LIMINAR já proferida nestes autos, 

cujos EFEITOS vem sendo ESTENDIDOS, o Estado de Mato Grosso está 

INADIMPLENTE desde setembro/2019, logo é PERFEITAMENTE POSSÍVEL 

CONHECER a SITUAÇÃO CONTRATUAL estabelecida entre as partes a 

possuir a DOCUMENTAÇÃO pertinente em mãos, na medida em que 

AMBOS possuem DIREITOS e DEVERES. Ademais, “empecilho de ordem 

financeira-contábil” não tem o condão de justificar a inadimplência, eis que 

há o DEVER CONSTITUCIONAL de CUMPRIR a LEGISLAÇÃO, HONRANDO 

seus COMPROMISSOS CONTRATUALMENTE ASSUMIDOS, não cabendo 

ao Poder Judiciário conceder exceções ou autorizar seu descumprimento, 

sobretudo quando se trata de serviço essencial aos cidadãos. É 

INCONTROVERSO o DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL por parte do 

ESTADO DE MATO GROSSO, devendo haver os repasses dos valores 

contratados, pois evidente que o atraso no pagamento das parcelas 

mensais implicará, sem dúvidas, na suspensão do atendimento pelo SUS à 

população, causando prejuízos irreparáveis, o que viola frontalmente o 

direito fundamental à saúde previsto no artigo 6º da Constituição Federal. 

Sendo assim, INDEFIRO o PEDIDO formulado em ID. 27257480. II – Portanto, 

em CONTINUIDADE ao DESPACHO de ID. 26723736, DEFIRO o PEDIDO 

formulado em ID. 26671334, ESTENDENDO, assim, os EFEITOS da 

DECISÃO LIMINAR de ID. 18054908, ao que DETERMINO o BLOQUEIO de 

VERBAS PÚBLICAS na importância de R$ 1.459.361,41 (hum milhão, 

quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e 

quarenta e um centavos), consistente no montante do repasse financeiro 

mensal em atraso (Setembro/2019), levando em consideração o valor 

indicado pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização – CAC e 

consignado na Nota Fiscal - nº 201900000007637, emitida em 11 de 

novembro de 2019 (IDs. 26671337 – Pág. 18 a 20 e 26671337 – Pág. 25); 

III - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002942-14.2019.4.01.3603

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CHRYSTINA WOHNRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002942-14.2019.4.01.3603 AUTOR(A): RENATA CHRYSTINA 

WOHNRATH REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I 

- Compulsando os autos, verifica-se em ID. 28000367, PETITÓRIO da parte 

Autora dando conta que “até o presente momento o benefício da 

Requerente não foi restabelecido, estando a mesma passando por sérias 

dificuldades financeiras, dependendo de ajuda de terceiros, para poder 

garantir o mínimo de sua subsistência”; II – Nesse sentido, a fim de 

rememorar aquele “decisum” (ID. 26616158), oportuno trazer à baila seu 

dispositivo: “’Ex positis’, com base no princípio da fungibilidade, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO da TUTELA no sentido de CONCEDER a Requerente o 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO do AUXÍLIO ACIDENTE, devendo este ser 

concedido imediatamente pela Autarquia Requerida”. III – Portanto, diante 

do PETITÓRIO da parte Autora, conclui-se que, até a presente data, o 

Requerido NÃO ATENDEU à DETERMINAÇÃO JUDICIAL; IV – Nesse 

sentido, REVIGORO a DECISÃO LIMINAR de ID. 26616158, conferindo, 

portanto, CUMPRIMENTO INTEGRAL ao DISPOSITIVO em comento, ao que 

fixo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o AGENTE RENITENTE ser 

RESPONSABILIZADO CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVAMENTE, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser FIXADA MULTA 

DIÁRIA a ser suportada pelo próprio agente. V – Para tanto, fica INTIMADA 

a parte Autora a INFORMAR nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

CUMPRIMENTO da presente DETERMINAÇÃO; VI - Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BALESTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009970-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ADELAR BALESTRIN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por ADELAR BALESTRIN em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz a inicial que “em data de 11 de Julho de 2006 a servidora 

pública Giselle Belém Moreira Lima, assessora técnica florestal, lavrou 

contra o autor o auto de infração nº 102733 pela suposta conduta de 

‘desmatar 350,55 há de área de reserva legal’, fundamentando a autuação 

em imagem de satélite do ano de 2005”. Sustenta que “lavrou o auto de 

infração arbitrando multa de R$ 350.550,00 (trezentos e cinquenta mil e 
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quinhentos e cinquenta reais), enquadrando a conduta nos seguintes 

dispositivos legais: Artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c com os artigo 

39 do Decreto Federal nº 3179/99, dando origem ao Processo 

Administrativo nº 160094/2006”. Ressalta que “apresentou defesa 

administrativa que foi julgada improcedente, tendo a autoridade 

administrativa homologado o auto de infração nos exatos termos da 

autuação”, tendo sido, “interposto recurso administrativo ao CONSEMA 

que também foi julgado improcedente mantendo a decisão de primeira 

instância”. Por essa razão, REQUER, “a concessão da tutela antecipada 

de urgência para suspender a cobrança judicial do auto de infração em 

face de incompetência da agente autuante, bem como pelo direito de 

suspensão das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, o Requerente foi autuado pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado 

o Auto de Infração n° 102733, que segundo as alegações da Requerente, 

não deve prosperar, eis que feito por agente ambiental incompetente, bem 

como pela inobservância do direito de suspensão das penalidades 

anteriores a 22 de julho de 2008 previstas no Código Florestal. 

Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e 

NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual: - DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – aquelas 

decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, referentes a impostos, 

taxas, contribuições e demais obrigações acessórias; - DÍVIDAS NÃO 

TRIBUTÁRIAS – aquelas referentes a multas administrativas de entes 

públicos, ou seja, da União Federal, Estados, Municípios, INMETRO, 

PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros; Neste sentido, verifica-se que o 

presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto 

de Infração nº 102733 e do Processo Administrativo nº 160094/2006, 

lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso. Posto isso, passa-se a análise da 

incompetência do agente ambiental para lavratura do Auto de Infração n° 

102733. A competência administrativa consiste no poder atribuído, pela 

Lei, ao agente público para o desempenho específico de suas funções. 

Desta forma, todo ato emanado por agente incompetente é inválido, por lhe 

faltar elemento essencial para a sua validade: o poder de manifestação de 

vontade. Logo, para que o ato administrativo seja considerado válido, 

necessário que tenha sido praticado por autoridade competente, com 

poder legal para praticá-lo. Ressalta-se que, no caso dos presentes 

autos, não está em discussão a competência da SEMA para a lavratura de 

auto de infração, mas sim do agente público que o lavrou. Partindo dessa 

premissa, verifica-se que o Auto de Infração n° 102733 foi lavrado pela 

servidora pública Giselle Belém Moreira Lima, Assessora Técnica Florestal 

da Sema/MT, conforme consta do Processo Administrativo n° 160094/2016 

(Num. 22127257). Dada essa conjuntura, o artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 

define quais são as autoridades competentes para lavrar auto de infração 

ambiental: “§ 1º - São autoridades competentes para lavrar auto de 

infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de 

órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os 

agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”. Do mesmo 

modo, o parágrafo terceiro, do artigo 70, da Lei 9.605/98, estabelece que: 

“§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental 

é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 

administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”. Para corroborar 

a assertiva, a Lei 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – 

em seu artigo 6º, inciso V, estabelece que são integrantes do SISNAMA: 

“Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 

assim estruturado: (...) V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades 

estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 

controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação 

ambiental;”. Nessa linha de raciocínio, a Lei n. 8.515/2006, que cria a 

Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, 

dispõe que: “Art. 4º - São prerrogativas dos servidores efetivos da 

Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente as atribuições pertinentes à 

formulação, estruturação, disseminação, implantação, gestão de 

informações, avaliação, e intervenções pertinentes às Políticas Estaduais 

do Meio Ambiente, com a finalidade de garantir o controle (licenciamento, 

fiscalização e monitoramento), a preservação, a conservação e a 

recuperação ambiental [...]”. Assim, os funcionários da SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA, órgão integrante do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, são autoridades competentes 

para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. 

A propósito excerto de julgado: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE PRODUTO FLORESTAL E 

VEÍCULO QUE O TRANSPORTAVA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - 

LIBERAÇÃO APENAS DO VEÍCULO - MANUTENÇÃO DA MADEIRA SOB A 

CUSTÓDIA DA JUSTIÇA AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 

8.189/2006 - AUTO DE APREENSÃO LAVRADO POR SERVIDORA DA 

SEMA – AUTORIDADE COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DA 

LEI Nº 9.605/98 – DECISÃO ESCORREITA - SENTENÇA RATIFICADA. É 

possível a dispensa da emissão de Guias Florestais desde que o produto 

florestal esteja acompanhado de Nota Fiscal, que conterá a identificação 

da mercadoria com o nome popular e científico, além da sua volumetria que 

não deverá ultrapassar o limite de 2m³. A ausência do nome científico dá 

ensejo à legalidade da apreensão do produto florestal apenas. São 

autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e 

instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados 

para as atividades de fiscalização”. (ReeNec 24488/2009, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2009, 

Publicado no DJE 27/08/2009) Grifo nosso. Logo, com base na legislação 

vigente, é de se concluir pela competência do agente que realizou a 

autuação, tendo em vista que os funcionários da SEMA, possuem 

competência para realizar lavratura de autos de infração diante do 

cometimento de infrações administrativas ambientais. Portanto, a 

Assessora Técnica Florestal da SEMA, na qualidade de profissional 

habilitada, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar 

ilícito ambiental, nos termos da legislação supramencionada. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRA IRREGULAR, 

SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM MANIFESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETÊNCIA DOS 

AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇAO – 

ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA – PREVISÃO LEGAL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO AMBIENTAL – 
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CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pela ausência de 

abertura de prazo para manifestação sobre os documentos juntados pela 

parte ré, por não justificar a decretação da nulidade do processo, sem que 

o interessado demonstre o efetivo prejuízo que lhe tenha sido causado. 

São AUTORIDADES competentes para lavrar AUTO de INFRAÇÃO 

AMBIENTAL e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos 

AMBIENTAIS integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico Florestal da SEMA, na qualidade 

de profissional habilitado, tem COMPETÊNCIA para lavrar AUTO de 

INFRAÇÃO quando flagrar ilícito AMBIENTAL, nos termos da legislação 

supramencionada. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida 

AUTORIZAÇÃO do órgão AMBIENTAL configura-se crime AMBIENTAL, 

previsto no artigo 46, § único da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao 

pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além 

de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do 

artigo 225 da Constituição Federal. (N.U 0006578-68.2011.8.11.0015, 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 

03/06/2016)”. Grifo nosso Logo, não há se falar em incompetência da 

servidora pública, Sra. Giselle Belém Moreira Lima, Assessora Técnica 

Florestal da Sema/MT, para lavratura do Auto de Infração n° 102733. 

Outrossim, no que tange a inobservância do direito de suspensão das 

penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previstas no Código 

Florestal, importante consignar que com o advento do referido Código, os 

entes federados ficaram encarregados de implantar Programas de 

Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais visando 

a adequação das áreas aos termos previstos na legislação. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 59 da Lei 12.651/2012: “Art. 59. A União, os 

Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de 

Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o 

objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo”. Para adesão ao PRA é 

obrigatória a inscrição do imóvel rural no CAR, que deve ser requerida em 

até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei, que 

estabelece: “§ 4º Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que 

os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à 

adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que trata o art. 

59 desta Lei”. A referida Lei estabelece, ademais, que com base no 

requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do 

Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de 

compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial e que no período 

entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no 

Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e 

enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário 

ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 

22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em 

Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (§

§ 3° e 4°, do artigo 59 do Código Florestal). Tal regramento consigna, 

ainda, que a partir da assinatura do termo de compromisso, serão 

suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º 

deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no 

termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências 

desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas 

referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços 

de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 

regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no 

PRA (§ 5°do artigo 59 do Código Florestal). Dada essa conjuntura, 

verifica-se em ID. 22127255 que o imóvel objeto do Auto de Infração n° 

102733 tem inscrição no CAR e que o Requerente aderiu ao Programa de 

Regularização Ambiental. Assim sendo, não obstante a legislação exigir a 

assinatura do termo de compromisso para a suspensão das infrações 

ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, não pode se permitir que o 

Requerente seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da 

documentação até a consequente expedição do termo de compromisso 

pelo órgão ambiental em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca 

quantidade de funcionários enfrentadas pelos órgãos públicos. Sendo 

assim, uma vez a parte Autora tendo demonstrado que realizou a 

inscrição no CAR, que as infrações ambientais que busca suspender 

ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e que aderiu ao Programa de 

Regularização Ambiental, a suspensão das penalidades é medida que se 

impõe. Assim, em razão da aparente inobservância do direito a suspensão 

das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previsto no Código 

Florestal, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome 

do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO 

de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida 

liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME 

MACULADO frente ao mercado de credores. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo 

de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. Ademais, o Autor, desde logo, se propõe 

a prestar CAUÇÃO REAL como garantia do processo. Quanto a CAUÇÃO, 

ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que: “O Código não condicionou, 

sempre e obrigatoriamente, todas as medidas liminares à prestação de 

caução; apenas facultou ao juiz o poder de determinar a contracautela (...) 

caso em que poderá determinar que o requerente preste caução (...- diz o 

art. 804), o que, naturalmente, será feito quando a imprecisão dos 

elementos de convicção produzidos pelo requerente não propiciar ao juiz 

a segurança mínima para convencer-se da inteira procedência da 

pretensão cautelar in li mine litis” (Processo Cautelar, 22a ed., EUD, São 

Paulo, 2005, p. 142). Não há dúvida de que a contracautela mediante 

depósito em dinheiro do valor da obrigação à ordem do Juízo é a forma 

mais efetiva de garantir a reparação dos danos que a execução da liminar 

possa causar. No entanto, quando a lei não determina a espécie de 

caução, de rigor a concessão de oportunidade para que o obrigado 

escolha o modo de prestá-la. A caução pode ser real ou fidejussória e 

quando a lei não determinar a espécie de caução, esta poderá ser 

prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União 

ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança. 

Esta garantia, que é destinada a eventual ressarcimento de danos 

causados à parte ex-adversa, não pode ser recusada se reconhecida a 

sua idoneidade e demonstrados os seus requisitos, eis que cabe à parte 

interessada optar pelas modalidades de caução especificadas em lei, 

conforme alhures exposto. “In casu”, verifica-se que a parte Autora 

oferece como garantia a parte ideal de 14 ha (quatorze hectares) do 

imóvel rural denominado Fazenda Céu Azul - Parte 03 inscrito na matrícula 

nº 082 do CRI da Comarca de Itaúba – MT, que ostenta uma área total de 

44,3206 ha e valor de avaliação total de R$ 1.158,961,80 (um milhões, 

cento e cinquenta e oito mil e novecentos e sessenta e um reais e oitenta 

centavos), não sendo possível com esses dados, num primeiro momento, 

a aceitação do referido bem como garantia do juízo, eis que não 

colacionado aos autos, o valor de avaliação da parte do imóvel que 

pretende ofertar como caução. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR 

postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da COBRANÇA da 

MULTA aplicada ao AUTO de INFRAÇÃO nº 102733, ABSTENDO-SE o 

Requerido de INSCREVER o NOME do AUTOR em DÍVIDA ATIVA e 

PROTESTAR o REFERIDO TÍTULO em CARTÓRIO e/ou se JÁ o TENHA 

INSCRITO para que seja IMEDIATAMENTE RETIRADO. CONDICIONO, 

contudo, o CUMPRIMENTO da LIMINAR, a APRESENTAÇÃO de LAUDO de 

AVALIAÇÃO do VALOR do BEM referente a parte ideal de 14 ha 

(quatorze hectares) do imóvel rural denominado Fazenda Céu Azul - Parte 

03 inscrito na matrícula nº 082 do CRI da Comarca de Itaúba – MT, 

devendo, com o aporte, RETORNAR os autos CONCLUSOS para ANÁLISE 

do mesmo, caso o faça. DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da 

JUSTIÇA. CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto 

aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo 

legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. 

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007983-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): LUIS FERNANDO QUIROGA REU: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIS FERNANDO QUIROGA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que o Requerente 

“tomou conhecimento sobre a impossibilidade de obter Certidão Negativa 

de Débitos Fazendários junto ao Estado de Mato Grosso”, em razão das 

“supostas dívidas ativas nº 20173745 e nº 20093170” oriundas de autos 

de infração ambiental. Acrescenta que a “Certidão de Dívida Ativa nº 

20173745 declara a origem do suposto débito, decorrente de autuação 

ambiental” por “desmatamento sem autorização do órgão competente”, no 

entanto o correlato processo administrativo nº 3281/2006, derivado da 

autuação ambiental, ainda está em curso, “pendente de decisão definitiva 

a ser emitida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA”, 

restando pendente de decisão administrativa definitiva o Auto de Infração 

nº 44124, o qual sustenta a referida CDA. Assevera, ainda, que a 

“Certidão de Dívida Ativa nº 20093170 indica claramente que o débito 

decorrente de autuação ambiental foi submetido a cobrança judicial, 

mediante executivo fiscal que tramitou sob o código 427978, perante a 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT”, 

sendo extinto por sentença e os autos permanecem em arquivo desde 

21/07/2016. Por fim, requer, liminarmente, a expedição “Certidão Negativa 

de Débito ou, ainda, Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do 

requerente”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Os autos foram 

inicialmente DISTRIBUÍDOS perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, sendo, na sequência, DETERMINADA a REMESSA para esta 

VARA ESPECIALIZADA. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos 

que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO 

PLENA, o pleito de TUTELA ACAUTELATÓRIA MERECE ACOLHIMENTO. “In 

casu”, o Requerente é produtor rural (agricultor) e não vem conseguindo 

obter certidão de regularidade fiscal, em razão das “supostas dívidas 

ativas nº 20173745 e nº 20093170” oriundas de autos de infração 

ambiental. Ocorre que, ao que parece, referidas CDAs não poderiam 

obstar a obtenção de, pelo menos, Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, na medida em que, com relação à CDA nº 20173745, o processo 

administrativo nº 3281/2006, derivado da autuação ambiental, ainda está 

em curso, “pendente de decisão definitiva a ser emitida pelo Conselho 

Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA”, restando pendente de decisão 

administrativa definitiva o Auto de Infração nº 44124, o qual sustenta a 

referida CDA. Já no que concerne à CDA nº 20093170, esta foi submetida 

“a cobrança judicial, mediante executivo fiscal que tramitou sob o código 

427978, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Rondonópolis, MT”, sendo extinto por sentença e os autos permanecem 

em arquivo desde 21/07/2016. A expedição da CERTIDÃO NEGATIVA é 

possível nos casos de EXTINÇÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, conforme 

disposto no artigo 156 do CTN, e a expedição da CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITO DE NEGATIVA é possível nos casos de existência de 

CRÉDITOS NÃO VENCIDOS, de CRÉDITOS EM CURSO DE COBRANÇA 

EXECUTIVA, cuja EXIGIBILIDADE esteja SUSPENSA, conforme disposto no 

artigo 151 do CTN. É sabido, ainda, ser dado ao contribuinte, desde que 

vencida a obrigação e ainda não manejada correspondente execução 

fiscal, OFERTAR GARANTIA e viabilizar a expedição de certidão positiva 

com efeito de negativa. O art. 206 do CTN estabelece que tem o mesmo 

efeito que a certidão negativa de débitos aquela em que conste a 

existência de créditos “em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora”. A referida disposição garante o legítimo 

interesse do contribuinte em adotar providência com o intuito de vincular 

determinado bem à garantia da futura execução fiscal a ser proposta pelo 

Fisco e, assim, viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de 

negativa. Logo, a caução a ser ofertada pelo contribuinte, precedente ao 

ajuizamento da execução fiscal, se assemelha à penhora antecipada e 

faculta a emissão da certidão almejada, desde que prestada em valor em 

suficiente à garantia do juízo. Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, 

oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a 

Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto 

essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do 

CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 

1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 810212 RS 2015/0280680-1, Relator: 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2017, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017) (grifo nosso). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. 1. Pedido de 

antecipação de tutela. Multa originada de Auto de Infração da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. Pretensão à expedição de certidão negativa 

ou certidão positiva com efeito de negativa, mediante apresentação de 

caução idônea. 2. Presentes os elementos que indicam o preenchimento 

dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, com 

fulcro no art. 1.019, I, do CPC/15, calcados naqueles atrelados à tutela de 

urgência, prevista no art. 300, caput, do CPC/15. 3. Probabilidade do direito 

decorrente do que restou assentado pelo colendo STJ, quando do 

julgamento em sede de Recurso Repetitivo do Resp nº 1123669/RS (TEMA 

237), no sentido de que o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 4. Orientação 

extensiva às multas administrativas e aos créditos não tributários que 

acarretem na inscrição em dívida ativa e posterior cobrança pelo 

procedimento da Lei das Execuções Fiscais. 5. Perigo de dano decorrente 

da impossibilidade de se habilitar em processos licitatórios junto à órgãos 

públicos. 5. A partir da indicação de bem à caução pelo agravante em 

valor superior à multa como caução, restaram demonstrados os requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079544896, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, 
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Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079544896 RS, Relator: Antônio 

Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019) 

(grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito 

Tributário. IMÓVEL. PENHORA. GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

sabido ser dado ao contribuinte, desde que vencida a obrigação e ainda 

não manejada correspondente execução fiscal, ofertar garantia e 

viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa sem 

condicioná-la à suspensão da exigibilidade do débito, sob pena de que lhe 

seja imposta condição menos favorável que a ostentada por quem já tenha 

sido judicialmente acionado pelo Fisco (nesse sentido: STJ, REsp 

1123669/RS). 2. Pautado por tal premissa atuou o julgador primevo, tendo 

aceitado o imóvel ofertado em garantia e determinado a expedição de 

certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, 

caso inexistente impedimento além do debatido na ação originária. 3. 

Diversamente do afirmado pelo recorrente, consta nos autos cópia integral 

da certidão atualizada do imóvel expedida em 31/10/2018 pelo Cartório de 

Registro de Imóveis - 1º Ofício da Serra, composta por cinco folhas 

preenchidas em anverso e verso, a qual apresenta como informação final 

certificação da ausência de ônus, podendo, portanto, sobre ele recair 

penhora a fim de subsidiar a expedição da certidão debatida. 4. Recurso 

desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Desembargadores da egrégia Terceira Câmara Cível, por 

unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - 

AI: 00029098020198080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/05/2019) (grifo nosso). No caso dos autos, de 

acordo com os DOCUMENTOS colacionados à INICIAL, no que tange à 

CDA nº 20173745, o processo administrativo nº 3281/2006, derivado da 

autuação ambiental, ainda está em curso, “pendente de decisão definitiva 

a ser emitida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA”, 

restando pendente de decisão administrativa definitiva o Auto de Infração 

nº 44124, o qual sustenta a referida CDA. Já no que concerne à CDA nº 

20093170, esta foi submetida “a cobrança judicial, mediante executivo 

fiscal que tramitou sob o código 427978, perante a 2ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT”, sendo extinto por 

sentença e os autos permanecem em arquivo desde 21/07/2016. Assim, 

temos eventual CRÉDITO NÃO VENCIDO (CDA nº 20173745) e uma 

OBRIGAÇÃO VENCIDA, cuja EXECUÇÃO FISCAL foi EXTINTA por 

abandono da causa do próprio Fisco Exequente (CDA nº 20093170), de 

maneira que, em ambos os casos o Requerente faz jus à obtenção de 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, condicionado ao oferecimento 

garantia, representada por bem móvel ou imóvel, suficiente 

monetariamente e idôneo. Assim, o DEFERIMENTO do PEDIDO é medida que 

se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA em favor do Requerente, caso inexistente impedimento além do 

debatido nesta demanda, CONDICIONADO ao OFERECIMENTO GARANTIA, 

representada por bem móvel ou imóvel, suficiente monetariamente e 

idôneo. Com o oferecimento da garantia, os autos deverão ser feitos em 

conclusão para análise e deliberação por este Juízo. CITE-SE, 

INTIMINANDO o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012451-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILASIO LISETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012451-51.2019.8.11.0015 REQUERENTE: VILASIO LISETE PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE a PARTE AUTORA. 

Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES OAB - GO27529 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001435-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DOMINGOS PEREIRA DE 

ANDRADE REU: INSS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A ALTA 

PROGRAMADA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por 

DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS. Aduz a inicial que o Requerente “sofreu 

um acidente de moto no percurso da empresa para casa em 06/05/2015, 

na qual fraturou a articulação do tornozelo direito (fratura exposta) e uma 

fratura interna no peito do pé, tendo sido submetida à cirurgia com 

colocação de placas e pinos no tornozelo” e que “por esse motivo, 

percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho com início em 

06/06/2015 e término em 02/03/2016”. Esclarece que “por consequência 

da cessação do benefício, a parte autora tentou retornar ao trabalho, 

porém sem sucesso, uma vez que continuou/continua com fortes dores e 

dificuldades para o trabalho que exerce”. Informa que “a parte autora não 

consegue realizar as funções normais de um servente de pedreiro, como 

subir escadas, carregar peso, forçar o tornozelo para agachar e levantar, 

andar em andaimes estreitos e que balançam e não possui mais equilíbrio 

nem força para firmar a perna e anda mancando” e que “às vezes precisa 

preparar massa manualmente, o que também força o tornozelo”, 

possuindo “dificuldades para usar sapatos fechados, pois o pé não faz 

mais movimentos para cima, para baixo nem para os lados (limitação 

motora), assim, a botina, própria para o serviço, não entra no pé”, bem 

como que “por diversas vezes ‘pisa em falso’, porque o tornozelo não 

firma”. Salienta, ademais, que “a parte autora faz uso de medicamentos 

fortes para controle das dores e sintomas” e que “já foi submetida à 

cirurgia e frequenta regularmente consultórios médicos para tratamento”. 

Por essas razões, REQUER, “a concessão da Tutela de Urgência 

Antecipada como institui o artigo 300, e seus parágrafos, do CPC/2015, no 

sentido de que seja imediatamente oficiado o INSS a restabelecer o 

auxílio-doença da Parte Autora, tendo em vista que encontra-se 

incapacitada para qualquer atividade laborativa, sem possibilidade de 

retorno ao trabalho, tampouco de prover seu próprio sustento e realizar 
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seu tratamento médico de forma adequada”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária à coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o Requerente no 

dia 06/05/2015 sofreu acidente de moto no percurso da empresa para 

casa, na qual fraturou a articulação do tornozelo direito (fratura exposta) 

e uma fratura interna no peito do pé, tendo sido submetido à cirurgia com 

colocação de placas e pinos no tornozelo. A época do acidente 

(06/05/2015), nos termos da Lei 8.213/91, equiparava-se ao acidente de 

trabalho o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário 

de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado (art. 21, inciso IV, “d”, Lei 8.213/91). Assim, 

destaco os principais tipos de Benefícios Previdenciários que podem ser 

concedido nos casos de acidente de trabalho: Consoante se depreende 

da redação do art. 59, da Lei n.º 8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Quanto aos requisitos para a concessão do benefício do 

AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que 

assim dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia”. Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 

8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por INVALIDEZ será devido ao 

segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez pressupõe, 

entre outros, a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência, tal incapacidade é verificada mediante exame 

médico-pericial. Nesse aspecto, o Laudo Médico de ID. 17774693 datado 

de 14/03/2016 atesta que o Autor possui sequela de fratura de tornozelo 

direito sem condições definitivamente para o trabalho na construção civil, 

sugerido reabilitação profissional e o Laudo Médico de ID. 17774974 

datado de 27/06/2017, de igual forma, atesta que ele possui sequela de 

fratura de tornozelo direito com limitação dos movimentos no retropé, 

devendo evitar trabalhos que exijam maiores esforços, como construção 

civil e sugerindo mudança de função. Conclui-se, portanto, da análise dos 

documentos encartados nos autos, principalmente dos laudos médicos, 

que devido ao acidente de trabalho ocorrido no dia 06 de maio de 2015, o 

Autor apresenta sequelas de fratura no tornozelo direito com limitação dos 

movimentos no retropé, o que implica na redução de sua capacidade 

laborativa. Dessa forma, o Autor possui sequelas decorrentes do acidente 

de trabalho que ocasionaram redução de sua capacidade laborativa, o 

incapacitando para o trabalho que habitualmente exercia, tendo diante 

disso, DIREITO a concessão do BENEFÍCIO de AUXÍLIO-ACIDENTE. 

Segundo observam Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar 

Júnior, o auxílio-acidente “é concedido como o pagamento de indenização 

mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da 

capacidade de labor do segurado.” (In: Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. 2004. 4.ª ed. Livraria do Advogado. P. 272). A 

propósito excertos de julgados: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A 

DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A 

CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO 

CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Demonstrada pela 

prova PERICIAL a incapacidade do segurado para as atividades laborais 

habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao 

percebimento AUXÍLIO-ACIDENTE, a contar do dia seguinte ao da 

cessação do AUXÍLIO doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o 

AUXÍLIO-ACIDENTE é concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 3. Consoante decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 

4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, de forma que os débitos não tributários 

da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 

25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são 

os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - 

Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) 

Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, 

publicação da súmula em 31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (N.U 

0006957-09.2011.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) Grifo nosso 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, 

CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA — 

MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 

Nos TERMOS do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, é devido o AUXÍLIO-ACIDENTE a segurado, vítima de ACIDENTE de 

trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade 

laborativa. Na hipótese em que há anterior deferimento de 

AUXÍLIO-DOENÇA, o TERMO INICIAL para o pagamento do 

AUXÍLIO-ACIDENTE deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele 

benefício. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (N.U 

0000887-44.2009.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, 

Publicado no DJE 03/04/2019) Grifo nosso. Portanto, demonstrado o nexo 

etiológico entre o acidente do trabalho, e a lesão que culminou na 

diminuição da capacidade funcional, através dos laudos médicos e da 

Comunicação de Acidente de Trabalho, impõe-se o pagamento do 

Auxílio-Acidente em favor do Autor. Evidenciado o “fumus bonis juris”, o 

“periculum in mora” na prestação jurisdicional, neste caso, é manifesto, eis 

que os benefícios previdenciários tratam se de verba de caráter alimentar 

do segurado impossibilitado de trabalhar em decorrência de acidente do 

trabalho. Outrossim, em que pese o Autor tenha requerido em tutela 

antecipada o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, no presente 

caso, o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CABÍVEL É O AUXÍLIO-ACIDENTE. 

Dada essa conjuntura, o juiz pode conceder ao autor benefício 

previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que preenchidos os 

requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Isso porque, 

tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de forma menos 

rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão proferida 

não pode ser considerada como extra petita ou ultra petita. (AgRg no REsp 
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1.367.825-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/4/2013). A 

propósito excertos de julgados: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO 

— ADMISSIBILIDADE. ACIDENTE DO TRABALHO — REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA — AUXÍLIO-ACIDENTE — CABIMENTO — 

ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Consolidadas as lesões e constatada a redução da capacidade laborativa, 

o BENEFÍCIO devido é o de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, 

cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Nas questões 

PREVIDENCIÁRIAS, “é possível a flexibilização da análise da petição 

INICIAL. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a CONCESSÃO 

de BENEFÍCIO DIVERSO do REQUERIDO na INICIAL nos casos em que o 

autor preencha os requisitos legais do BENEFÍCIO deferido”. (STJ, 

Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman 

Benjamin, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 

2014). Recurso provido. (N.U 0002024-24.2014.8.11.0003, LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) Grifo nosso. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA 

NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PRINCÍPIO 

DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE 

DECISÃO EXTRA PETITA – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO 

DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO 

AUXÍLIO-ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF 

-SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. De acordo com o 

princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não 

fica restrito ao pedido da INICIAL, podendo conceder benefício diverso do 

pedido. O AUXÍLIO-ACIDENTE trata-se de indenização ao segurado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer 

natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da 

capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O TERMO INICIAL 

para a concessão do AUXÍLIO-ACIDENTE é o dia seguinte da cessação do 

AUXÍLIO-DOENÇA. Os honorários advocatícios serão arbitrados quando 

liquidado o julgado, nos TERMOS do § 4º do artigo 85 do CPC. Os índices 

para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 

0004017-08.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) Grifo nosso. Diante do exposto, 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO 

LIMINAR, é de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de DETERMINAR a 

IMPLANTAÇÃO do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE ao AUTOR, até a 

resolução do mérito em sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

GRATUIDADE da JUSTIÇA. CITE-SE, intimando a AUTARQUIA REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005142-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005142-47.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILA GAMA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILLA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, 9 e 23/01/2000, conforme Termo de 

Posse datado de 14 de junho de 2000, para o cargo de professora com lic. 

plena, 40h, Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6133436. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 8007523. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8171813 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9336072 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8171813). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 
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aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILLA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 
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CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
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REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005127-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

TAISA TANDARA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por TAISA 

TANDARA DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi realizado em 04/07/2008, conforme 

Termo de Posse datado de 06 de março de 2009, para o cargo de 

operador de atendente de creche, Referência CE-02. Estende afirmando 

que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 6130736. CITAÇÃO ao ID. Num. 6735935. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7966880 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8694809 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 
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Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7966880). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2009, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por TAISA TANDARA DE SOUZA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 
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7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 
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(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005722-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI LOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005722-77.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SIRLEI LOCH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SIRLEI LOCH em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público realizado em 26/05 

e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 02 de Abril de 2003, 

para o cargo de técnica de enfermagem, referência CE-02. Estende 
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afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 8009305 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8022661 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8009305). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2003, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (08/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SIRLEI LOCH em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 
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das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 
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“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003124-87.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ELIANI 

DISARÓ FANGUEIRO PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público realizado em 04/07/2008, conforme Termo 

de Posse datado de 01 de agosto de 2008, para o cargo de arquiteta, 

Referência CE-24. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4482326. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 5481647. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6141725 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 7286993 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 6141725). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 
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“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (15/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ELIANI DISARÓ FANGUEIRO PEREIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 
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percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 
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(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005144-17.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005144-17.2017.8.11.0015 AUTOR: 

RAIMUNDO DA SILVA FILHO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RAIMUNDO 

DA SILVA FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 04/07/2008, conforme Termo de Posse datado de 28 

de julho de 2008, para o cargo de eletricista de instalação em geral, 44h, 

Referência CE-09. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6134273. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 6735015. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7357325 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8675076 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7357325). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 
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gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por RAIMUNDO DA SILVA FILHO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 
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11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 
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decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004739-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUCIANO TAVARES SANTANA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUCIANO 

TAVARES SANTANA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi realizado em 05/06/2005, conforme 

Termo de Posse datado de 20 de outubro de 2005, para o cargo de 

operador de gari, Referência CE-02. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6047369. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6736369. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7968545 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8707987 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7968545). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 
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NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (11/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por LUCIANO TAVARES SANTANA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 
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consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005076-67.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JANE MARIA SCHARDONG RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JANE MARIA 

SCHARDONG em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 17/08/2003 conforme Termo de Posse datado de 10 

de novembro de 2004, para o cargo de técnico em enfermagem, 

Referência CE-13. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6110455. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 8048155. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8695654 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8755042 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 
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como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8695654). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (18/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por JANE MARIA SCHARDONG em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 
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específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 
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AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005063-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005063-68.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CELIA PIRES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CELIA PIRES DA SILVA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 
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13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 26/05 e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 09 

de abril de 2003, para o cargo de monitor de creche, Referência CE-06. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6107481. CITAÇÃO ao ID. Num. 

8017213. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 8170315 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708145 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8170315). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2003, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (18/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CELIA PIRES DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 
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Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 
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Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 
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previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003426-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003426-19.2016.8.11.0015 AUTOR: 

RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RIVANI 

MARIA TAQUINI DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público realizado em 07/03/1998, conforme Termo 

de Posse datado de 10 de junho de 1998 para o cargo de zelador, 

Referência QC-005. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4527024. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5841373 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 6942169 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5841373). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 
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em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por RIVANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 
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reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 
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incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004970-08.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ELIANE OELKE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ELIANE OELKE em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, realizado em 

04/07/2008, conforme Termo de Posse datado de 28 de julho de 2008, 

para o cargo de técnico de prof. com licen. plena em pedagogia, 40 h, 

Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6086701. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 8015239. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8171213 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708177 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8171213). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 
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Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (14/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ELIANE OELKE em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 
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DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 
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ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005859-59.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ADRIANO BELGROVICZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ADRIANO BELGROVICZ 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, e foi 

nomeado em 02 de maio de 1996, para o cargo de fiscal tributário. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 8155466. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8155808 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8194670 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8155808). Ora, o 
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REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1996, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (11/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ADRIANO BELGROVICZ em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 
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EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 
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Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005081-89.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARLI 

PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 17/08/2003 conforme Termo 

de Posse datado de 30 de janeiro de 2004, para o cargo de professora 

licenciatura plena em pedagogia, 40h, referência CE-20. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 6113929. CITAÇÃO ao ID. Num. 8064264. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8193927 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708223 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 
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que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8193927). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (18/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 
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nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 
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parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ELIAS BATISTA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ELIAS 
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BATISTA DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 09 e 23/01/2000, conforme 

Termo de Posse datado de 15 de fevereiro de 2000, para o cargo de vigia, 

referência CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6151726. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7371180 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8019957 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7371180). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ELIAS BATISTA DOS SANTOS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 
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incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 
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vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 
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(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005272-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005272-37.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA 

DUARTE DE PAULO KURTZ em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 04/07/2008 conforme Termo 

de Posse datado de 17 de junho de 2011, para o cargo de técnico de 

enfermagem, Referência CE-14. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6646555. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

7375480 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8674941 rechaçando 

as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7375480). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 
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ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (24/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 
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(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 
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CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004754-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004754-47.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 21/05/2006, conforme 

Termo de Posse datado de 01 de agosto de 2006, para o cargo de prof. 

lic. pedagogia, 40h, Referência CE-20-4. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6052556. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6743907. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7986918 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708076 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7986918). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 
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vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (11/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 
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aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 
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(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003358-69.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARGARETH 

ELIANE FRIEDRICH em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeado em 02 de agosto de 2005 

para o cargo de superv. de depto de ens. Fundamental. Estende afirmando 

que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 4512726. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5609775 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 6942146 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 
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público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5609775). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARGARETH ELIANE FRIEDRICH em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 
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decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 
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Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007802-14.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007802-14.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

ROSELY GONÇALVES DE SOUZA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 09/01/2000, conforme 

Termo de Posse datado de 18 de fevereiro de 2000, para o cargo de 

professor, 40h, Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento 

da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8328374. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 9063014. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9531203 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9654178 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 
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TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9531203). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSELY GONÇALVES DE SOUZA RIBEIRO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 
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salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 
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necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003217-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DEBORTOLLI BERGONCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003217-16.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LEILA DEBORTOLLI BERGONCI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LEILA 

DEBORTOLLI BERGONCI em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 09 e 23/01/2000, conforme 

Termo de Posse datado de 17 de maio de 2000, para o cargo de 

professora com magistério, 40h, Referência CE-20. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 5876722. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7925660 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8712365 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7925660). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/03/2017 - 
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protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por LEILA DEBORTOLLI BERGONCI em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 
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data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 
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a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005643-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VENTURA DO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005643-30.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIO VENTURA DO SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Previamente à análise do pedido de bloqueio formulado em Id. 27415824, 

intime-se o autor, para que no prazo de 5 dias, acoste aos autos o 

orçamento do custo hospitalar, eis que os orçamentos juntados estão 

incompletos. Com o aporte, tornem os autos conclusos para deliberação, 

com URGÊNCIA. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015498-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015498-33.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIETA 

LANGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO VALGAS 

RODRIGUES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015499-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015499-18.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIANO 

BERTICELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 17:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015503-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD GOBBI CLOVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015503-55.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EDGARD GOBBI 

CLOVIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015504-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015504-40.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:PALOMA 

GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015505-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO(A))

WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI OAB - MT27034/O 

(ADVOGADO(A))

THAYMA KAROLINE DEGE OAB - MT26835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015505-25.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDERSON 

MONTEIRO SCHMITZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLISONN 

CARLOS CERON FORMIGONI, EDILSON DEGE JUNIOR, THAYMA 

KAROLINE DEGE POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-15.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VALMIR AGOSTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010058-15.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: DOMINGOS ALVES DE 

CARVALHO EXECUTADO: JOAO VALMIR AGOSTINI Vistos em regime de 

exceção. Diante da ausência de manifestações, ARQUIVEM-SE os autos. 

CUMPRA-SE. Sinop, (data registrada no sistema). EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013246-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013246-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO SERGIO BALIEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 18 de 

dezembro de 2019. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013733-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013733-10.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007552-44.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011583-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011583-44.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006989-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006989-84.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008577-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009801-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O 
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cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009007-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONE VALADARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009007-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SILVONE VALADARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID PARRON MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005278-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEIVID PARRON MENDES 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004892-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004892-14.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 
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unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-31.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011319-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011319-56.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/02/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. VALDEMIR MEYER CPF: 

535.446.841-87, VALDESON PEREIRA DA SILVA CPF: 503.954.161-91 

Endereço do promovente: Nome: VALDEMIR MEYER Endereço: RUA 

PÁDUA, 670, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-395 

Endereço do promovido: Nome: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Endereço: 

BRAZILIAN FINANCE CENTER, 3 ANDAR, AVENIDA PAULISTA 1374, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-916 Nome: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 

2041, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: ESTADO DE SAO PAULO Endereço: 

Rua Pamplona, 227 6A Andar, - DE 4051/4052 A 5053/5054, MORUMBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05650-000 Sinop, Quinta-feira, 19 de Dezembro 

de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011330-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSA MARIA CARDOSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Previamente à análise do pedido de bloqueio formulado em Id. 

27080913, intime-se o autor, para que no prazo de 5 dias, acoste aos 

autos o orçamento do custo hospitalar, eis que o orçamento juntado em id. 

27081591 está incompleto. Com o aporte, tornem os autos conclusos para 

deliberação, com URGÊNCIA. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015511-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015511-32.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DA SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001993-09.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/02/2020 13:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. E.V. FERREIRA MARQUES - 

SERVICOS - ME CPF: 06.968.679/0001-93, MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

CPF: 734.827.221-53 Endereço do promovente: Nome: E.V. FERREIRA 

MARQUES - SERVICOS - ME Endereço: RUA DAS ARDÍSIAS, 72, JARDIM 

PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-394 DANIEL DIAS DOS SANTOS 

CPF: 832.097.351-15 Endereço do promovido: Nome: DANIEL DIAS DOS 

SANTOS Endereço: RUA RONDONOPOLIS, 583, CENTRO, NOVO 

PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000 Sinop, Quinta-feira, 19 de Dezembro 

de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 
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INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015005-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER LOG LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUAST TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERIDO)

JOAO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015005-56.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/01/2020 14:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MASTER LOG LTDA CPF: 

28.092.065/0001-23, RENATO TENORIO ALVES CPF: 985.029.561-91, 

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES CPF: 

017.708.591-60 Endereço do promovente: Nome: MASTER LOG LTDA 

Endereço: Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 11164, Chácara 93, Sala 

205, Bairro Lídia, SINOP - MT - CEP: 78559-899 JOAO LIMA DA SILVA CPF: 

518.959.941-87 Endereço do promovido: Nome: QUAST TRANSPORTES - 

EIRELI - ME Endereço: Rodovia BR 163, KM 05, S/N, ANEXO POSTO DA 

BASE, Zona Rural, DOURADOS - MS - CEP: 79804-970 Nome: JOAO LIMA 

DA SILVA Endereço: B, 75, CANAA 2, DOURADOS - MS - CEP: 79843-164 

Sinop, Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011319-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011319-56.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/02/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. VALDEMIR MEYER CPF: 

535.446.841-87, VALDESON PEREIRA DA SILVA CPF: 503.954.161-91 

Endereço do promovente: Nome: VALDEMIR MEYER Endereço: RUA 

PÁDUA, 670, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-395 

Endereço do promovido: Nome: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Endereço: 

BRAZILIAN FINANCE CENTER, 3 ANDAR, AVENIDA PAULISTA 1374, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-916 Nome: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 

2041, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: ESTADO DE SAO PAULO Endereço: 

Rua Pamplona, 227 6A Andar, - DE 4051/4052 A 5053/5054, MORUMBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05650-000 Sinop, Quinta-feira, 19 de Dezembro 

de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011656-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE FREITAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

Ante a certidão de id. 26500877 INTIMO a parte autora para manifestar o 

que entender de direito no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015513-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015513-02.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIANA 

CRISTIANE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015514-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MORESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO CORREIA FIALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015514-84.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDREIA 

MORESCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIZIANE PADILHA DA 

SILVA, FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN POLO PASSIVO: CLAUDIO 

ANTONIO CORREIA FIALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 30/01/2020 Hora: 17:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012537-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANA PAULA CRISTINA GARCIA HENRIQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MENEZES CUNHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012537-90.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012991-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP DIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012991-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: TOP DIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI 

Vistos em regime de exceção. Peticiona a parte reclamante postulando a 

realização de citação por telefone. O pleito vai indeferido. Com efeito, nada 

obstante aos princípios norteadores do juizado especial, entendo que a 

citação é ato processual formal, no qual se deve observar os meios 

permitidos em lei, conforme dispõe o artigo 246 do CPC. Ora, a citação via 

telefone traz insegurança aos autos, isso porque não se pode ter certeza 

se pessoa em posse do terminal móvel é a parte promovida. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de citação por telefone. No mais, INTIME-SE a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço para 

citação, sob pena de extinção. Em sendo indicado endereço válido, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e CITE-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – 

CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015517-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHINE BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015517-39.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSEPHINE 

BRESOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY MARIA DA 

SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009771-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVANIA DILL (REQUERENTE)

PAMELA BURATTO MAY (REQUERENTE)

VANESSA SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009771-93.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/02/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CARLOS EDUARDO FERREIRA 

SILVA CPF: 047.960.011-23, VINICIUS ROLIM DE MOURA CPF: 

039.068.151-29, GABRIELA SILVANIA DILL CPF: 060.200.831-01, PAMELA 

BURATTO MAY CPF: 043.891.851-79, VANESSA SILVA DE CASTRO CPF: 

042.263.311-92 Endereço do promovente: Nome: CARLOS EDUARDO 

FERREIRA SILVA Endereço: RUA DOS SARABÁS, - DE 850/851 A 

1249/1250, JARDIM BELO HORIZONTE, SINOP - MT - CEP: 78556-284 

Nome: GABRIELA SILVANIA DILL Endereço: RUA DOS SARABÁS, - DE 

850/851 A 1249/1250, JARDIM BELO HORIZONTE, SINOP - MT - CEP: 

78556-284 Nome: PAMELA BURATTO MAY Endereço: RUA DOS 

SARABÁS, - DE 850/851 A 1249/1250, JARDIM BELO HORIZONTE, SINOP 

- MT - CEP: 78556-284 Nome: VANESSA SILVA DE CASTRO Endereço: 

RUA DOS SARABÁS, - DE 850/851 A 1249/1250, JARDIM BELO 

HORIZONTE, SINOP - MT - CEP: 78556-284 Endereço do promovido: Nome: 

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Endereço: RUA 

ROBERT BOSCH, 544, CONJ 93, PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01141-010 Sinop, Quinta-feira, 19 de Dezembro 

de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE FATIMA REIMERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001416-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010507-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALUMA COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PALHAO (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010507-94.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007015-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA LANDGRAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007015-82.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012981-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO MOHR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012981-26.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011270-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011270-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO MENON DE FREITAS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos em regime de exceção. Diante do 

petitório de id. 24269465, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao que indicado pela parte 

requerida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada 

no sistema). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015528-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAETANO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015528-68.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ISABEL 

CAETANO MORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KERLEN CAETANO 

MORO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009962-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CRISTOVAO (AUTOR(A))

EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009962-75.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAQUIM CRISTOVAO, EDEMIR 

SCARAMUZA CRISTOVAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos etc. Recurso inominado, no prazo, 

singular, adequado, preparado, atendidos os demais pressupostos 

recursais. Pedido de efeito suspensivo que passo a analisar, não só no 

automático efeito devolutivo. Nesse passo, sem as informações e 

decisões coligidas no bojo recursal, este Juízo extinguiu o processo em 

virtude de prenunciada competência da Justiça Federal, havendo 

interesse do INCRA. No entanto, considerando as decisões em grau 

recursal, tanto do TJMT quanto do TRF-1, ainda sobre dúvida a respeito 

dessa competência, mas que aparentemente não exsurge mais com a 

mesma clareza o interesse da referida autarquia federal, então a 

competência pode ser mesmo do Juízo Comum. E neste caso não seria 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública, limitado a 60 salários-mínimos, 

mas da Vara originária da ação, ou seja, da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, certamente sendo declinada a 

competência pelo simbólico valor atribuído a causa, de meros R$ 1.000,00. 

Todavia é possível verificar que o proveito econômico pretendido 

encontra-se em absoluta dissonância desse valor, com pretensão inibitória 

a tutelar bem jurídico de evidente expressividade patrimonial. Absurdo 

cogitar o proveito econômico nos minguados R$ 1.000,00. Mas é questão 

a ser dirimida oportunamente, descabendo, até mesmo pela urgência 

demonstrada, perquirir o correto valor da causa. O efeito suspensivo 

pretendido guarda pertinência. Extinto o processo sem resolução de 

mérito, cassada a liminar, nada impediria que os recorridos deem 

prosseguimento a propósitos de titulação da área em favor de terceiros. O 

que a liminar resguardava, ora reforçada pelas decisões proferidas na 

Justiça Federal garantindo ao promovente o direito dominial e possessório 

sobre ela. Isto causaria não só transtornos gigantescos ao promovente, 

mas também elevaria a insegurança jurídica, envolvendo terceiros e 

trazendo prejuízos de elevada envergadura, tanto jurídicos quanto 
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econômicos. A própria conduta estatal, via do incluso parecer da 

Procuradoria Geral do Estado, entestada em promover a titulação do 

imóvel em favor de terceiros, sugerida a suspensão enquanto a liminar 

nesta ação não fosse cassada, como terminou indiretamente sendo 

revogada nesta extinção do processo, muito embora em grau recursal 

ambos os Tribunais (TJMT e TRF-1) tenham realçado a manutenção dela, 

liminar, resguardando a posição do promovente. Toda essa conjuntura 

reforça a necessidade de ser deferido o efeito suspensivo a este recurso 

inominado, conforme ressalva a parte final do art. 43 da Lei n.º 

9.099/1995: “Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. 

Dano irreparável poderá de vir, de acordo com as circunstancias acima 

alinhavadas, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso evitará, 

inclusive até que seja dirimida a dúvida a respeito da competência. Isto 

posto, recebo o recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, de modo 

que até decisão ulterior a liminar de Id. 15873089, revogada na sentença, 

resta revigorada a promanar seus efeitos enquanto assim permanecer. 

Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões, no prazo de 

10 dias, na forma do art. 42, § 2º, da LJE. Com as contrarrazões, 

conclusos para concluir o juízo de admissibilidade recursal e, se for o 

caso, a remessa à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011738-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011738-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GILSENILDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Em respeito ao 

princípio da dialeticidade previsto no art. 9.° do Código de Processo Civil, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do mesmo códex, 

intime-se a parte embargada para manifestar, em 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019 Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CANDIDO DIAS (REQUERIDO)

J J RODEIO SHOW LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010210-87.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço para a formalização da 

penhora do veículo encontrado na pesquisa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011077-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011077-80.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015539-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015539-97.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:VILSON LUNKES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO ANTUNES SEGATO, 

HELOISA LAIS LUNKES POLO PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009055-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009055-66.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO 

CPF: 423.741.668-21, JAQUELINE COELHO CPF: 014.677.681-03 Endereço 

do promovente: Nome: DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO Endereço: RUA 

DOS TAMARINDOS, 116, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-608 

Endereço do promovido: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, 

ANDAR 2, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Sinop, 

Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015524-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMANOELA DA CRUZ OAB - 299.366.671-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1015524-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEIWIDY SENA 

REPRESENTANTE: MARIA EMANOELA DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Considerando que o feito 

encontra-se maduro para julgamento, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006482-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI COSTA VIEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006482-89.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALMI COSTA VIEIRA SILVA 

JUNIOR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Em análise dos autos, verifico que o promovente requereu, na peça 

inaugural, a realização de “tratamento cirúrgico para luxação do acetábulo 

esquerdo” o qual foi DEFERIDO em sede de tutela antecipada (Id. 

14000954). Ocorre que, conforme petitório de aditamento (ID. Num. 

22629048), a parte Autora pleiteia a disponibilização de “Cirurgia de Lesão 

Ligamentar no Joelho Esquerdo do Autor”. Pois bem. Consoante o art. 319, 

III e IV do Código de Processo Civil, compete ao autor indicar na inicial o 

direito que pretende exercer contra os Requeridos, apontando o fato 

proveniente desse direito e formulando o pedido com as suas 

especificações. Porém, entendo que o pleito de aditamento se mostra 

descabido no curso do processo, considerando que já houve a 

estabilização da lide. Conforme se vê dos autos, os promovidos foram 

citados, tendo inclusive apresentado suas respectivas contestações (Ids. 

14474075 e 14212615), ou seja, já houve a triangulação da relação 

processual, de modo que, a ALTERAÇÃO do PEDIDO nessa fase 

processual, causaria TUMULTO ao PROSSEGUIMENTO do FEITO. Destarte, 

INDEFIRO o PETITÓRIO contido no Id. 22629048. Considerando que o feito 

encontra-se maduro para julgamento, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Oportunamente, concluso. Cientifique a 

Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011870-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011870-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLARICE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 Vistos etc. Ação de 

reparação de danos materiais, c/c danos morais e fornecimento de 

medicamentos, proposta por Clarice Carlos da Silva em face do Município 

de Sinop/MT, devidamente qualificado. Relatou que no dia 27 de abril de 

2018, às 23h07min, a requerente trafegava pela Avenida André Maggi 

próximo ao bairro Dauri Riva com sua motocicleta Honda/C100 BIZ ES, ano 

2005, placa KAQ -7827, código Renavam: 00859818292, quando ao 

passar por uma deformidade no asfalto causada pela rede de esgoto que 

estava sendo implantada na época dos fatos, perdeu o controle da 

motocicleta, sofrendo um acidente grave que ocasionou uma luxação 

exposta no seu joelho esquerdo, que foi deslocado devido a queda e teve 

hemorragia interna, escoriações no abdômen, membro superior direito e 

esquerdo e fratura fechada no membro inferior esquerdo, conforme se 

verifica na declaração de atendimento de ocorrência nº 219/S.Op/4º 

Batalhão Bombeiro Militar/2019. Aduziu que, desde o acidente, teve que 

arcar com os valores dos medicamentos, em especial os de circulação 

sanguínea, pois devido ao acidente, quase perdeu a perna, tendo que 

realizar duas consultas no ano no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

cada e utilizar os seguintes medicamentos para a circulação: Xarelto 20 

mg c/28 CPR; Diosmin 500mg 60 CPR, Cilostazol 100mg 30 comp. e 

Parac+codeína 500/30 36 CPR, além dos materiais para curativos que 

duram em torno de 30 dias, tendo um custo total com medicamentos no 

valor de R$ 574,95 (quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos), conforme comprovante anexo da última compra). Afirmou que 

realiza tratamento fisioterápico e medicamentoso, no setor ou atendimento 

público na cidade de Cuiabá/MT, com o próximo retorno agendado para o 

dia 22/09/2019, em virtude das moléstias padecidas, que a impede, até a 

presente data, de exercer, total e definitivamente, suas atividades 

laborais. Aduziu que diante da sua atual situação clínica, necessita com 

URGÊNCIA que o requerido faça o depósito em conta judicial do valor de 

R$ 7.499,40 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos), valor este referente ao seu tratamento de 01 (um) ano. Juntou 

documentos, incluindo laudo médico. Eis o relatório. Decido. Pedido de que 

o requerido faça o depósito em conta judicial do valor de R$ 7.499,40 (sete 

mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), valor este 

referente ao seu tratamento de 01 (um) ano. É cediço que a Constituição 

Federal consagra a saúde como um direito fundamental ao prevê-la, em 

seu art. 6º, como um direito social. O art. 196 da mesma Carta, por sua 

vez, estabelece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Dentre os serviços e benefícios prestados no âmbito da Saúde 

encontra-se a assistência farmacêutica. O art. 6º, inciso I, alínea 'd', da Lei 

nº. 8.080/1990, expressamente inclui no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde a execução de ações de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. In verbis: “Art. 6º Estão incluídas ainda no campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: 

(...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”; O art. 

2º, parágrafo único, do mesmo Codex prevê que: Art. 2º A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. A intervenção do Judiciário nas 

políticas públicas deve ser pautada pela proporcionalidade e, por isto, 

realizada apenas quando estritamente necessário ao atendimento dos 

direitos e garantias fundamentais, sob pena de ingerência desnecessária 

e desarrazoada na atuação estatal que pode afetar a separação dos 

poderes, temperada pela análise do inalienável e inadiável direito de 

acesso em tempo ao sistema de saúde a todos que vivem em solo pátrio 

garantido pela extensa legislação, inclusive alicerçada na solidariedade. 

Em análise perfunctória, antevejo que a parte autora atribuiu à causa o 

valor de R$ 37.023,65. In casu, este juízo não pode virar refém da 

voluntariedade ou eletividade da parte, mesmo que em decorrência do seu 

quadro clínico anunciado na exordial, de eleger apenas um dos entes da 

Federação para responder pelo tratamento almejado. De certo modo 
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modificando a praxe rotineira de longa data, ou melhor, desde sempre de 

acionar, solidariamente, o Estado e o Município. O que não deixa de 

entrevistar resistência à modificação de competência estabelecida pela 

Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e Portarias n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 27 de 

setembro de 2019, que visa melhorar a eficiência, com mais presteza e 

agilidade na entrega da prestação jurisdicional a envolver as demandas de 

saúde em geral nas quais o Estado, com ou sem o Município, é acionado. 

De fato, sendo o Sistema Único de Saúde - SUS composto pela União, 

Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o 

reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes 

federativos em demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação 

e tratamentos médicos em geral a pessoas que os demandarem (art. 198 

da CF). O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do 

RE/855178 (Emb. Decl. no Recurso Extraordinário) em 23.05.2019, após 

audiência pública, fixou alguns pontos relevantes para a atuação do Poder 

Judiciário no tema da saúde. Vide: “Os entes da federação, em 

decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas 

demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro" (nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, 

Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava 

tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019)”. As 

questões como a competência para custear realização do tratamento e 

repartição/reembolso dos custos advindos da efetivação destes entre os 

réus solidários constituem medidas que podem ser solvidas através de 

intervenção judicial, a fim de não causar empecilho ao bom cumprimento 

da determinação judicial oportunamente firmada. Sobretudo quando o 

Poder Judiciário busca especialização para assim proceder. É bem 

verdade que não obstante a solidariedade alegada, nada impede que a 

obrigação seja direcionada a apenas um dos entes, que terá, ao seu 

turno, a possibilidade de ressarcimento em face dos demais responsáveis, 

nos termos da legislação administrativa aplicável ao caso. Entretanto, tal 

medida é opção do magistrado, que objetiva conferir maior efetividade e 

agilidade ao comando judicial, sem jamais excluir a responsabilidade 

oriunda da solidariedade existente entre todos os entes federados. Até 

por conta, e principalmente, da capacidade e operacionalidade bem mais 

ampla do Estado, comparativamente com a estrutura municipal, em que a 

maioria dos serviços médicos, tirante procedimentos de pouquíssima 

complexidade, são oferecidos ou disponibilizados por aquele - Estado - e 

não exclusivamente por este - Município. A complexa estrutura estatal, 

com destaque para União e Estados, seja no aspecto físico (postos de 

atendimento, hospitais etc.), seja no aspecto logístico e operacional 

(planejamento, armazenamento, distribuição etc.), altera o quadro fático 

em relação à solidariedade, criando obstáculos e dificuldades ou impondo 

a apenas um ente da Federação, neste caso justamente o mais frágil 

econômico-financeiro e estruturalmente (Município) a exigir do Judiciário 

solução que atenda as necessidades de todos os envolvidos e, ao mesmo 

tempo, minimize custos e efetive desde logo a solidariedade, sem falar no 

comprometimento de orçamentos e de responsabilidade fiscal. As ações 

ajuizadas em casos similares como o do exposto na exordial, por longo 

período de tempo, convém ressaltar, eram promovidas, sempre foram, em 

face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, de modo que 

as obrigações de custear o tratamento eram imputadas a ambos. Isto 

porque é de conhecimento público a real situação financeira que assola os 

cofres públicos na seara Municipal, o que não soa justo e, 

concomitantemente, também não se mostra eficaz mudar a exigibilidade 

obrigacional de promoção da saúde direcionada aos dois entes solidários 

supramencionados. Na prática judiciária, mostra-se como a melhor 

resposta que pode ser dada à sociedade, evitando casos de 

descumprimento a tempo e modo das decisões judiciais, e para isso a 

solidariedade não pode ser decretada em caráter geral e irrestrito, 

devendo o custeio do tratamento ser direcionado ao ente federativo 

pertinente, com eventual ressarcimento, na via administrativa, conforme a 

organização estabelecida no âmbito do SUS, em prol da prestação de 

serviço mais adequado e eficiente ao próprio paciente. Assim, a obrigação 

deve ser mirada não só em face do Município de Sinop, mas também, 

necessariamente, pelas razões suso expendidas, em face do Estado de 

Mato Grosso, indistintamente, dada a solidariedade entre os entes 

públicos, tratando-se de hipótese que remete ao disposto no art. 114 do 

CPC. Portanto necessária a retificação da autuação da exordial, sob pena 

de indeferimento da inicial, a fim de incluir o Estado de Mato Grosso no 

polo passivo da ação, cuja responsabilidade pelo fornecimento do 

medicamento também é dele. Sobre o tema, urge colacionar os seguintes 

arestos dos nossos Tribunais, com excertos negritados: 

“CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. TUMORES 

CEREBRAIS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB/88. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. R 

EMESSA E RECURSOS DESPROVIDOS. - Cinge-se a controvérsia ao 

exame da possibilidade da realização de tratamento médico cirúrgico 

adequado ao estado de saúde do autor, por ser portador de tumores 

cerebrais (CID 7 1.0 e CID 33.0). - Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva ad causam da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município 

de Belford Roxo, uma vez que, sendo solidária a responsabilidade dos 

entes federados no cumprimento dos serviços públicos de saúde 

prestados à população, os mesmos detêm competência e legitimidade para 

integrarem o polo passivo das demandas de fornecimento de 

medicamentos e tratamento médico. - A jurisprudência pátria, diante do 

comando constitucional previsto no artigo 196 - segundo o qual "a saúde é 

direito de todos e dever do Estado" -, é assente em reconhecer o direito 

dos cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, o qual 

deve abranger, quando necessário à cura dos pacientes hipossuficientes, 

o fornecimento gratuito da medicação e tratamento essenciais ao combate 

às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma 

condição de existência, ao menos, minimamente condigna, em absoluto 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento de 

nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CRFB/88). 1 - No ponto, 

vale lembrar que a obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde, 

nos termos do artigo 196 da Carta Magna, deve ser efetivada em toda a 

extensão necessária à garantia do direito à vida. [...]”. (TRF-2 - APELREEX: 

00030135420134025110 RJ 0003013-54.2013.4.02.5110, Relator: VERA 

LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 17/10/2016, 8ª TURMA 

ESPECIALIZADA); “CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA 

CRFB/88. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, OS QUAIS 

COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PREVALÊNCIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS 

DESPROVIDOS. - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de 

fornecimento do medicamento TERIPARATIDE 20mg (uma dose diária por 

18 meses), necessário ao tratamento médico da autora, por ser portadora 

de Lupus Eritematoso Sistêmico (CID M -32.1). - A jurisprudência pátria, 

diante do comando constitucional previsto no artigo 196 - segundo o qual 

"a saúde é direito de todos e dever do Estado" -, é assente em reconhecer 

o direito dos cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, 

o qual deve abranger, quando necessário à cura dos pacientes 

hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação e tratamento 

essenciais ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a 

preservar uma condição de existência, ao menos, minimamente condigna, 

em absoluto respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, I II, CRFB/88). 

- Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da União e do 

Estado do RJ, uma vez que, sendo solidária a responsabilidade dos entes 

federados no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população, os mesmos detêm competência e legitimidade para integrarem 

o polo passivo das demandas de fornecimento de medicamentos. 1 - 

Sendo assim, qualquer alegação de que o fornecimento do medicamento 

em questão, não é procedimento padronizado do SUS, não é capaz de 

afastar a ilegitimidade dos réus para fornecê-lo. - Outrossim, insta 

salientar que a ausência de inclusão de medicamento em listagem não 

pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a 

portadora de moléstia grave imunológica, com idade avançada (72 anos), 

desde que receitado e comprovada a sua necessidade, o que ocorreu, in 

casu (fls.26/29). - [...] Em relação à violação ao princípio da Separação 

dos Poderes, verifica-se que, em que pese a atuação do Poder Judiciário 

no controle das políticas públicas não poder se dar de forma 

indiscriminada, a Administração Pública, ao violar direitos fundamentais por 

meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, torna 

sua interferência perfeitamente legítima, servindo, portanto, como 

instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada. – 

[ . . . ] ” .  ( T R F - 2  -  A P E L R E E X :  0 1 2 4 0 3 3 0 5 2 0 1 4 4 0 2 5 1 0 1  R J 

0124033-05.2014.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de 
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Julgamento: 02/08/2016, 8ª TURMA ESPECIALIZADA) Nesse sentido, não 

há elementos que retirem o alto custo do fármaco vindicado, sendo 

pertinente a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da 

demanda, eis que responsável solidário pela entrega do medicamento, sob 

risco de inviabilizar a saúde municipal, sobrecarregada com todas as 

ações porventura direcionadas doravante exclusivamente contra o 

Município, como neste caso, onerando, mesmo que involuntariamente, 

apenas um dos três entes da Federação. E, pior, justamente o 

notoriamente conhecido como o mais fraco financeiramente, o primo pobre 

e de menos força nesse jogo de poder político-administrativo, envolvido o 

direito a saúde e a responsabilidade estatal. Dessa forma, comprovada 

nos autos que o remédio vindicado, como condição essencial à 

preservação da saúde da demandante, elemento integrante do mínimo 

existencial, em observância do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

têm custo elevado, impondo-se a inclusão do litisconsorte necessário 

Estado de Mato Grosso. Isto posto, sem dados que autorizem conclusão 

inarredável de ser apenas do Município de Sinop a responsabilidade pelo 

procedimento médico pleiteado, em termos de complexidade e de custos, 

determino que a parte autora, em 15 dias, emende a inicial, a consertar o 

polo passivo da lide, indicando também o Estado de Mato Grosso como 

litisconsórcio passivo necessário, sob pena de seu indeferimento. 

Posteriormente, se atendida a emenda, de ver que a ação em questão 

versará sobre matéria de direito que é de competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de 

acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e 

Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 

27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo competente, pois 

a matéria trazida à baila estará afeta à referida vara especializada, o 

declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva. Uma 

vez emendada a inicial, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo 

passivo da demanda, DECLINADA restará desde logo a competência em 

prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, para onde determino seja o feito redirecionado, para lá 

redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com 

a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda 

urgência. Caso a autora fique inerte, remetam-se os autos conclusos com 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013773-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013773-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEIR AUGUSTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011110-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011110-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO WAGNER FRAGA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA HIRT BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006976-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIA HIRT BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 19 de 
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dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015544-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015544-22.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:TEREZINHA 

FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI GUARNIERI, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015546-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BRASIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015546-89.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA 

RODRIGUES BRASIL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015547-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BRASIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015547-74.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA 

RODRIGUES BRASIL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 14:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015548-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA HENICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015548-59.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:TIAGO DA SILVA 

HENICKA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARGARIDA KORPALSKI 

POLO PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015549-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015549-44.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EDSON PEREIRA 

BIZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015550-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015550-29.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EDSON PEREIRA 

BIZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015558-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAFAELA DAVID MONTEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015558-06.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:SIMONE 

RAFAELA DAVID MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015559-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAFAELA DAVID MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015559-88.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:SIMONE 

RAFAELA DAVID MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015561-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015561-58.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA NATALI 

GUARNIERI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI 

GUARNIERI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015565-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015565-95.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANA 

MARTINS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

VALDIRENE DE JESUS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015570-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015570-20.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:DENIZE SIQUEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 16:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015575-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015575-42.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

MONTEIRO DA SILVA DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

17/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015576-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISELIA LIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015576-27.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA GISELIA 

LIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

APARECIDO DE AGUIAR POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 
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MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015582-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SCARPARI ROZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015582-34.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDEMIR 

SCARPARI ROZIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI 

GUARNIERI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015595-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA NEIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015595-33.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:NILZA NEIRE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS ALEXANDRE VILAR 

BORGES POLO PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 17:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015596-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015596-18.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON DA SILVA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 17:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015601-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTINA WEIBER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015601-40.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JOYCE CRISTINA 

WEIBER DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LESLIE KARINE 

MION CAZARI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 17:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 25 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015617-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BERNARDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015617-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE FERNANDO 

CORRARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO SERGIO PARRERA 

BENITEZ POLO PASSIVO: MOACIR BERNARDES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015618-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015618-76.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE FERNANDO 

CORRARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO SERGIO PARRERA 

BENITEZ POLO PASSIVO: MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 
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CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015632-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015632-60.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIO 

BARBOZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015642-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO n. 1015642-07.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:VILA RICA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES POLO PASSIVO: 

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015652-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO NETO MENDONCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015652-51.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:DONATO NETO 

MENDONCA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015655-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO n. 1015655-06.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:VILLA REAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES POLO PASSIVO: 

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001480-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEU BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001480-75.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELINEU BERNARDO DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMEL BOGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1504 de 3112



Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013881-09.2017.8.11.0015. AUTOR(A): TATIANA GOMEL BOGADO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007532-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE SILVA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007532-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA ARLETE SILVA SANTOS 

CARDOSO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. In Casu, denoto que a 

parte autora não acostou documentos necessários e provas de modo a 

permitir o julgamento deste presente feito. Desta forma, INTIME-SE o 

promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para 

acostar holerites, Termo de Posse, Comprovante de endereço, sob pena 

de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007557-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDRECIMAR APARECIDA BONIFACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007557-66.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AUDRECIMAR APARECIDA 

BONIFACIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC 

que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010237-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA KROMBAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010237-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CLARINDA KROMBAUER RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEANDRO 

CARLO DA SILVA FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000007-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000007-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUILHERME 

LUCAS MATTOS GERMANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS 

GARCIA KATH POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

DINAH SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDILEI DA 

SILVA SALES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GETULIO 

GEDIEL DOS SANTOS POLO PASSIVO: CALZA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

18/02/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDHMILSON YUDI KUSSUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDHMILSON YUDI 

KUSSUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS ALEXANDRE 

VILAR BORGES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000013-56.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SIMONE CHIAMENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL WINTER 

POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SIMONE CHIAMENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL WINTER 

POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 

Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SIMONE CHIAMENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL WINTER 

POLO PASSIVO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDILEI DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS VICENTE DE 

FREITAS POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GUSMAO MACEDO OAB - BA37316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-32.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TANIA RAMOS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR GUSMAO 

MACEDO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DJANNAIRA 

KLEGIN DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIA CRISTINA 

GIRALDELLI, ROBSON DUPIM DIAS POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 14:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTTIANE MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRYSTTIANE 

MENDES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO VIANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KAROLINA LIMA ASSUNCAO (REQUERIDO)

DANIEL DOS SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE NIVALDO 

VIANA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VILSON ROQUE BOCCA 

POLO PASSIVO: DANIEL DOS SANTOS SANTANA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012928-74.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 25/11/2019 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. THAIS BADINI VIEIRA CPF: 

087.068.057-95, ERCILIO MARTINI JUNIOR CPF: 010.477.979-92 Endereço 

do promovente: Nome: THAIS BADINI VIEIRA Endereço: RUA DAS 

PEREIRAS, 369, - ATÉ 501/502, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 

78556-150 Endereço do promovido: Nome: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: RUA DA QUITANDA, 

50, 22 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-030 Sinop, 

Terça-feira, 15 de Outubro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE PROCESSO n. 

1006070-95.2017.8.11.0015 Valor da causa:R$ 120,87 POLO ATIVO: 

Nome: BENEDITO VENITE Endereço: RUA PROFESSOR SILVÁRIO 

RODOLFO BECHMANN, 2760, JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - MT - 

CEP: 78553-873 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 Andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 Andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). Terça-feira, 07 de Janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYM DA FONSECA FLORENTINO (REQUERENTE)

HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:HIGOR GABRIEL 

DEBASTIANI GUINDANI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

18/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-66.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANMA CENTRO DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

JOSIMERI GONCALVES TOEWS OAB - MT0012665S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DENNER BOARD (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010257-66.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos sobre o decurso de prazo para 

cumprimento voluntario da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008473-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008473-37.2017.8.11.0015 Certifico o 

decurso do prazo para que a requerida cumpra voluntariamente a 

sentença. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) 

da presente demanda para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011236-91.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO RODRIGUES DE NOVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR FORMIGHIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011236-91.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ALMINDO RODRIGUES DE 

NOVAIS EXECUTADO: VALCIR FORMIGHIERI Vistos, etc. Considerando 

que este juízo não é órgão consultivo, e considerando ainda que, o 

processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que 

admitir pesquisas pelos sistemas INFOJUD, INFOSEG, ou sistemas 

semelhantes, é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a tramitação 

de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da medida. A 

propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS 

ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 

4ª Câmara Cível) Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido formulado pelo autor não se amolda a excepcionalidade ou aos 

princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa formulado. 

No mais, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste indicando o atual endereço do requerido, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante dispõe o artigo 53, parágrafo 

4º da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS OAB - MT23545/O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI, JOAO 

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 15:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006900-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER BORGES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006900-61.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos sobre comprovante de pagamento 

informado no id 24154438, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010331-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010331-69.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIR OLEZIA REZER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000843-61.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004442-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JOSE HORST ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004442-71.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012372-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1000 VALLE MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI BASTOS BARBOSA OAB - SP269188 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012372-43.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001152-14.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006976-85.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009810-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE RIBEIRO ROCHA SILVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009810-61.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008463-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAN JOSE HENRICH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008463-90.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002615-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EDUARDO WINCKLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002615-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON EDUARDO WINCKLER 

REQUERIDO: JEFERSON RIBEIRO Defiro o pedido encartado aos autos no 

id. 22813669. Cite-se a parte executada pessoalmente, no endereço 

apresentado no referido id. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito - Em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010329-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPPE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

32º CIRETRAN DE PEIXOTO DE AZEVEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010329-65.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RUFINI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001313-92.2016.8.11.0015 Valor da causa:R$ 7.577,31 POLO ATIVO: 

Nome: TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA LONDRINA, 90, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 

78557-509 POLO PASSIVO: Nome: ADILSON RUFINI DA SILVA Endereço: 

RUA DAS VIOLETAS, 1100, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-006 Senhor(a): Nome: ADILSON RUFINI DA SILVA Endereço: RUA 

DAS VIOLETAS, 1100, - DE 799/800 A 1159/1160, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-006 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

Terça-feira, 07 de Janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: PATRIK DA SILVA SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006871-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILANE BRITO VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006871-74.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que informe novo endereço para intimação da parte requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009418-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE PROCESSO n. 

1009418-53.2019.8.11.0015 Valor da causa:R$ 15.900,00 POLO ATIVO: 

Nome: LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO Endereço: RUA DAS ROSAS, - 

DE 1139/1140 AO FIM, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78550-316 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: 

AC AEROPORTO MARECHAL RONDON, 000, RUA JOÃO DE ARRUDA 

PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-973 

Senhor(a): Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: AC AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, 000, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-973 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). Terça-feira, 07 de Janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005971-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca do 

valor ínfimo penhorado via Bacen-Jud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009279-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA FURTADO VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de valores penhoráveis via BACEN-JUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011470-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1011470-22.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 10.689,75 POLO ATIVO: 

Nome: RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

DAS FIGUEIRAS, 1115, - DE 735 A 1339 - LADO ÍMPAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-270 POLO PASSIVONome: AZUL 

LINHAS AEREAS Endereço: AC AEROPORTO MARECHAL RONDON, s/n, 

RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-973 INTIMANDO: A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem a finalidade de efetuar a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca do inteiro teor da r. sentença, vinculada à esta 

missiva e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas abaixo. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. Terça-feira, 07 de Janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1512 de 3112



Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000605-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA OLIVEIRA BENEDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de valores penhoráveis via BACEN-JUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001519-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE CAROLINE BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACEN-JUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDER SOARES TONIETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO 

ALEXANDER SOARES TONIETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETLEN INGRED FELDMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KETLEN INGRED 

FELDMANN DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS OAB - MT23545/O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000056-90.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 19/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 

CPF: 027.236.813-00, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS CPF: 

378.473.841-91, MARCIA ANA ZAMBIAZI CPF: 535.818.301-91, JOAO 

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS CPF: 036.870.411-40 Endereço do 

promovente: Nome: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA DA 

CORVINA, 95, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - 

CEP: 78551-242 Endereço do promovido: Nome: OI BRASILTELECOM 

Endereço: EDIFÍCIO ESTAÇÃO TELEFÔNICA, Qd 03, Bloco A, térrio, parte 

2, SETOR COMERCIAL NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 Sinop, 

Quarta-feira, 08 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012655-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012655-66.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004029-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIA FORNACIARI MARTINS (REQUERIDO)

HERCULES PAGANINI POLIDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004029-24.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANO STALLONE SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005389-91.2018.8.11.0015 Valor da causa:R$ 2.171,58 POLO ATIVO: 

Nome: LUIZ FERNANDO PESSATTO Endereço: RUA ARAXÁ, 241, - ATÉ 

769/770, JARDIM BELO HORIZONTE, SINOP - MT - CEP: 78556-292 POLO 

PASSIVO: Nome: STEFANO STALLONE SILVA NASCIMENTO Endereço: 

RUA DOS CRAVOS, 1142, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-256 Senhor(a): Nome: STEFANO STALLONE SILVA NASCIMENTO 

Endereço: RUA DOS CRAVOS, 1142, - DE 309 A 835 - LADO ÍMPAR, 

JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-256 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). Quarta-feira, 08 de Janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUECILEIA DOS SANTOS AVEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001532-71.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA SCHONS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002377-69.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008376-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FATIMA PADOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008376-03.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BERTILO ADELAR SCHNEIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010045-40.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004512-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004511-06.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002517-74.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) executada(s) da presente demanda 

para que pague o remanescente da divida no valor de R$941,98 

(novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003962-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE TEODORO MENDES (EXECUTADO)

JOSEMAR MENDES SARATE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003962-93.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente e considerando o teor da diligência de id. 20678269, 

intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o atual endereço da 

localização do bem que pretende penhorar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-52.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: EMERSON DURVAL DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARSIA MILHORETTO (REQUERENTE)

MARCEL QUEIROZ LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCEL 

QUEIROZ LINHARES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCA 

RIZZATTI MENDES POLO PASSIVO: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 
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CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE PENDLOSKI CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KAROLYNE 

PENDLOSKI CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: 

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE MARTINI PENIANI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAMILE MARTINI 

PENIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO FERNANDES, 

SIRLENE DE JESUS BUENO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MAIELI ENGSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELSA MAIELI 

ENGSTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI GUARNIERI 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.MARQUES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: E.MARQUES EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008109-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES 03399752105 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008109-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: CLENIO LUIZ DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/02/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005104-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Ofício n.º 17/2020 Dados do processo: 

Processo: 1005104-64.2019.8.11.0015 (nosso); Valor causa: R$ 5.871,25; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMPRA E VENDA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME Assunto: Informa 

nova data de audiência - Carta Precatória n. 0004993-42.2019.8.26.0642 

(vosso). Prezado Senhor: Informo a Vossa Excelência que a solenidade 

de audiência de conciliação nos autos de origem foi redesignada para o 

dia 14/02/2020 às 15:45min, solicitanto vossos préstimos para aditar a 

missiva e intimar o promovido da alteração. SINOP, 8 de janeiro de 2020 

Atenciosamente, KARINE DANIELLE RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) Vara do Juizado Especial Cível e 

Criminal - Foro de Ubatuba SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010175-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ZULLI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN BERTOLETI ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010175-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VINICIUS ZULLI DE PAULA RÉU: 

RUAN BERTOLETI ALMEIDA Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010423-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO DORN (REQUERIDO)

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010423-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE KRUGER 

REQUERIDO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, 

ANDERSON ROBERTO DORN Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012436-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AIRTON QUINZANI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012436-65.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, ante o teor das certidões de ids. 5019084 e 2258943, indique 
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novos endereços para cumprimento da diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CESAR COAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO PAULI GONCALVES POLO 

PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012733-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NETO ORTIZ VANDERLINDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012733-72.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 04/02/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 

667.568.631-34, CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO 

NASCIMENTO CPF: 567.482.211-53 Endereço do promovente: Nome: 

ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA Endereço: Rua XAXINS, 920, ZONA 06, 

JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-292 JONAS NETO 

ORTIZ VANDERLINDE CPF: 023.946.491-51 Endereço do promovido: Nome: 

JONAS NETO ORTIZ VANDERLINDE Endereço: Avenida FIGUEIRAS, 964, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Sinop, Quinta-feira, 09 

de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011471-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011471-75.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 04/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CLAUDEMAR ALVES DA SILVA CPF: 

325.118.331-15, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS CPF: 904.154.851-34 

Endereço do promovente: Nome: CLAUDEMAR ALVES DA SILVA 

Endereço: RUA DAS GUAZUMAS, 88, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT 

- CEP: 78550-480 OTAVIO FREO CPF: 024.738.431-39 Endereço do 

promovido: Nome: OTAVIO FREO Endereço: RUA DAS AROEIRAS, 583, - 

DE 466/467 A 882/883, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-224 

Sinop, Quinta-feira, 09 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008982-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HENRIQUE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008982-31.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 06/02/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. GILMAR HENRIQUE DE MIRANDA 

CPF: 295.931.822-68, ADALTON VITAL PEREIRA CPF: 145.986.788-28 

Endereço do promovente: Nome: GILMAR HENRIQUE DE MIRANDA 

Endereço: RUA DAS GARDÊNIAS, 117, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78555-082 MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA CPF: 

981.751.811-68 Endereço do promovido: Nome: MARIA INEZ BARROS DE 

OLIVEIRA PEREIRA Endereço: desconhecido Sinop, Quinta-feira, 09 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006998-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA VIVIANE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LUCIA SANTA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006998-75.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 
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INSTRUÇÃO designada para 06/02/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. NATALINA VIVIANE DA COSTA CPF: 

995.677.251-87, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI CPF: 

678.662.049-34, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI CPF: 831.842.019-53, 

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI CPF: 017.838.531-07 Endereço do 

promovente: Nome: NATALINA VIVIANE DA COSTA Endereço: RUA DAS 

TAMAREIRAS, 697, - ATÉ 402/403, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 

78556-002 FERNANDA LUCIA SANTA VIEIRA CPF: 960.554.131-91 

Endereço do promovido: Nome: FERNANDA LUCIA SANTA VIEIRA 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 451, Sala 01 - B, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-330 Sinop, Quinta-feira, 09 de Janeiro 

de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON CARVALHO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI LEIDENS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001983-96.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 06/02/2020 10:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. WELINTON CARVALHO LINS CPF: 

957.510.841-87, MAURO BASTIAN FAGUNDES CPF: 928.099.521-91 

Endereço do promovente: Nome: WELINTON CARVALHO LINS Endereço: 

RUA QUATRO, 13, Rua 04, Quadra P, Lote 13, LOTEAMENTO FLORAIS DA 

AMAZÔNIA, SINOP - MT - CEP: 78551-186 DERLI LEIDENS CPF: 

000.986.360-57 Endereço do promovido: Nome: DERLI LEIDENS Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 2237, - DE 2063 A 2467 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-100 Sinop, Quinta-feira, 09 de Janeiro 

de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012418-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SCHERER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012418-32.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 20/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - 

ME CPF: 14.628.428/0001-98, TALITA DE BARROS MARQUES CPF: 

046.256.131-32, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço 

do promovente: Nome: BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME Endereço: 

AC SINOP, Rodovia BR-163, Km 830, lote 36, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-970 LUIZ CARLOS SCHERER CPF: 165.382.509-04 

Endereço do promovido: Nome: LUIZ CARLOS SCHERER Endereço: 

COMUNIDADE XANXERÊ, S/N, 5ª AGROVILA, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 Sinop, Quinta-feira, 09 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARLENE 

CARVALHO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DALILA LIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHAES POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYANE DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000100-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEIDYANE 

DANTAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 
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MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR ROCATELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009354-43.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008951-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDO JOAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008951-45.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ZILDO JOAO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CIMITAN (REQUERIDO)

SILVIO WANDER CIMITAN (REQUERIDO)

A. C. (REQUERIDO)

CIMITAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001166-32.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIO JOSE FOLLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000106-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DALCIO JOSE 

FOLLMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 

BIOCOMBUSTIVEIS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012350-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DAMARIS PEDROZO KAISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRYS GOMES CHAVES OAB - SP344120 (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012350-14.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/11/2019 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CLAUDINEIA DAMARIS 

PEDROZO KAISER CPF: 045.440.931-12, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 

MENIN CPF: 045.729.561-97, LUCAS DA SILVA BARBOSA CPF: 

025.980.831-80 Endereço do promovente: Nome: CLAUDINEIA DAMARIS 

PEDROZO KAISER Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 43, JARDIM 

JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-679 Endereço do promovido: 

Nome: NEPUGA POS GRADUACAO LTDA Endereço: RUA FREDERICO 

SIMÕES, 125, Sala 502, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA - 

CEP: 41820-774 Nome: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E 

EXTENSAO CENID LTDA - ME Endereço: RUA DAS HORTÊNSIAS, 696, 

PITUBA, SALVADOR - BA - CEP: 41810-010 Sinop, Terça-feira, 15 de 

Outubro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO SMOZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUCESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDECIR DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Requerido(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO RUFINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HAMILTON LEMOS SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIONIZIO RUFINO 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA CAROLINA 

VIEIRA LEAO POLO PASSIVO: JOSE HAMILTON LEMOS SOARES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SELITA WAGNER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANELISE INES ANDRUCHAK, 

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE POLO PASSIVO: IVANILDO 

RAMOS VIEIRA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANELISE INES 

ANDRUCHAK, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE POLO PASSIVO: 

IVANILDO RAMOS VIEIRA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 20/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002318-47.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010360-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO URSULINO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FREITAS PICCININI OAB - MT0015664S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010360-39.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: FRANCISCO URSULINO 

RIBEIRO EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Após tentativa frustrada de bloqueio on-line, e busca de bens da 
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devedora, a Exequente pretende a penhora sobre o faturamento da 

empresa executada, tendo em vista que até o momento não foi cumprida a 

obrigação . O pedido de penhora sobre o faturamento de empresa é 

medida extrema e somente é admissível em casos excepcionais, ou seja, 

após esgotados todos os meios administrativos de busca de bens. A 

propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O 

FATURAMENTO. REQUISITOS. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Admite-se, em casos 

excepcionais, a penhora do faturamento de empresa, desde que a) o 

devedor não possua bens para assegurar a execução, ou estes sejam 

insuficientes para saldar o crédito; b) haja indicação de administrador e 

esquema de pagamento, nos termos do art. 677, CPC; c) o percentual 

fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade 

empresarial. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, contudo, a análise da 

possibilidade de penhora de parte do rendimento da empresa executada 

implicaria a revisão do conjunto fático-probatório, especialmente no que se 

refere a inviabilização do exercício da atividade empresarial. Incidência da 

Súmula 7/STJ 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se 

necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as 

semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do 

parágrafo único, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos 

parágrafos do art. 255 do Regimento Interno do STJ. 4. Recurso especial 

não conhecido. (STJ, REsp 489.508/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Sem destaque no 

original. No caso dos autos, verifica-se que o pleito merece guarida tendo 

em vista que não foram encontrados ativos financeiros na conta bancária 

da devedora, nem registro de veículos. Desse modo, nos termos do art. 

866, do NCPC, DEFIRO o pedido de id 20431520 para penhora no 

faturamento mensal da executada no percentual de 10% (dez por cento), 

até satisfação do crédito ( R$ 13.768,89) Nomeio como depositário o 

representante legal da empresa executada, AMARILDO APARECIDO DA 

LUZ , o qual terá “a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de 

efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, 

entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem 

imputadas no pagamento da dívida” (art. 866. § 3º, do NCPC). Assim, 

intimem-se as partes para ciência dessa decisão e intime-se pessoalmente 

o depositário para cumprir o encargo acima explanado, bem como 

apresentar a forma de efetivação da constrição, no prazo de cinco dias. A 

fim de evitar futura arguição de excesso na execução, deixo para 

momento oportuno análise do item b da petição de id 20431520. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011428-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIRLEI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011428-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELCIRLEI DE PAULA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), CPC, 

art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento." Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena de arquivamento. Sem 

manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011866-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR BENEDITO DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), CPC, 

art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento." Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena de arquivamento. Sem 

manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001628-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LINDA INES PEREIRA DO 

CARMO REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se o (a) Executado (a), para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), CPC, 

art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento." Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena de arquivamento. Sem 

manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de 

Exceção
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009482-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIL SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1009482-97.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: EDIVANIL SOUZA RAMOS REQUERIDO: BANCO PAN 

Processo nº 1009482-97.2018.8.11.0015. Vistos, Indefiro, por ora, o 

pedido formulado pela parte Reclamante, cf. id. 20807707 - Pág. 1/2. Com 

efeito, determino a intimação da advogada da parte Reclamada para 

regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Regularizada a representação processual, habilite os patronos na capa 

dos autos e dê ciência do ato sentencial. Caso contrário, intime-se a parte 

Reclamada, pessoalmente, do teor do ato sentencial, bem como para dar 

cumprimento à tutela concedida (id. 15599625 - Pág. 1/3), imediatamente, 

sob pena de majoração da multa astreinte, além de regularizar sua 

representação processual. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. SINOP, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011127-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CELESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011127-09.2016.8.11.0015. Intime-se a parte RECLAMADA para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da petição encartada no ID. 

26730821. Consigno que, a lealdade processual e o dever de cooperação 

das partes, inseridos no princípio da boa-fé, são norteadores do 

processo. Às providências. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009636-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

DIRCEU INACIO GIBBERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

 

1013 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009636-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CREUZENI DE SOUZA 

REQUERIDO: ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ, DIRCEU INACIO GIBBERT 

Vistos em regime de exceção. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao pagamento da condenação no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de 10% 

(dez por cento), prevista no artigo 523, §1º, primeira parte, do CPC. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005172-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005172-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SILVANA PEREIRA ROCHA DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 06/02/2020 às 08h30; II - INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010822-25.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da Certidão de id 27912567.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009292-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ WEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SPEROTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009292-37.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 04/02/2020 10:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. SERGIO LUIZ WEBLER CPF: 

650.497.641-49, KELLYAN DE SOUZA MARIA CPF: 013.253.511-48, ANA 

LIA BERTOZO DE CASTRO CPF: 360.112.258-88 Endereço do promovente: 

Nome: SERGIO LUIZ WEBLER Endereço: Rua das Avencas, 946, 
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Inexistente, Residencial Sul, SINOP - MT - CEP: 78550-000 DANIEL 

SPEROTTO CPF: 000.060.000-88 Endereço do promovido: Nome: DANIEL 

SPEROTTO Endereço: RUA ELIS REGINA, 463, - DE 349/350 AO FIM, 

RESIDENCIAL AQUARELA BRASIL, SINOP - MT - CEP: 78556-550 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GHENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP FUTEBOL CLUBE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003726-73.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 04/02/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. FATIMA GHENO CPF: 

514.760.961-04, CINTIA MARY DUTRA BELINI CPF: 354.119.648-30, 

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH CPF: 733.638.631-87 

Endereço do promovente: Nome: FATIMA GHENO Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do 

promovido: Nome: SINOP FUTEBOL CLUBE Endereço: EDT MASSANI URIU, 

ESTÁDIO GIGANTE DO NORTE, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014960-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADICEIA BALDOINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1014960-52.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos a respeito da tentativa de citação que 

resultou Infrutífera, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES DE LIMA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000234-73.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 11/02/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MAICON RODRIGUES DE LIMA CPF: 

693.922.341-04 Endereço do promovente: Nome: MAICON RODRIGUES DE 

LIMA Endereço: Rua Natal, s/n, Quadra 12, Lote 01, Residencial Brasília, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 PAULA REGINA SANTOS CPF: 

729.286.701-49 Endereço do promovido: Nome: PAULA REGINA SANTOS 

Endereço: RUA SENADOR JONAS PINHEIRO, 18, CONDOMINIO MORADA 

DA SERRA, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-150 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008721-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS CRISTIANO NEIVA 

AGUAIR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ALVES Vistos, etc. 

Considerando petitório de Id 10125104, DECIDO: 1- CANCELO audiência 

designada para o dia 04/10/2017; 2- INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo 05 (dias) manifestar, quanto ao petitório de Id 10125104, sob pena 

de extinção. Após, de tudo CERTIFICADO, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008721-03.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 11/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR 

CPF: 014.170.971-59, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI CPF: 

022.861.741-30 Endereço do promovente: Nome: CARLOS CRISTIANO 

NEIVA AGUAIR Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA 

MARQUES, 877, Edifício Bona Vita, apt. 601, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 MARCOS ANTONIO ALVES CPF: 

534.904.101-06 Endereço do promovido: Nome: MARCOS ANTONIO 

ALVES Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1.836, CONSTA NA CP, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-110 Sinop, Sexta-feira, 10 

de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000434-85.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da Certidão de id 27918610.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007754-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES ALVES SOUZA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007754-21.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

INSTRUÇÃO designada para 13/02/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARIA ROSA DA CRUZ SILVA CPF: 

009.418.731-29, JOSE FRANCISCO PASCOALAO CPF: 250.536.388-96 

Endereço do promovente: Nome: MARIA ROSA DA CRUZ SILVA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 MARIA 

DE LURDES ALVES SOUZA CPF: 932.698.621-72, Endereço do promovido: 

Nome: MARIA DE LURDES ALVES SOUZA Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, - LADO ÍMPAR, 

JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 Sinop, Sexta-feira, 

10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006556-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI LUIZ MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006556-12.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27919654.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012939-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO BATISTELLA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012939-86.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27921424.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-40.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010778-40.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27921826 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA CLARA 

SIGNOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY FORTUNA (REQUERENTE)

ERMELINA SCHMIDEL FORTUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELY FORTUNA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012471-59.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27923081.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELBA MAYARA MORAES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000119-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:HELBA MAYARA 

MORAES NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAZUZA MARTINIS 

GOMES POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

21/02/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES LUIS URBAINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao postulado pelo exequente em mov. n.º 33, e 

verificando que o executado mudou-se do endereço inicialmente 

informado nos autos, consoante certidão de Id 4787420, tenho que 

merece guarida o pedido formulado pelo exequente, com fito de tornar 

eficaz a intimação de Id, eis que, expedida no endereço em que a citação 

do mesmo fora efetivada; 2. Isto porque, o art. 19, §2º, da Lei n.º 9.099/95, 

dispõe que: § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação.? 3. Logo, quedando-se o executado inerte na sua 

obrigação de comunicar a mudança de endereço ocorrida no curso do 

presente processo, imperioso reconhecer como válida a intimação 

expedida no endereço inicialmente declinado; 4. Posto isso, e tendo em 

vista que recorreu o prazo para apresentar impugnação, expeça-se o 

alvará para levantamento do valor penhorado em favor do exequente; 5. 

No mais, INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias; sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES LUIS URBAINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010077-79.2015.8.11.0015 Nos termos da 
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legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27925829.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SATIA BISPO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-85.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SATIA BISPO 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAZUZA MARTINIS GOMES 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MARTINEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SABRINA 

MARTINEZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA 

HASSELSTROM POLO PASSIVO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. D. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000669-81.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27929234.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011728-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011728-15.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27930918 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - 044.025.869-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

VALMIR PINTO CIRQUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010133-32.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/02/2020 16:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CONSTANTINI & CIA LTDA - ME CPF: 

11.444.280/0001-43, GABRIELA SEVIGNANI CPF: 072.379.779-03, 

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI CPF: 044.025.869-33, DANIELA 

SEVIGNANI CONSTANTINI CPF: 050.386.649-03, FABIANO PAULO 

CONSTANTINI CPF: 042.236.559-90 Endereço do promovente: Nome: 

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3488, 

- DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-284 Nome: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3488, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-284 VALMIR PINTO CIRQUEIRA 

CPF: 593.102.271-68, JOSE VIEIRA DE SANTANA CPF: 937.576.545-87 

Endereço do promovido: Nome: VALMIR PINTO CIRQUEIRA Endereço: 

AVENIDA JOSÉ NAENO RIBEIRO, 14, QD 11 LT 14, JARDIM VENEZA, 

SINOP - MT - CEP: 78554-178 Nome: JOSE VIEIRA DE SANTANA Endereço: 

AVENIDA JOSÉ NAENO RIBEIRO, 12, QD 11 LT 12 - Esquina com E. Elisa, 

JARDIM VENEZA, SINOP - MT - CEP: 78554-178 Sinop, Sexta-feira, 10 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012202-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012202-71.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/02/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA 

CPF: 034.663.652-36, DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR CPF: 

685.347.449-04 Endereço do promovente: Nome: ANA CRISTINA MORAIS 

DE LIMA Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Endereço do promovido: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MAIS SAUDE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010638-69.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27932031.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004577-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTINS DE PAIVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004577-49.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/02/2020 17:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. JOSE CAETANO DE SOUZA - ME 

CPF: 05.134.452/0001-80, DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ CPF: 

022.858.291-16 Endereço do promovente: Nome: JOSE CAETANO DE 

SOUZA - ME Endereço: RUA CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA, 350, SÃO 

CRISTÓVÃO (SÃO CRISTÓVÃO), SINOP - MT - CEP: 78558-033 DOUGLAS 

MARTINS DE PAIVA CPF: 030.382.731-98 Endereço do promovido: Nome: 

DOUGLAS MARTINS DE PAIVA Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, qd 23, 

lote 22, JARDIM DAS ITAÚBAS, SINOP - MT - CEP: 78556-726 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012255-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA COLLA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLLON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012255-81.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/02/2020 17:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARIA CAROLINA COLLA MACIEL 

CPF: 050.382.161-61, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO CPF: 

054.266.829-76, FLAVIO DE PINHO MASIERO CPF: 010.284.951-02, JOSE 

ANTONIO BIAZAO BASSO CPF: 025.453.891-61 Endereço do promovente: 

Nome: MARIA CAROLINA COLLA MACIEL Endereço: Rua Comandatuba, 

64, Residencial Carpe Diem, Eunice, SINOP - MT - CEP: 78555-902 

MARLLON CARDOSO DA SILVA CPF: 045.865.921-50 Endereço do 

promovido: Nome: MARLLON CARDOSO DA SILVA Endereço: RUA DOS 

AÇAÍS, 566, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-008 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013772-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S R DE PAULA MACHADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013772-92.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27932759.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS XORE PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009816-68.2017.8.11.0015 A presente 
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certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. RUBENS XORE PONCE CPF: 

010.416.681-98, DARGILAN BORGES CINTRA CPF: 876.457.691-49 

Endereço do promovente: Nome: RUBENS XORE PONCE Endereço: 

Inexistente, S/N, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

Endereço do promovido: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO 

DE CARVALHO, - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-000 Sinop, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012555-26.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CLAUDIO ALVES PEREIRA CPF: 

235.177.609-78, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI CPF: 

017.838.531-07 Endereço do promovente: Nome: CLAUDIO ALVES 

PEREIRA Endereço: Rua DAS NOGUEIRAS, 1228, - DE 884/885 A 

1303/1304, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-200 Endereço do 

promovido: Nome: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Endereço: 

Avenida MIGUEL SUTIL, 15160, - DE 14187/14188 AO FIM, JARDIM 

UBATÃ, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-700 Nome: CONECTCAR SOLUCOES 

DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. Endereço: Alameda RIO NEGRO, 585, 

12º ANDAR, TORRE C, CONJUNTO 121, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Sinop, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013510-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL TOMAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013510-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL TOMAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013510-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL TOMAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013510-57.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27934516.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010499-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLION MATHEUS POLTRONIERI OAB - MT0016183A (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA CRISTINA TONETT SCHEID (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010499-20.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP CPF: 04.172.830/0001-57, WILLION MATHEUS 

POLTRONIERI CPF: 015.849.631-07, CLEUSA TERESINHA HAUBERT CPF: 

576.729.389-91, ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE CPF: 

023.125.241-20 Endereço do promovente: Nome: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP Endereço: Rua DOS CAJUEIROS, 

1040, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 49129-999 EDINA CRISTINA 

TONETT SCHEID CPF: 842.984.999-87 Endereço do promovido: Nome: 

EDINA CRISTINA TONETT SCHEID Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 

2332, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-012 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 
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CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010866-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEINE SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010866-32.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 10:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. JOSILEINE SANTOS DO CARMO CPF: 

070.239.041-07, RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL CPF: 

041.436.771-56, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA CPF: 974.949.841-00 

Endereço do promovente: Nome: JOSILEINE SANTOS DO CARMO 

Endereço: Estrada Claudia, S/N, QD 09 LT 18, Jardim Califórnia, SINOP - MT 

- CEP: 78554-139 Endereço do promovido: Nome: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 

2160, NOVO JARDIM STÁBILE, BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000130-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHELE ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 Hora: 09:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000131-32.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO MEDEIROS 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE 

VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000132-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO MEDEIROS 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE 

VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 21/02/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.N. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:M.N. 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KARIN PRISCILA ZUCONELLI POLO PASSIVO: F. INVEST 

SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BR 
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RECAPADORA DE PNEUS LTDA – ME em face de CLAUDIO BEVILAQUA. 

Inicialmente cumpre observar a REVELIA da parte Requerida, eis que 

apesar de devidamente citada via Carta Precatória (id nº 5836485), não 

compareceu a audiência de conciliação (id nº 5475278). Destaca-se que 

em referido procedimento foi obedecido o disposto no artigo 18, II da Lei 

n.º 9.099/95 e, ainda, em conformidade com o Enunciado nº 05 do 

FONAJE. Assim não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, bem como aliado ao fato de que este não apresentarem 

defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente, buscando a satisfação de seu crédito original total no 

valor de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) o qual restou 

devidamente demonstrado pela documentação carreada com a inicial. Em 

que pese o pedido formulado pela parte Requerente no id nº 5865053 este 

não merece acolhimento no presente momento. É certo, conforme disposto 

no art. 346, CPC que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial” 

Portanto, ainda que presente sua qualidade de revel, deverá a parte 

Requerente aguardar até o trânsito em julgado da presente sentença para 

que possa buscar o cumprimento da mesma, visto que a teor do parágrafo 

único do supracitado artigo é perfeitamente possível que a parte 

Requerida intervenham nesta demanda, no estado em que se encontra, e, 

interponham recurso. Assim, o pedido formulado no id nº 5865053 deverá 

ser apresentado oportunamente quando iniciada a respectiva fase de 

cumprimento da sentença. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais), devendo cada parcela ser 

atualizada pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com a incidência 

de juros legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010515-71.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidãode id 27951756.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011071-73.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27952175.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000267-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SERGIO CELMER REQUERIDO: 

OI S/A, ACAO CONTACT CENTER LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011353-19.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISOL HENNING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathan henning de teixeira OAB - MT15316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011353-19.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que junte aos autos cálculo da dívida com os parâmetros 

determinados na sentença de id 17927234, no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012653-45.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO NORBERTO LANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012653-45.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: FLAVIO NORBERTO LANGE Vistos, 

etc. INDEFIRO o pedido lançado em evento nº. 3268025, eis que até o 

presente momento não houve a citação do executado. Com efeito, sem 

maiores delongas, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Transcorrido o prazo alhures, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012653-45.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO NORBERTO LANGE (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a parte executada foi citada por edital, INTIMO a parte 

autora para manifestar o que entender de direito acerca da penhora online 

realizada por meio do Sistema BACENJUD, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011025-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011025-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011025-84.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27954192.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMELI BATISTA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a parte executada foi citada por edital, INTIMO a parte 

autora para manifestar o que entender de direito acerca da penhora online 

realizada por meio do Sistema BACENJUD, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOUZA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011509-02.2016.8.11.0015 REQUERENTE: REINALDO SOUZA REIS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Fora proferida decisão nos autos de 

número 0203711-65.2016.8.19001 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, Cartório da 7.ª Vara Empresarial no dia 15/05/2017, que 

configuram como autoras: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.; a qual deferiu a 

prorrogação do “stay period” de 180 dias úteis, ou até a realização da 

AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo, nos seguintes termos: 

1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794,IdoCPC/73ouart.924, II 

do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, 

ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 

devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 

mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data 

anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As 

ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que 

demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, 
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deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 

execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 

patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 

ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 

requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 

empresarial, também deverão ser suspensos, na forma do que foi 

arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso 

concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem 

como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão 

ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de 

todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas 

devidas pelas requerentes. Cumpre aqui por fim esclarecer que as 

referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal quanto do julgamento 

do agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais, 

portanto, devem ser mantidas para o período de prorrogação. Expeça-se 

Aviso a todas as Presidências e Corregedorias de Justiça do País 

comunicando a presente decisão, de modo que repassem aos seus 

subordinados órgãos julgadores. (destaque nosso). Com efeito, pelo 

exposto acima e sem maiores delongas, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

processo até de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, a contar da 

data de 15/05/2017, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo. 2- 

Transcorrido o prazo acima, ficam desde já, as partes intimadas para se 

manifestarem, trazendo aos autos documentos hábeis (TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE PRAZO DE SUSPENSAÕ e/ou AGC) a comprovarem a 

possibilidade do normal andamento da presente demanda. PERMANEÇAM 

os autos SUSPENSOS até ulterior deliberação. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011509-02.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27956238.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008199-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA MARQUES PENAFIEL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008199-73.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27959744.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015555-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ OAB - MT26985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015555-51.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/02/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARILENE BERTUOL CPF: 

587.241.339-49, JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ CPF: 014.686.091-81 

Endereço do promovente: Nome: MARILENE BERTUOL Endereço: RUA 

DOS LÍRIOS, 1420, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78550-356 Endereço do promovido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DAS CAVIÚNAS, 283, - 

DE 1384 A 2196 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-099 Sinop, Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011677-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FORTUNATO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011677-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISMAEL FORTUNATO 

SOARES REQUERIDO: MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, assim como prescreve também o art. 

1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se acerca dos embargos aviados no Id. 27595779, 

requerendo ao final o que entender de direito, sob pena de preclusão. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014171-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARUEL CHIMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1014171-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO CARUEL CHIMITH 

REQUERIDO: FIAGRIL LTDA, INPASA AGROINDUSTRIAL S/A Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 
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à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014261-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1014261-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI MACHADO 

REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com 

as anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015289-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA MATIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1015289-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVETE MARIA MATIAZZO 

REQUERIDO: ELAINE FERNANDES Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010560-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCALON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDY DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 28 de setembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003164-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANGELI (EXECUTADO)

HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003164-35.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VALDECIR DE PAULO 

EXECUTADO: HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES, FERNANDA 

ANGELI Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a título de EMENDA à INICIAL, junte cópias do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), do Registro Geral (RG), bem como, do comprovante 

de residência pertencente ao mesmo. 2. Com o aporte, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:THAIS 

APARECIDA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAIARA DOS 

SANTOS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , 
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no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCISCO 

ALVES BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

27/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 13 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO WILLIAN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RONALDO 

WILLIAN DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GIANNI MAZER BERNARDI (REQUERENTE)

BRUNA CAROLYNE DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000150-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RENATO GIANNI 

MAZER BERNARDI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

WERNER BILHALVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000153-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TIAGO DINIZ DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE PADUA SOUZA PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011479-64.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que tome ciência do Id. 27966557 e se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002236-50.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-09.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA ZELLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCTER LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-09.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA ZELLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCTER LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-09.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA ZELLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCTER LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011429-09.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27990830.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002498-34.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 27996375.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da 

presente demanda para tomar ciência da expedição da Certidão de id 

27997452, vez que o documento de id 27918610 necessitou ser retificado.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES LUIS URBAINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao postulado pelo exequente em mov. n.º 33, e 

verificando que o executado mudou-se do endereço inicialmente 

informado nos autos, consoante certidão de Id 4787420, tenho que 

merece guarida o pedido formulado pelo exequente, com fito de tornar 

eficaz a intimação de Id, eis que, expedida no endereço em que a citação 

do mesmo fora efetivada; 2. Isto porque, o art. 19, §2º, da Lei n.º 9.099/95, 

dispõe que: § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação.? 3. Logo, quedando-se o executado inerte na sua 

obrigação de comunicar a mudança de endereço ocorrida no curso do 

presente processo, imperioso reconhecer como válida a intimação 

expedida no endereço inicialmente declinado; 4. Posto isso, e tendo em 

vista que recorreu o prazo para apresentar impugnação, expeça-se o 

alvará para levantamento do valor penhorado em favor do exequente; 5. 

No mais, INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias; sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES LUIS URBAINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010077-79.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28000303, vez que a de 

id 27925829 necessitou ser retificada por incorreção.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA GUIMARAES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011165-89.2014.8.11.0015 REQUERENTE: ROMILDA GUIMARAES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Fora proferida decisão nos 

autos de número 0203711-65.2016.8.19001 do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, Cartório da 7.ª Vara Empresarial no dia 

15/05/2017, que configuram como autoras: OI S.A., TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.; a qual deferiu a 

prorrogação do “stay period” de 180 dias úteis, ou até a realização da 

AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo, nos seguintes termos: 

1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794,IdoCPC/73ouart.924, II 

do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, 

ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 

devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 

mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data 

anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As 

ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que 

demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, 

deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 

execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 

patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 

ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 

requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 

empresarial, também deverão ser suspensos, na forma do que foi 

arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso 

concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem 

como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão 

ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de 

todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas 

devidas pelas requerentes. Cumpre aqui por fim esclarecer que as 

referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal quanto do julgamento 

do agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais, 

portanto, devem ser mantidas para o período de prorrogação. Expeça-se 

Aviso a todas as Presidências e Corregedorias de Justiça do País 

comunicando a presente decisão, de modo que repassem aos seus 

subordinados órgãos julgadores. (destaque nosso). Com efeito, pelo 

exposto acima e sem maiores delongas, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

processo até de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, a contar da 

data de 15/05/2017, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo. 2- 

Transcorrido o prazo acima, ficam desde já, as partes intimadas para se 

manifestarem, trazendo aos autos documentos hábeis (TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE PRAZO DE SUSPENSAÕ e/ou AGC) a comprovarem a 

possibilidade do normal andamento da presente demanda. PERMANEÇAM 

os autos SUSPENSOS até ulterior deliberação. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA GUIMARAES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011165-89.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para apresentar o cálculo da dívida nos parâmetros determinados na 

sentença de id 24713984, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Vistos, etc. Diante da notícia de que houve prorrogação do 

prazo de suspensão das demandadas em face da requerida, em razão do 

processamento de sua recuperação judicial, intime-se a requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente juntando aos 

autos cópia da decisão que determinou a prorrogação da suspensão. 

Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Vistos, etc. Diante da notícia de que houve prorrogação do 

prazo de suspensão das demandadas em face da requerida, em razão do 

processamento de sua recuperação judicial, intime-se a requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente juntando aos 

autos cópia da decisão que determinou a prorrogação da suspensão. 

Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011196-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28002997.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013309-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLECK E FLECK LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEREDIAN PARODE DA MAIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013309-53.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28004031.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010899-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA LEMELLE XAVIER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010899-05.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que tome ciência da expedição da certidão de id 28006051.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LISANDRO 

FAVERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCA RIZZATTI MENDES 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011938-03.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011938-03.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28007430.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012672-85.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Defiro o pedido da exequente em movimento ID 3060411. Com 

efeito, DECIDO: 1. Oficie-se a RECEITA FEDERAL, para fornecer cópia das 

últimas três declarações do imposto de renda da parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora, a fim 

de que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Expedindo o necessário. As 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012672-85.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Defiro o pedido da exequente em movimento ID 3060411. Com 

efeito, DECIDO: 1. Oficie-se a RECEITA FEDERAL, para fornecer cópia das 

últimas três declarações do imposto de renda da parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora, a fim 

de que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Expedindo o necessário. As 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012672-85.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012672-85.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28008410.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M LANGARO & LANGARO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS OLIMPIO ANTONIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000657-04.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que tome ciência da expedição da certidão de id 28009921.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001593-92.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28011514.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013064-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVINHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 8013064-54.2016.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): JAIME PRADELA EXECUTADO 

(A,S): LEIVINHO DA SILVA CITANDO(A,S): ): LEIVINHO DA SILVA DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ 4.023,79 

FINALIDADE: CITAÇÃO: Da (s) executado (a,s) acima qualificado (a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe (s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuando o pagamento ou 

a nomeação de bens á penhora proceder-se á ao arresto de bens. 

RESUMO DA INCIAL: trata-se de uma ação de execução extrajudicial, onde 

consta que a parte executada possui ao exequente um dívida 

representada por título extrajudicial, no valor de R$ 4.023,79 (quatro mil e 

vinte e três reais e setenta e nove centavos), referente à nota 

promissória. DESPACHO: Vistos etc. Em atenção aos argumentos 

lançados em petitório de mov. n.º 2265893, e visando estancar eventual 

arguição de nulidade, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL do executado, 

em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis:? 

ENUNCIADO 37 ? Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação e ditalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.? Dessa forma, expeça-se edital para citação do 

executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder se- á ao arresto de bens. 

Eu, Bruno Henrique Dos Santos Menin, digitei. Quarta-feira, 18 de 

setembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE APARECIDA VAZ ANDRE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010272-98.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSICLEIDE APARECIDA VAZ 

ANDRE DA CRUZ EXECUTADO: ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO 

Vistos, etc. Em atenção ao pedido formulado em Mov. 4305021, INTIME-SE 

o devedor POR EDITAL acerca do penhora realizada via BACENJUD, 

concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar embargos 

(art. 915, do CPC) Ultrapassado o aludido prazo, não havendo nos autos 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, e INTIME-SE a exequente 

para requerer o que entender de direito, isto no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de ARQUIVAMENTO. Oportunamente, concluso. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BORCHARDT TELHAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSEMIR 

FERREIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN 

PRISCILA ZUCONELLI POLO PASSIVO: BORCHARDT TELHAS EIRELI - ME 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SALOME DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 13/07/2017 15:30. Quarta-feira, 21 de Junho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012927-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULLIANE GRAZIELI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHAEL APARECIDA SILVA OAB - MT22887/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012927-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DULLIANE GRAZIELI DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos em regime de exceção. Peticiona a parte reclamada 

postulando a nulidade de intimação da sentença proferida nos autos. Com 

efeito, observa-se que a secretaria do juízo habilitou como patrono da 

parte reclamada o advogado constante no substabelecimento ao invés do 

advogado indicado na contestação. Em que pese o requerimento de 

publicação de intimações em nome do advogado Dr. Adahilton de Oliveira 

Pinho, entendo que a intimação por meio do defensor constante no 

substabelecimento juntado (id. 11952518) é plenamente válida. Ora, o 

advogado habilitado nos autos recebeu, por meio do substabelecimento 

assinado pelo Dr. Adahilton de Oliveira, plenos poderes de representação, 

de maneira que a alegação de nulidade de intimação não deve prosperar, 

eis que esse era plenamente capaz de receber intimações dos atos 

processuais realizados. Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO 

EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO – INEXISTÊNCIA – 

SUBSTABELECIMENTO AUTORIZANDO QUE AS PUBLICAÇÕES 

CONTINUASSEM A SER REALIZADAS EM NOME DOS OUTROS 

CAUSÍDICOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se falar 

em nulidade da publicação do acórdão, quando publicada em nome de 

advogados com poderes de representação nos autos, não havendo de 

ser restituído o prazo para resposta ao recurso. (AgR 50482/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (TJ-MT - AGR: 

00504824220188110000504822018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2018) Pelo exposto, não 

havendo nos autos qualquer nulidade de intimação a ser sanada, indefiro 

o pedido ventilado. Certifique-se quanto trânsito em julgado da presente 

demanda. Inclua-se como patrono do reclamado o advogado, Dr. Adahilton 

de Oliveira Pinho. Após, intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, postularem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SALOME DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001072-84.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28026306.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008596-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCK MORAIS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008596-64.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. FRANCK MORAIS DE AZEVEDO CPF: 

028.364.151-77, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA CPF: 

490.103.951-20 Endereço do promovente: Nome: FRANCK MORAIS DE 

AZEVEDO Endereço: AVENIDA DOS TARUMÃS, - DE 934 A 1382 - LADO 

PAR, SETOR RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-043 Endereço 

do promovido: Nome: AYMORE Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 Sinop, Quarta-feira, 

15 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011011-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL AUGUSTO MEZACASA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ OAB - MT26985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRSON CARRIEL DOS SANTOS (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011011-20.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARCEL AUGUSTO MEZACASA 

CPF: 017.430.450-18, JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ CPF: 

014.686.091-81 Endereço do promovente: Nome: MARCEL AUGUSTO 

MEZACASA Endereço: RUA DOS ARAÇÁS, 255, - ATÉ 299/300, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-154 EDIRSON CARRIEL DOS 

SANTOS CPF: 871.732.711-34 Endereço do promovido: Nome: EDIRSON 

CARRIEL DOS SANTOS Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 339, - ATÉ 

515/516, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-730 Sinop, 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008266-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA CAZELLA (EXECUTADO)

 

Ante o teor da r. decisão retro, INTIMO a parte autora, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009855-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009855-31.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 13:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. JEFFERSON MOREIRA DE LIMA CPF: 

004.623.391-14, JEFFERSON MOREIRA DE LIMA CPF: 004.623.391-14 

Endereço do promovente: Nome: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

Endereço: DAS NOGUEIRAS, 643, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA CPF: 900.976.021-91 

Endereço do promovido: Nome: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO 

TEIXEIRA Endereço: Rua 15 de Novembro, 57, Centro, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Sinop, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 

2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015257-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAYS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015257-59.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 13:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ARIANE TAYS LOPES DE OLIVEIRA 

CPF: 042.189.751-16, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA CPF: 

023.555.831-10 Endereço do promovente: Nome: ARIANE TAYS LOPES DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Adolfo Cortese, 969, Jardim Safira, SINOP - MT - 

CEP: 78551-346 Endereço do promovido: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DAS 

CAVIÚNAS, 283, - ATÉ 349/350, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-444 Sinop, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010827-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SALETE FRUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010827-35.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28030524.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010307-92.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRUEN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015179-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco Financiamentos S.A (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015179-65.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 14:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. RICARDO SMIDERLE CPF: 

002.850.401-11, IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE CPF: 722.791.171-34 

Endereço do promovente: Nome: RICARDO SMIDERLE Endereço: AVENIDA 

DOS GUARANTÃS, 960, - DE 726 A 1192 - LADO PAR, JARDIM MARINGÁ, 

SINOP - MT - CEP: 78556-258 Endereço do promovido: Nome: 

MASTERCARD BRASIL LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

14171, ANDAR 19 E 20 CRYSTAL TOWERS EDIF ROCHAVERA, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Nome: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A Endereço: Núcleo Cidade de Deus, SN, PRÉDIO 

PRATA - 4 ANDAR, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Sinop, 

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009580-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, quanto a localização de veículo da parte executada por meio do 

Sistema Renajud (ID nº 25918642).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015326-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SOUZA OLIVEIRA GAIVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015326-91.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARCILENE SOUZA OLIVEIRA 

GAIVA AGUIAR CPF: 344.584.501-82, MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

CPF: 734.827.221-53 Endereço do promovente: Nome: MARCILENE SOUZA 

OLIVEIRA GAIVA AGUIAR Endereço: RUA DOS EUCALIPTOS, 1171, - DE 

801/802 A 1323/1324, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-016 

Endereço do promovido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Sinop, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007137-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANJO PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007137-61.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MIGUEL ARCANJO PACHECO CPF: 

422.959.399-68, MARCO AURELIO FAGUNDES CPF: 515.685.789-20 

Endereço do promovente: Nome: MIGUEL ARCANJO PACHECO Endereço: 

RUA ELISA BORTOLOSO LUCIANO, 2112, - DE 1246/1247 A 2188/2189, 

JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - MT - CEP: 78553-843 Endereço do 

promovido: Nome: MUNICIPIO DE SINOP Endereço: AVENIDA DAS 

EMBAÚBAS, 1336, - DE 1102 A 1622 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-206 Sinop, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA SCARABELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006888-47.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28037651.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000748-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FRANCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000748-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ESTER FRANCO DO 
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NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de 

Mutirão. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Sinop-MT, 18 de novembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA ALVES DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000936-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TANIA APARECIDA ALVES DE 

LARA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de Mutirão. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante 

ausência de interesse recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012885-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLI DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012885-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARLI DE SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em Regime de Mutirão. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

20419917 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o pagamento em ID 

20853097, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Sem 

custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003304-98.2019.8.11.0015 Certifico que o 

Recurso Inominado interposto de Id. 24647253 é tempestivo, bem como 

que o recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo 

legal. Certifico que o Recurso Inominado interposto de Id. 24701659 é 

tempestivo, bem como que a parte recorrente requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça. Certifico ainda que a parte recorrida FABIANO 

MEDEIROS DA SILVA CASO já apresentou suas contrarrazões. Nos 

termos da legislação vigente, intimo (o)s advogado(s) da parte recorrida 

BANCO BMG S/A da presente demanda para que apresente 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE APARECIDA OSORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007521-87.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA POLLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005980-87.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ABEL SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ILDO ABEL 

SCARPARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANELISE INES 

ANDRUCHAK, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE POLO PASSIVO: 

IVANILDO RAMOS VIEIRA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010810-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010810-96.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28042405.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012641-31.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012641-31.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28043036.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010417-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA COSTA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010417-74.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28043317.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011985-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI ANTUNES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011985-91.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011455-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. B. SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011455-41.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: MECANICA INDUSTRIAL 

TRIANGULO LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE L. B. SOARES - ME Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido de penhora existentes em instituições financeiras 

em nome do sócio da empresa individual, ora executada. Pois bem. No 

caso do empresário individual ou de firma individual, uma vez que o 

patrimônio do empresário individual confunde-se com o pessoal no caso 

dos autos, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo 
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domínio pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial 

exercida de forma individual, não é necessária sua desconsideração, nem 

para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação. Portanto, 

nada obsta que se proceda a penhora do patrimônio do sócio da empresa 

individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa 

física e vice-versa. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. FIRMA INDIVIDUAL. 

CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A PESSOA FÍSICA. Considerando que, no 

caso de firma individual, empresa e empresário se confundem, não há 

óbice para que os bens da pessoa física respondam por dívidas pessoais 

da empresa. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050560705, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 24/08/2012).Decisão 

monocrática. Agravo de instrumento. Ensino particular. Ação monitoria. 

Possibilidade de deferimento da consulta pelo BACEN-JUD e da penhora 

on line, em nome do empresário individual. O empresário individual possui 

personalidade jurídica diversa da pessoa física apenas para fins fiscais. 

Ausência de distinção entre o patrimônio da firma individual e o da pessoa 

física. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70049331978, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 28/06/2012). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORA ON LINE. SÓCIO. CABIMENTO. 

Tratando-se de execução fiscal proposta contra firma individual, na qual 

há identidade entre empresa e pessoa física, não consubstanciando 

pessoa jurídica, possível a perfectibilização de penhora on line sobre 

crédito existente no CPF de seu único sócio. (Agravo de Instrumento Nº 

70048695365, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 02/05/2012). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO. 

PLEITO DE PENHORA ON LINE. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE O 

PATRIMÔNIO DA FIRMA INDIVIDUAL E DA PESSOA FÍSICA DE SEU 

TITULAR. CABIMENTO. Conforme referido nas razões de recurso, a 

decisão atacada incorre em erro material ao fazer menção ao pleito de que 

sejam atingidos os "sócios referidos no contrato social", tendo em vista em 

que a agravada constitui-se em firma individual, o que é comprovado pelos 

documentos que instruem o recurso Na situação, considerando que a 

executada é firma mercantil individual, forçoso reconhecer que há 

evidente confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física do 

proprietário. Desta forma, existindo confusão entre o patrimônio da firma 

individual e o da pessoa física de seu titular, tenho que não há empecilho 

ao deferimento do pedido de que a penhora on line possa recair sobre 

eventuais contas existentes em nome da pessoa física (Trinida Rodrigues 

Velasque) titular da firma individual. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047870464, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Julgado em 25/04/2012). Pelo exposto, DECIDO: 1- Proceda a Secretaria 

da Vara com a anotação no polo passivo da demanda, acrescentando, o 

nome do sócio da empresa individual ANDRE LUIZ BERTOLDO SOARES, 

com CPF sob n.º 569738.611-72. 2. Em que pese o postulado de penhora, 

verifico que a nobre advogado não colacionou aos autos documento 

indispensável para a formalização da penhora via BACENJUD, qual seja, a 

planilha de cálculo atualizado do débito exequendo. Com efeito, 

DETERMINO que seja a parte exequente INTIMADA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, regularize o pedido, sob pena de, em assim não 

procedendo, o feito ser arquivado. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011455-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. B. SOARES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011455-41.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28053184.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-97.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI KREINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010091-97.2014.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ARI KREINER CPF: 802.713.919-87, 

OSMAR PEREIRA DE SOUZA CPF: 468.983.791-00 Endereço do 

promovente: Nome: ARI KREINER Endereço: Rua ANTONIO SGARBI, F07, 

Inexistente, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Endereço do promovido: Nome: 

SERASA S/A. Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254 , 

Salas 1003,1004 e 1005 - ed. American Business Center , CUIABÁ - MT - 

CEP: 78051-000 Sinop, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011786-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ANDREY MEZETTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011786-35.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP CPF: 

22.918.766/0001-92, ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO CPF: 

033.206.711-46 Endereço do promovente: Nome: SLAVINSKI & CIA LTDA - 

EPP Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, - ATÉ 423/424, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-258 CHARLES ANDREY MEZETTI 

CPF: 825.440.931-53 Endereço do promovido: Nome: CHARLES ANDREY 

MEZETTI Endereço: Rua Paraiso, 273, Inexistente, Jardim Ibirapuera, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000 Sinop, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008129-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

MONICA BODENSTEIN MOTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008129-85.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. DIEGO DE FREITAS CPF: 

003.466.341-05, ANDREIA DE FREITAS COLLI CPF: 793.884.691-00, 

EDNALDO COLLI CPF: 474.120.621-15 Endereço do promovente: Nome: 

DIEGO DE FREITAS Endereço: AVENIDA DOS IPÊS, 649, - DE 335 A 885 - 

LADO ÍMPAR, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-052 MONICA 

BODENSTEIN MOTA CPF: 002.390.511-57, , Endereço do promovido: 

Nome: MONICA BODENSTEIN MOTA Endereço: RUA DAS AZALÉIAS, 

3391, - DE 2953/2954 A 3391/3392, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT 

- CEP: 78552-084 Nome: DETRAN - MATO GROSSO Endereço: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 1000, AVENIDA DOUTOR 

HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-910 Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 Sinop, Quinta-feira, 16 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007118-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

JACQUELINE LOSS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007118-21.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ALEX GALVANI MICHELAO CPF: 

018.645.961-04, ALEX GALVANI MICHELAO CPF: 018.645.961-04, 

JACQUELINE LOSS DE ALMEIDA CPF: 019.916.941-13 Endereço do 

promovente: Nome: ALEX GALVANI MICHELAO Endereço: RUA DOS 

PARDAIS, 1402, A, RESIDENCIAL BELLA SUÍÇA, SINOP - MT - CEP: 

78556-596 Nome: JACQUELINE LOSS DE ALMEIDA Endereço: RUA DOS 

PARDAIS, 1402, A, RESIDENCIAL BELLA SUÍÇA, SINOP - MT - CEP: 

78556-596 Endereço do promovido: Nome: AVIANCA Endereço: AVENIDA 

WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-006 Sinop, Quinta-feira, 16 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEMIRO VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

EBERTI INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA (REQUERIDO)

ELAINE VAREA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001461-35.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 16:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CLAUDEMIR FABIANO CPF: 

350.238.139-91, JOSE ROBERTO GOES CPF: 626.982.811-20 Endereço do 

promovente: Nome: CLAUDEMIR FABIANO Endereço: ESTRADA BRIGIDA, 

111-A, - ATÉ 756 - LADO PAR, RESIDENCIAL ADALGIZA, SINOP - MT - 

CEP: 78550-884 ALGEMIRO VICENTE DOS SANTOS CPF: 332.674.300-97, 

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA CPF: 503.181.011-49, EBERTI INACIO 

DE OLIVEIRA CPF: 841.116.151-04, ELAINE VAREA FERREIRA CPF: 

604.457.691-49 Endereço do promovido: Nome: ALGEMIRO VICENTE DOS 

SANTOS Endereço: RUA DAS CRISELÍNEAS, 609, - DE 264/265 AO FIM, 

JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-424 Nome: MARCIA ELIANE 

VAREA FERREIRA Endereço: RUA 2700, 177 apt 922, Edificio maria 

carolina apt 902, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-376 

Nome: EBERTI INACIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 2700, 177 apt 922, 

Edificio maria carolina apt 922, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 

CEP: 88330-376 Nome: ELAINE VAREA FERREIRA Endereço: RUA 2700, 

177 apt 922, edificio maria carolina apt 922, CENTRO, BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-376 Sinop, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 

2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013174-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 21 de julho de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013292-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LIMA DE ASSIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011365-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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TAMIRES DE SOUZA ARAUJO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMARGO OAB - MT19955/B (ADVOGADO(A))

PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT25804/O (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011365-45.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 17:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. TAMIRES DE SOUZA ARAUJO 

KAMINSKI CPF: 045.181.171-23, LUCIANO CAMARGO CPF: 

022.509.221-28, KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA CPF: 

036.275.831-08, PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO CPF: 

193.123.182-68 Endereço do promovente: Nome: TAMIRES DE SOUZA 

ARAUJO KAMINSKI Endereço: Rua Juscelino Kubistchek, 401, Bairro 

Alvorada, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 ADEMIR JOSE DA SILVA CPF: 016.709.769-55 Endereço do 

promovido: Nome: ADEMIR JOSE DA SILVA Endereço: RUA DOS AÇAÍS, 

881, - DE 322/323 AO FIM, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 

78555-008 Sinop, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012409-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO CHAVES (EXECUTADO)

ANDREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012409-82.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA 

- ME EXECUTADO: ADEMIR ANTONIO CHAVES, ANDREIA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. A parte autora em movimento Id 9904999, postula realização 

de pesquisa para obter endereço dos executados junto aos órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário, uma vez que a citação/intimação por 

telefone restou infrutífera consoante certidão de Id 10446374. Pois bem. 

Considerando que este juízo não é órgão consultivo e considerando, 

também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve 

obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 

9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, 

RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, para obter 

endereço do Executado é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 

medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 

4ª Câmara Cível). Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido não se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores 

do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço dos 

sócios da empresa requerida. INTIME-SE a parte Autora para manifestar 

no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013541-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FAGUNDES WINICKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006356-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA VICENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/08/2017 17:45. Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON TEIXEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000198-31.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 12/02/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. KLEYTON TEIXEIRA QUEIROZ CPF: 

946.100.531-87, RENATO TENORIO ALVES CPF: 985.029.561-91 

Endereço do promovente: Nome: KLEYTON TEIXEIRA QUEIROZ Endereço: 

RUA BENEDITO AMÉRICO, 1.515, - DE 1171/1172 AO FIM, RESIDENCIAL 

FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-416 RICARDO REBOUCAS DE 

SOUZA CPF: 920.083.131-15 Endereço do promovido: Nome: RICARDO 

REBOUCAS DE SOUZA Endereço: RUA BOLONHA, 1.131, - DE 1009/1010 

A 1169/1170, JARDIM ITÁLIA II, SINOP - MT - CEP: 78555-372 Sinop, 

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005533-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REQUERIDO)

NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005533-02.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 08:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. VINCENZI & CIA LTDA - ME CPF: 

17.338.002/0001-98, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO CPF: 

022.423.509-51 Endereço do promovente: Nome: VINCENZI & CIA LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1280, - DE 1624 AO FIM - LADO 

PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-110 INDIANARA 

TAMIRES NEZZI DE LIMA CPF: 037.869.321-23 Endereço do promovido: 

Nome: NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 1554, - DE 680 A 1680 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL 

SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-482 Nome: INDIANARA TAMIRES NEZZI DE 

LIMA Endereço: JOAO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, SN, SALA 03, 

SAO CRISTOVAO, SINOP - MT - CEP: 78556-056 Sinop, Quinta-feira, 16 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007141-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M LANGARO & LANGARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIERINI MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007141-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: M LANGARO & LANGARO 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEX PIERINI MARTINS Vistos, etc. Defiro pedido 

da parte Autora, com efeito, DECIDO: 1- DEFIRO prazo de 05 dias para o 

autor juntar aos autos novo endereço do requerido, bem como, 

substabelecimento. 2- Após, Designe-se audiência de conciliação. 3- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. 

Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012503-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMMER DE BRITO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010545-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELAMOGLIE DE CARVALHO OAB - MS19150 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por ANTENOR DE CARVALHO em face de PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA. Ressai dos autos que a parte Requerente 

adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT-Cuiabá/MT para o dia 

18.12.2015 com saída às 13h15min; contudo em virtude de atraso na 

decolagem perdeu o vôo, adquirido por outra companhia aérea para o 

trecho Cuiabá/MT-Campo Grande/MS com saída prevista para às 

16h53min. Por seu turno a parte Requerida aduz que o atraso decorreu de 

manutenção não programada, bem como o atraso foi inferior a 03h, não 

acarretando danos morais, nem danos materiais. Não havendo arguição 

de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise 

do mérito. De início destaca-se a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso concreto ao ser nítida a relação de 

consumo entabulada entre as partes. Assim a parte Requerida justifica o 

atraso pela necessidade de manutenção não programada na aeronave o 

que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. A manutenção 

não programada de aeronave, ocasionando o atraso no vôo e perda de 

conexão, ainda que por motivo de segurança, não possui o condão de 

afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao 

serviço prestado. Alegação de reestruturação da malha área desprovida 

de qualquer elemento de prova e que, por si só, não tem o condão de 

afastar o dever de indenizar. Dano moral evidenciado, porquanto os 

transtornos vivenciados pelos autores superaram os meros dissabores ou 

aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte 

aéreo. Quantum indenizatório mantido, diante das peculiaridades da lide e 

dos precedentes desta Câmara Cível. Verba honorária de sucumbência 

mantida conforme sentença, em atenção ao art. 20, § 3º do CPC. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063215388, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/07/2015 - grifo nosso) De fato a 

parte Requerida não possui compromisso com outras companhias aéreas, 

mas possui compromisso com seus consumidores em leva-los até o local 

de destino nos horários avençados. Quanto ao tempo de atraso, 

observa-se no extrato anexado aos autos pela parte Requerida (id nº 

2234886) que apesar de encontrar-se transcrito no horário de Brasília/DF, 

permite uma clara noção do atraso ao simplesmente reduzir dos horários 

ali informados 01 (um) hora pela diferença de fuso horário. Pois bem, 

referido documento informa que o horário previsto para decolagem era às 

14h15min (13h15min no horário local) com chegada para às 15h30min 

(14h30min no horário local); contudo, ante a manunteção não programada, 

referido voo somente decolou às 17h25min (16h25min no horário local) e 

aterrissou às 18h35min (17h35min no horário local), ou seja, ocasionando 

a perda do próximo voo da parte Requerente. Quanto ao dano material 

este encontra-se demonstrado pela aquisição de nova passagem aérea; 

contudo, não encontra embasamento o pedido de repetição em dobro, 

devendo ocorrer a restituição na forma simples do valor de R$ 538,35 

(quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). De igual forma o 

dano moral revela-se demonstrado. A conduta da parte Requerente foi 

diligente, visto haver tempo hábil entre seu horário de chegada original e o 
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horário de saída. Ademais, não se pode olvidar que em decorrência do 

atraso causado pela parte Requerida, a parte Requerente necessitou 

aguardar das 17h até as 21h para embarcar a seu destino, conforme 

horário de chegada e compra da nova passagem e horário de saída do 

novo voo. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) o Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar ao 

Requerente a importância de R$ 538,35 (quinhentos e trinta e oito reais e 

trinta e cinco centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, ou seja, 18.12.2015 e juros legais a partir da citação; bem 

como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DA SILVA VIEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001744-29.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP 

LTDA - EPP CPF: 07.549.807/0001-27, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE 

CPF: 344.161.188-80 Endereço do promovente: Nome: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 

1149, - DE 679 A 1261 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-666 Endereço do promovido: Nome: SUELY DA SILVA VIEIRA 

- ME Endereço: Av. Jose Francisco Otenio, Q. 51, L. 04, Centro, NOVA 

BANDEIRANTES - MT - CEP: 78565-000 Sinop, Quinta-feira, 16 de Janeiro 

de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Drika Celulares (REQUERIDO)

ADRIELI DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003787-31.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARCELA MESSIAS DA SILVA CPF: 

089.519.369-88, EDUARDO ANTUNES SEGATO CPF: 004.440.001-27 

Endereço do promovente: Nome: MARCELA MESSIAS DA SILVA 

Endereço: AVENIDA ABEL DAL'BOSCO, 185, LIC NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78551-043 ADRIELI DA SILVA RIBEIRO CPF: 058.423.571-27 

Endereço do promovido: Nome: Drika Celulares Endereço: AVENIDA DOS 

JEQUITIBÁS, 4580, - DE 2322 A 2420 - LADO PAR, JARDIM DAS 

VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-253 Nome: ADRIELI DA SILVA 

RIBEIRO Endereço: AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, 4580, - DE 2322 A 2420 - 

LADO PAR, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-253 Sinop, 

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE MEDEIROS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA OAB - PA15814 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIANE DE 

MEDEIROS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

CARNEIRO PAIVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011844-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011844-55.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28068317.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1010156-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SEROISKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010156-41.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL SUREC 

LTDA - ME EXECUTADO: ALDO SEROISKA Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANICE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

RIBEIRO DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO HENRIQUE 

DOS SANTOS MENIN, LUCAS DA SILVA BARBOSA POLO PASSIVO: 

GEOVANICE OLIVEIRA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KELLYAN DE 

SOUZA MARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA 

MARIA POLO PASSIVO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL - TUPPERWARE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000214-48.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ISAIAS PEREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON DA SILVA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TROPICAL - TUPPERWARE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FELIPIM MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000222-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEONARDO 

FELIPIM MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

ANTUNES SEGATO POLO PASSIVO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000227-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RODRIGO 

ROBALINHO ESTEVAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

PEREIRA RIBEIRO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE BERTOLETI RIBEIRO ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000229-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ISABELLE 

BERTOLETI RIBEIRO ESTEVAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

QUIROGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA WERNER 

BILHALVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000236-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

CRUZ DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000238-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DAIVID RAFAEL 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIVID RAFAEL 

DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012359-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE LAET JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012359-73.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. TECNO BOMBAS LTDA - ME CPF: 

04.211.632/0001-55, DIEGO GONZATTI RIBEIRO CPF: 052.812.251-70, 

VIVIANE SILVA SANTOS CPF: 016.320.491-80 Endereço do promovente: 

Nome: TECNO BOMBAS LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 65, - DE 6094 AO FIM - LADO PAR, PARQUE DAS 

ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-454 ONOFRE LAET JUNIOR CPF: 

482.153.171-20 Endereço do promovido: Nome: ONOFRE LAET JUNIOR 

Endereço: AVENIDA VINTE E TRÊS DE MAIO, 711, 711-A, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Sinop, Sexta-feira, 17 de Janeiro de 

2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000934-83.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013717-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M V RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013717-56.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP 

LTDA - EPP CPF: 07.549.807/0001-27, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49 Endereço do promovente: Nome: C.M 

COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Endereço: Avenida DAS 

SIBIPIRUNAS, 1149, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do 

promovido: Nome: M V RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - ME Endereço: 

RUA DAS CASTANHEIRAS, 1273, - DE 885/886 AO FIM, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-290 Sinop, Sexta-feira, 17 de 

Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000241-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RIVALDO BENTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI GUARNIERI, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA IZABEL DOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000244-83.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TERESINHA 

IZABEL DOTTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANA APARECIDA 

DE SOUZA, NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

28/02/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011937-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011937-35.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008032-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA IENNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008032-85.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE BERBEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 
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CEP: 78000-000 Processo n.: 1002522-96.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-75.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA DAMIANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA 

HASSELSTROM POLO PASSIVO: B V INCORPORACAO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000254-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSUL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENATO TENORIO ALVES, ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES POLO PASSIVO: BRASIL PRE-PAGOS, 

ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES CALEFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000147-83.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 28/02/2020 13:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ANA MARIA PERES CALEFI CPF: 

995.306.271-49, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 267.709.178-07, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE CPF: 344.161.188-80, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, EDNEY LUIZ HEBERLE CPF: 872.362.491-49 

Endereço do promovente: Nome: ANA MARIA PERES CALEFI Endereço: 

RUA DAS AMENDOEIRAS, 371, - DE 151/152 A 695/696, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-096 Endereço do promovido: Nome: 

BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1830, - LADO PAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04543-000 Sinop, Sexta-feira, 17 de Janeiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000260-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DARCI PERON 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA WERNER BILHALVA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 28/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO ANGELO COSTA DE OLIVEIRA BAZEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001890-70.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALVES IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça conforme Id. 27056675. Certifico ainda, que a parte recorrida 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL II já apresentou suas CONTRARRAZÕES. Intimo a 

parte recorrida NATURA COSMÉTICOS S.A para que querendo, apresente 

suas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002966-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002966-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000281-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:HENRIQUE 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE 

BUENO FERNANDES, SIRLENE DE JESUS BUENO POLO PASSIVO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000283-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DALCAR 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCIO FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BORGES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000284-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VILSON BORGES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO 

FERNANDES, SIRLENE DE JESUS BUENO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (REQUERIDO)

M. L. SAMPAIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PERFISA - 

PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENATO TENORIO ALVES, ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES POLO PASSIVO: M. L. SAMPAIO - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 
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(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-87.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PERFISA - 

PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENATO TENORIO ALVES, ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES POLO PASSIVO: SAMUEL GAIST - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. DA SILVA SOUZA VEICULOS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000297-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILVIO CARLOS 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE POLO PASSIVO: I. DA SILVA SOUZA VEICULOS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007322-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL TOSCANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nº Processo: 1007322-65.2019.8.11.0015 

CERTIDÃO 1- Certifico que o recurso inominado de id 24673456 é 

tempestivo, bem como a parte requereu os benefícios da justiça gratuita. 

2- Certifico que os embargos de declaração de id 24881339 é tempestivo, 

bem como foi contrarrazoado no id. 28120995. 3- Certifico que decorreu o 

prazo para a parte promovente (recorrente) comprovar a sua 

hipossuficiência, conforme determinado no id. 26347872, sem 

manifestação. 4- INTIMO a parte recorrida (Promovido) para, em querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de id 24673456, em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

RODRIGUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006317-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIA MARQUES RIZALDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006317-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANUBIA MARQUES RIZALDE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Mutirão. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante 

ausência de interesse recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 21 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008579-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008579-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SILVIA MARA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de Mutirão. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, 

cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 
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audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante 

ausência de interesse recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011261-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011261-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HILDEGARD MULLER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de Mutirão. Cuida-se 

de “Ação de Cobrança” ajuizada por HILDEGARD MULLER em face de 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, devidamente qualificados nos autos. Entre um ato 

e outro, a parte autora informou que passou a integrar o polo ativo da 

Ação Coletiva manejada pelo Sindicato que lhe representa, Autos n. 

2729-15.2016.8.11.0015 – Código n. 258383, reivindicando a percepção 

do adicional por antiguidade e merecimento, requerendo a suspensão da 

presente ação. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, hei por bem em 

indeferir o pedido de suspensão posto, uma vez que não há respaldo legal 

para o referido pedido, ao passo que em verdade o cenário dos feito se 

trata de perda do objeto, uma vez que a autora já busca seus direitos em 

ação coletiva, sendo a extinção da presente demanda medida correta. A 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante a perda do 

objeto da demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram 

a propositura da presente ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e 

art. 493, ambos do CPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011219-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011219-72.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VANESSA ALVES LOPES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de Mutirão. Cuida-se de “Ação de 

Cobrança” ajuizada por VANESSA ALVES LOPES em face de MUNICIPIO 

DE SINOP/MT, devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a 

parte autora informou que passou a integrar o polo ativo da Ação Coletiva 

manejada pelo Sindicato que lhe representa, Autos n. 

2729-15.2016.8.11.0015 – Código n. 258383, reivindicando a percepção 

do adicional por antiguidade e merecimento, requerendo a suspensão da 

presente ação. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, hei por bem em 

indeferir o pedido de suspensão posto, uma vez que não há respaldo legal 

para o referido pedido, ao passo que em verdade o cenário dos feito se 

trata de perda do objeto, uma vez que a autora já busca seus direitos em 

ação coletiva, sendo a extinção da presente demanda medida correta. A 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante a perda do 

objeto da demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram 

a propositura da presente ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e 

art. 493, ambos do CPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004316-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN BRASIL MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004316-84.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: SILVAN BRASIL MARTINS Vistos em Regime 

de Mutirão. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 26260991). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 20 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EGGERT RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005790-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO EGGERT RIBEIRO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Regime de Mutirão. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que a requerente pugna pela expedição com alvará concordando com o 

valor depositado/bloqueado, clarividente a satisfação da obrigação. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 
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elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇAM-SE os alvarás 

para levantamento do valor depositado em favor da exequente, 

utilizando-se dos dados bancários informados nos autos. SEM custas. 

P.R.I.C. Ante ausência de interesse recursal, com a expedição e 

assinatura do alvará, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 21 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009418-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE PROCESSO n. 

1009418-53.2019.8.11.0015 Valor da causa:R$ 15.900,00 POLO ATIVO: 

Nome: LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO Endereço: RUA DAS ROSAS, - 

DE 1139/1140 AO FIM, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78550-316 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: 

AC AEROPORTO MARECHAL RONDON, 000, RUA JOÃO DE ARRUDA 

PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-973 

Senhor(a): Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: AC AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, 000, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-973 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). Terça-feira, 07 de Janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009418-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009418-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LIVIO CARLOS BERTO DE 

ARAUJO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DO MÉRITO: O Reclamante alega que comprou passagem 

de volta saindo de João Pessoa/PB no dia 25/01/2019 ,as 02h:45m, com 

conexão em Brasília/DF, saindo as 7h:10m e chegando em Cuiabá/MT as 

8h:10m da manhã no hora local, porém o voo inicial só decolou de João 

Pessoa/PB as 04h:00m, quando chegou em Brasília/DF, sem opção de 

escolha, lhe foi informado que iria seguir para São Paulo/SP no voo que 

sairia as 11h:50m e de São Paulo/SP partiria as 16h:20m finalmente 

chegando a Cuiabá/MT as 17h:20m no horário local, ou seja, a Autora 

chegou ao destino final com aproximadamente 9 (nove) horas de atraso. 

Por entenderem que o atraso do voo lhes proporcionou prejuízos de ordem 

moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada reconheceu que houve um pequeno 

atraso em rota, na etapa anterior, gerando intenso tráfego aéreo, o que, 

por sua vez, contribuiu com o atraso no voo contratado pelos 

Reclamantes. Sustentou, ainda, que o referido atraso teve como única e 

exclusiva causa a incidência de um evento inevitável (READEQUAÇÃO DA 

MALHA AÉREA), motivo pelo qual, entende que não lhe pode ser atribuída 

qualquer responsabilidade. A Reclamada defendeu ainda ter envidado 

todos os esforços para realocar os Autores em voos congêneres, bem 

como, que forneceu a devida assistência aos mesmos (alimentação e 

hotel), motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada postulou para que a ação fosse julgada improcedente. Pois 

bem. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, por 

considerar o Reclamante hipossuficientes se comparados à Reclamada, 

defiro a inversão do ônus da prova em benefício dos mesmos. O referido 

direito basilar libera a figura do consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal incumbência 

à parte contrária que, por sua vez, por possuir maiores condições 

técnicas, deverá apresentar ao juízo fatos passíveis de impedir o 

acolhimento da versão registrada na inicial. Após analisar as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo 

documental colacionado aos autos, entendo que o direito milita em favor da 

pretensão perseguida pelos Reclamantes. Apesar de a Reclamada ter 

sustentado que o atraso no voo contratado pelos Reclamantes ocorreu em 

decorrência de um pequeno atraso na rota anterior (o que, por sua vez, 

contribuiu com um alto índice de tráfego na malha aeroviária), consigna-se 

que tais argumentos não fugiram da esfera das meras alegações, pois, 

não foi anexada absolutamente nenhuma prova à contestação. É de bom 

alvitre ressaltar que, em respeito à inversão do ônus da prova mencionada 

alhures, cabia à Reclamada apresentar/comprovar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito dos Reclamantes (Artigo 373, II, do 

CPC/2015), obrigação esta que, com a devida vênia, a companhia aérea 

não se desincumbiu. Embora a Reclamada tenha ventilado a ocorrência de 

um caso fortuito como sendo uma possível causa excludente de sua 

responsabilidade, entendo que seus argumentos não possuem alicerce de 

sustentação. De fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha 

aeroviária até podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no 
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entanto, TAIS PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES 

TÍPICAS DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO (especialmente por se tratarem de informações 

levadas ao conhecimento das companhias aéreas de forma prévia e por 

meio de sistema totalmente informatizado), razão pela qual, por se tratar 

de fortuito interno, a justificativa apresentada na defesa não tem o condão 

de afastar a responsabilidade da Reclamada. Ainda que a Reclamada 

tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se 

tratando de uma irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico, a mesma assume os riscos de seu negócio, razão 

pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se 

fizessem necessárias para evitar que consumidores como os 

Reclamantes fossem prejudicados por eventual falha na prestação dos 

seus serviços, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Não 

obstante a Reclamada tenha providenciado acomodações à pessoa dos 

Reclamantes (o que, registra-se, foi devidamente reconhecido no 

exordial), o que, a meu ver, era o mínimo que uma empresa do porte da 

Reclamada poderia ter feito para minimizar os prejuízos auferidos pelos 

consumidores, O FATO É QUE O ATRASO NO VOO CONTRATADO NÃO 

RESTOU DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E AINDA, O MESMO (considerando 

a data de chegada prevista originalmente [voo nº 1716 - 21h55min - Data: 

20/10/2017] e a efetiva chegada pelo voo em que os Autores foram 

relocados [voo nº 3216 - 07h40min - Data: 21/10/2017]) FOI 

REPRESENTADO PELO TEMPO DE APROXIMADAMENTE 09 (NOVE) 

HORAS. No que concerne à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a comprovação do elemento culpa. 

O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a falha na prestação dos serviços da Reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o mencionado dano moral, uma vez que os Reclamantes, 

consoante mencionado, foram submetidos a um atraso de 

aproximadamente 10 horas para, finalmente, chegar ao seu destino. In 

casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se revela necessária, pois, 

em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo moral está 

concatenado à própria existência do ato ilícito. O posicionamento 

jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de que o dano moral 

(decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, conforme pode ser 

visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem abaixo destacados: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. 

PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. 

Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela 

requerida, em face do atraso injustificado de voo Brasília - Campinas, com 

consequente perda da conexão para Caxias do Sul, que levou à 

reacomodação dos autores em outro voo, com necessidade de pernoite 

na cidade paulista. Atraso que deve ser enquadrado no chamado "fortuito 

interno", inerente à atividade empreendida pela requerida, não exonerando 

a transportadora do ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus 

passageiros. (...). 3. A reparação de danos morais deve proporcionar a 

justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto 

financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo 

que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. (...). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063809081, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 13/08/2015).”. (Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. 

INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A relação jurídica estabelecida 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser 

solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na esteira do disposto no 

art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de 

culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. V. Assim, não merece acolhida a 

alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelos 

autores decorreram de força maior ou culpa exclusiva de terceiro. Isso 

porque, mesmo que o atraso tenha decorrido das condições do tráfego 

aéreo, não se pode excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação 

caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas 

relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) 

XII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte 

recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 

07082616320188070016 DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no 

DJE: 31/07/2018).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Assim 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como os limites estabelecidos Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto aos danos materiais pretendidos, 

imperioso ressaltar que, não obstante a incontestável falha na prestação 

dos serviços da Reclamada, este juízo não pode fechar os olhos no que 

diz respeito ao fato da Companhia Aérea ter providenciado outros voos 

para que o autor e sua família chegassem ao destino pretendido, razão 

pela qual, não configuração de danos materiais a ser indenizado. Diante 

de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Reclamante, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (Um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012695-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))
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ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DAGUETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012695-60.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: FABIO DAGUETTI Vistos em Regime 

de Mutirão. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal 

n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem 

por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo 

exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 21905517 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop/MT, 

22 de novembro de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DANIELI DRESCH 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DANIELI DRESCH 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE OAB - MT26454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000313-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GLAUCO BACHA 

BUSTAMANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO GOULART 

BACHA BUSTAMANTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA OZORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1000314-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARA LUCIA 

OZORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIENE FERREIRA FERREIRA 

POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010360-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO URSULINO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FREITAS PICCININI OAB - MT0015664S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010360-39.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para indicar o endereço de intimação da matriz da executada, bem como 

de seu representante legal para intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRSON CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000318-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALMIRSON 

CAMPOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008415-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELSIO CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008415-34.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/02/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. JOSE ELSIO CHUPEL CPF: 

384.587.131-87, DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR CPF: 

685.347.449-04 Endereço do promovente: Nome: JOSE ELSIO CHUPEL 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Endereço do promovido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA (ADVOGADO(A)) EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS (ADVOGADO(A)) Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 Sinop, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 

2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000320-10.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MAIA DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA 

HASSELSTROM POLO PASSIVO: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS 

LTDA e outros (4) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 02/03/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011650-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN H MIYAZAWA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FIGUEIREDO OAB - PR0079984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE LOURENCO ALIONCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011650-09.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LINCOLN H MIYAZAWA - 

ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - ME EXECUTADO: LUCIENE 

LOURENCO ALIONCO, SONIA REGINA LOURENCO SANTOS Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARTINEZ VARGAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 4426-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM, SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CT, TSLA, LRMD, CCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO TELLES DE CAMARGO - 

OAB:34.122/PR, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, JOAQUIM 

JOSÉ DE CAMARGO - OAB:999/PR, LIA TELLES DE CAMARGO - 

OAB:23.366/PR, LISANDRO TELLES DE CAMARGO - OAB:26535/PR, 
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MIGUEL TELLES DE CAMARGO - OAB:12041/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR ZACONI - 

OAB:14510/SC, RENATO GIURIATTI - OAB:OAB 6.388-b

 Intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269170 Nr: 9245-51.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE BITTENCOURT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI KRUMMENAUER DAS NEVES - EPP, 

LEONEL ANTONIO RODRIGUES, SEGURADORA MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SIDNEY RIBEIRO - 

OAB:22587/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MELO DA SILVA - 

OAB:97.729/RS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A, Reginaldo Pereira de Souza - OAB:22899, ROGER 

GONÇALVES SILVA - OAB:23148/O

 Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Deixo de 

condenar o promovente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80086 Nr: 8414-52.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEAS LIMA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAROLI PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. 

EPP, GENI CARPI DE LIMA, BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GIBRAN FARIAS - 

OAB:48.417 PR, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBUN - OAB:MT/13078, WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada inscrita no CPF sob nº 925.393.271-68 até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 6.063,96 conforme planilha de 

débito de p. 129. Junte-se aos autos cópia da operação. Se exitoso o 

bloqueio de importância, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora. Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se insurgir na 

forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Em seguida, 

intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária 

visando o levantamento da quantia respectiva por meio de alvará judicial a 

ser expedido. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso 

seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Inteligência específica do art. 

854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 368500 Nr: 15685-58.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS JOVENIL DZOVANIARKIEVICZ RODRIGUES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de restituição do veículo Mercedez Benz, 

carroceira aberta, L1618, ano 1990, cor branca, placa JYM-4347, ano 

1990, chassi 9BM386014KB868029, ao requerente Carlos Jovenil 

Dzovaniarkievicz.Calha frisar que a madeira apreendida deve permanecer 

no local armazenado pela autoridade policial, até destinação dada pelo 

juízo, cabendo ao Ministério Público manifestar-se, conforme determinado 

nos autos apensos de cód. 367426, requerendo o que de direito acerca 

da madeira apreendida. Todavia, antes da liberação do veículo, determino 

que previamente seja inserida restrição de sua venda e de sua alienação, 

via sistema RENAJUD, até ulterior deliberação judicial. Serve a presente 

como, ofício e mandado de entrega, a ser cumprido pelo senhor 

meirinho.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 310889 Nr: 15178-68.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado com o escopo de apurar o 

crime previsto no art. 147 do Código Penal, praticado, em tese, por Edilaine 

dos Santos, devidamente qualificada nos autos.

 O fato teria ocorrido em 23 de outubro de 2017, no antigo hotel cherri, 

bairro Alto da Glória, nesta cidade e Comarca de Sinop, quando a 

denunciada, empunhando uma faca, teria ameaçado de morte a vítima 

Rosilda Moraes Pinheiro, inclusive quebrando uma janela de sua casa.

Tendo em vista que a denunciada não foi localizada para audiência 

preliminar, o Ministério Público ofereceu denúncia em seu desfavor.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27 de novembro 

de 2019, a denunciada, assistida pela douta Defensora Pública, requereu 

lhe fosse proposta o benefício da transação penal, uma vez que não foi 

encontrada para realização da audiência preliminar e conforme o item 4 da 

cota ministerial de p. 31 esta poderia ser avaliada na solenidade. Requereu 

ainda que, não sendo o entendimento do i. representante do Ministério 

Público, fosse aplicado o previsto no art. 28 do CPP.

 Por sua vez, o i. representante do Ministério Público presente na 

audiência restringiu-se a propor o benefício da suspensão condicional do 

processo, acaso recebida a denúncia.

Ante a discordância entre as partes, a teor do enunciado criminal 114 do 

FONAJE, o juízo decidiu pela remessa dos autos ao douto 

Procurador-Geral para analisar a recusa ministerial e manter ou não a 

proposta de transação penal.

 A vítima Rosilda Moraes Pinheiro fez-se presente no ato e manifestou-se 

expressamente interesse em retratar-se da representação criminal feita 

em desfavor da denunciada.
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Em petição atravessada às p. 45/46, a douta defesa requereu a extinção 

da punibilidade da denunciada, uma vez que houve a retração expressa 

da vítima.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se à p. 48 pelo indeferimento do 

pedido e pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O Juizado Especial prima por uma justiça consensual como prioridade, 

tendo como objetivo primordial solucionar conflitos sociais tutelados pelo 

direito penal que seja de menor potencial ofensivo. O que deve ser 

valorizado.

Neste aspecto, se a rezinga entre a autora do fato e a vítima está 

equacionada pela própria atuação espontânea de ambas, sobretudo pela 

vítima que renunciou expressamente à representação criminal, conforme 

consignado na ata de audiência de p. 44, apesar de fazê-lo após o 

oferecimento da denúncia, isso não impede que o juízo a leve em conta, 

considerando a informalidade, a simplicidade, a celeridade, a economia 

processual e a oralidade, a pouca ofensa ao bem jurídico tutelado pela Lei 

(crime de menor potencial ofensivo), e a já mencionada justiça 

consensual.

 Sendo assim, não assiste razão ao órgão ministerial entestar no sentido 

de prevalecer apenas a hermenêutica literal do art. 25 do CPP, aplicável 

apenas subsidiariamente naquilo que não contrariar os referidos princípios 

da Lei dos Juizados Especiais - LJE.

Dessa forma, como já anotado na decisão constante na ata de audiência 

de p. 44, o Enunciado Criminal n° 114 do FONAJE flexibiliza o momento 

ainda possível para proporcionar a transação penal, cuja penalidade, em 

última análise, seria praticamente a mesma daquela que viesse a ser 

imposta em eventual condenação criminal, com reflexos, entretanto, bem 

mais severos sobre a esfera de direitos da provável condenada.

Eis a expressão do sedimentado entendimento pretoriano estabelecido no 

FONAJE:

“Enunciado 114 - A Transação Penal poderá ser proposta até o final da 

instrução processual” (XXVIII - Encontro - Salvador/BA).

Contudo, não foi o entendimento do nobre parquet presente na audiência, 

e sendo a transação penal um benefício a ser oferecido apenas pelo 

órgão ministerial, embora não de acordo, não há o que se fazer neste 

sentido se não a medida já tomada na audiência.

Ademais, quanto a retratação expressa da vítima, dispõe o Enunciado 

Criminal n° 99 do FONAJE:

“Enunciado 99 - Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em 

caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa 

causa para ação penal” (Nova redação, aprovada no XXIII - Encontro - 

Boa Vista/RR).

Nesse sentindo também e adequando-se ainda mais a este caso concreto, 

o Enunciado Criminal n° 113 do FONAJE é expresso quanto à validade da 

retratação da vítima até a sentença, nos seguintes termos:

“Enunciado 113 - Até a prolação da sentença é possível declarar a 

extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima 

ao direito de representação ou pela conciliação” (XXVIII - Encontro - 

Salvador/BA)

Tais enunciados sintetizam entendimentos jurisprudenciais que visam 

auxiliar a concretização dos critérios dispostos no art. 62 da Lei n° 

9.9099/1995. E devem sobrepujar sobre posicionamentos individuais 

severos, retrógados ou liberais, pois a construção de um direito penal 

justo neste nicho de justiça busca a unidade que os referidos enunciados 

visam concretizar.

Como bem trouxe a defesa, as jurisprudências adiante mencionadas se 

amoldam perfeitamente ao caso vertente (grifo nosso):

 APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. 

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Embora a representação seja irretratável, após o 

oferecimento da denúncia, pois a ação penal já não mais está subordinada 

ao interesse privado e dele se desvincula, a regra dos artigos 102 do CP e 

25 do CPP deve ter sua aplicação mitigada no âmbito dos Juizados 

Especiais Criminais, pela prevalência do princípio da pacificação social. 2. 

A par disso, deve-se considerar que a Lei n. 9.099/95, de caráter 

especial, adota tal critério, a partir do momento em que remete as partes, 

na hipótese do art. 79, à possibilidade de conciliação, que, em tese, tem o 

mesmo resultado. 3. A renúncia expressa da vítima, antes da sentença, no 

âmbito dos Juizados Especiais, acarreta a extinção da punibilidade, nos 

moldes do art. 107, V, do CP. EXTINGUIRAM A PUNIBILIDADE DO RÉU. 

(TJRS ,Recurso Crime Nº 71005071030, Turma Recursal Criminal, Turmas 

Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 24/11/2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. ART. 147 CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL CRIMINAL. Manifestando a vítima 

que não pretende prosseguir com a ação penal, por já ter se acertado com 

o réu, ausente condição de procedibilidade para a ação penal, dada a 

inutilidade do provimento condenatório em relação ao interesse 

preponderante a ser atendido. É cabível a retratação ao interesse da 

representação da vítima até a prolação da sentença, especialmente 

perante o juízo em audiência o que resulta na extinção da punibilidade do 

réu. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Crime N° 

71004596219, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Gisele 

Anne Vieira da Azambuja, Julgado em 17/03/2014).

Todavia, de uma maneira conservadora, com todo o respeito, o Ministério 

Público termina emperrando a afetividade e a razoável duração da 

prestação jurisdicional, de certo modo com o intuito de demonstrar uma 

certa aspereza no trato e atuação em combate a criminalidade, o que é até 

louvável, mas não pode levar a extremos que dificultam os preceitos 

maiores que regem o Juizado Especial.

 É importante enfatizar ainda que deve ser assegurado o princípio da 

intervenção mínima, de maneira simplificada, a nortear que o Estado deve 

lançar mão da Lei penal como último recurso, ultima ratio, ou seja, quando 

afetar bens jurídicos mais importantes. O que de fato não ocorre no caso 

em tela, uma vez que já houve pacificação e harmonia entre as partes.

 A ação penal para apurar a infração discutida procede-se mediante 

representação criminal da vítima. No entanto, apesar da dicção legal do 

art. 25 do CPP e 102 do CP, a vítima manifestou o interesse de não mais 

representar criminalmente em face da suposta autora do crime.

 Retratação validada pelos fundamentos supramencionados. O que leva à 

extinção da punibilidade da denunciada, devendo ser reconhecido desde 

logo, acolhida a dignificante tese defensiva.

 Isto posto, com fulcro no art. 107, inciso VI, do Código Penal, c/c com o 

art. 92 do Lei n° 9.099/1995, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

suposta autora do fato EDILAINE DOS SANTOS, em razão da retratação 

da vítima.

 Certificado o lapso preclusivo recursal, proceda-se às comunicações 

necessárias, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363036 Nr: 12149-39.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11.470, 

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - OAB:OAB/MT 24842/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU para tomar ciência da decisão 

abaixo transcrita:

 Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de 

instrução para o dia 19/02/2020, às 15:30 horas. Após, devolva-se à 

Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. Ocorrendo 

algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas 

previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo 

legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecada. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 368500 Nr: 15685-58.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS JOVENIL DZOVANIARKIEVICZ RODRIGUES 
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NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Instrumento público de mandato de p. 86/87 outorgando poderes para 

firmar compromisso de depositário fiel, como é o caso do depositário 

judicial.

 Desse modo, cumprindo a nobre decisão do r. magistrado plantonista de 

p. 62, frente e verso, dos autos em apenso de cód. 371649, que trata do 

mesmo incidente de restituição de coisa apreendida, determino seja 

expedido compromisso de fiel depositário a ser firmado por Junior Acacio 

Lopes Rodrigues, hipótese em que restará liberada a devolução do 

caminhão e da madeira em sua carga, ficando esta última sob 

responsabilidade do requerente no termo assinado.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 371649 Nr: 17650-71.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS JUVENIL DZOVANIARKIEVICZ RODRIGUES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprida a r. decisão de p. 62, frente e verso, nos autos em apenso cód. 

368500, para onde determino seja trasladada.

Apensem-se estes autos ao referido processo cód. 368500, 

certificando-se e mantendo-se assim apenas para fins documentais, já 

que correrá doravante o que for decidido nos referidos apensos, 

tratando-se do mesmo fato.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 368518 Nr: 15701-12.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTYNA GUSMÃO HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Vistos etc.

Em virtude do agilizado pela suspeita, dizendo-se apresentar queixa-crime, 

embora passou a “requerer que seja analisado queixa-crime”, falando em 

“Ilustre Parquet”, a mencionar lesão corporal em ambiente de violência 

doméstica – que remeteria a caso de ação penal pública incondicionada, 

sendo a queixa-crime apenas subsidiária, sem preterição do exercício 

regular de direito, antes de qualquer providência, inclusive de emenda da 

nominada queixa-crime, se for o caso, não se descartando nem mesmo a 

insuficiência do incompleto instrumento de mandato de p. 70, que 

desobedece o art. 44 do CPP, convém os autos serem remetidos ao 

Ministério Público para as medidas que entender de direito no regular 

exercício de suas prerrogativas funcionais, sem menoscabo da 

disponibilidade dos mesmos autos ao noticiante Carlos Mariano Dragonetti 

para fins de eventual exercício de queixa-crime no prazo decadencial de 

06 meses, a contar da ocorrência dos fatos (CPP, art. 38; CP, art. 103).

Assim, correndo o prazo decadencial independentemente de intimação do 

citado noticiante, que poderá reclamar os autos na secretaria do Juízo, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100310 Nr: 7347-81.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MATOS PITOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESTRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 

LTDA, ROBSON FUGIHERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, 

acolho a pretensão neles deduzida para julgá-los parcialmente 

procedentes, de modo a corrigir o erro material existente na sentença 

publicada, escorreita aquela de p. 191, que mantenho inalterada, a ser 

republicada sem modificação, extirpada daquela (a publicada) o penúltimo 

parágrafo do seguinte teor: “INTIME-SE pessoalmente o promovente eis 

não possui advogado(a) habilitado nos autos conforme permissivo do art. 

9º da Lei n.º 9.099/1996”.Intime-se.Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100840 Nr: 7875-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO EMANUEL DURÃES NAZARÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA, 

MARIA INES PASQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, NAIRANA 

GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - OAB:15872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 7875-18.2008.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: SERGIO EMANUEL DURÃES NAZARÉ

PARTE RÉ: ALRI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA e DUQUE DE 

CAXIAS CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO e SERASA S.A. e MARIA INES 

PASQUINO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Maria Ines Pasquino, Cpf: 09437682844 

Filiação: Nair Ricardo Pasquino, brasileiro(a), , Endereço: Av. Água 

Vermelha, Nº 151-B, Bairro: Parque Guaianazes, Cidade: São Paulo-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/09/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 350,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, integrar no polo passivo da demanda. Não 

sendo efetuado o pagamento ou nomeação de bens à penhora, 

proceder-se-á ao arresto de bens.

DESPACHO: Em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: 

“ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital 

para citação da executada MARIA INES PASQUINO, devendo o mesmo ser 

afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida às f. 

404/406. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Luiz Tércio Okamura de Almeida, Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020.

Karine Danielle Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80086 Nr: 8414-52.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEAS LIMA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAROLI PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. 

EPP, GENI CARPI DE LIMA, BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GIBRAN FARIAS - 

OAB:48.417 PR, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBUN - OAB:MT/13078, WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015216-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PAULA TERRES BOMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1015216-92.2019.8.11.0015 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: DANIELE PAULA TERRES BOMM 

Endereço: AVENIDA UNIÃO DO NORTE, 286, RESIDENCIAL DAURY RIVA, 

SINOP - MT - CEP: 78554-016 POLO PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM 

Endereço: St. Comercial Norte, Ed. Telebrasília, Qd 03, Andar térreo parte 

2, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 10/02/2020 Hora: 

15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011319-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCIO VICENTE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011319-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMIR MEYER 

REQUERIDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
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MARCIO VICENTE DA SILVA - ME Vistos etc. Pretensão de indenização 

decorrente de danos morais, c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela 

provisória de urgência, aviada por Valdemir Meyer em face de Banco ABN 

AMRO Real S.A; Banco Santander S.A e Estado de São Paulo, todos 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de inexistência de 

relação jurídica com os bancos promovidos, atinente a aquisição por 

financiamento de um veículo que alega estar em seu nome. Aduzido que a 

financiadora e a placa do automóvel são do Estado de São Paulo, local que 

não frequenta, visto que é morador de Sinop há mais de 20 anos, bem 

como jamais efetuou ou autorizou alguém a realizar a aquisição do veículo, 

de modo que desconhece os débitos advindos do bem. A questão 

probatória é peça central do presente feito. Há de se considerar a 

probabilidade do direito alegado pela parte demandante quanto à 

inexistência de relação jurídica com o ente estatal promovido e os bancos 

promovidos. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova negativa. Aliado a isto, é indubitável 

o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação à 

continuidade de cobranças lançadas em nome da parte autora, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Com efeito, a 

negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo 

de dano. De mais a mais, a concessão da tutela pretendida, ao menos até 

o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, 

sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de 

urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar aos 

requeridos que promovam a suspensão da exigibilidade de débitos em 

nome da parte promovente, advindos do veículo VW GOL 1.0, ano 

2003/2004, cor preta, placa DJQ5727/SP, chassi 9BWCA05X84T052244, 

conforme indicativo agregado no Id. 25819988, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Devidamente emendada a inicial conforme petitório de Id. 

25819986, determino a exclusão das empresas Net Link Rede de Dados e 

Internet Wireles do polo passivo da lide. Assim, conserte-se na 

distribuição e demais registros, promovendo as exclusões sobredita. Com 

fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso 

audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos 

Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o promovido Estado de 

São Paulo para contestar em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Noutro giro, citem-se os promovidos Banco ABN 

AMRO Real S.A e Banco Santander S.A, intimando-a ainda a 

comparecerem à audiência de conciliação, oportunidade em que poderão 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente 

decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008577-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 
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penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009801-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009007-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONE VALADARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009007-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SILVONE VALADARES DOS 
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SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID PARRON MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005278-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEIVID PARRON MENDES 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 
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parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004892-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004892-14.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005155-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOSE CARGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROUZILANE DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005155-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON JOSE CARGNIN 

REQUERIDO: ROUZILANE DE ARAUJO OLIVEIRA Vistos etc. Verificado 

que apesar de citada/intimada para audiência de conciliação, por meio de 

telefone, conforme certificado no Id. 25422097, a parte requerida não 

compareceu a sessão conciliatória, sendo sua ausência justificada por 

motivo de ter se equivocado quanto ao local de realização da solenidade, 

comparecendo a justiça do trabalho ao invés do Fórum, de acordo com o 

certificado pelo conciliador no Id. 25996999. Adiante na petição de Id. 

26150510, pugnou a parte autora pela decretação de revelia da parte 

promovida. No entanto, devido a gravidade das circunstâncias, a citação 

via telefone traz insegurança, isso porque não consta nos autos prova 

cabal de que realmente foram passadas as informações corretas à 

requerida, não podendo assim ensejar a revelia. Certo que sua citação foi 

concretizada a partir do momento que a requerida se apresentou para 

justificar sua ausência, demonstrando assim, ciência da existência da 

presente ação. Desse modo, a fim de não causar prejuízo as partes em 

razão dos desacertos ocorridos, é viável que este juízo designe uma nova 

data para realização da audiência de conciliação. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço ou 

telefone da parte requerida para nova intimação. Cumprida a diligência 

retro determinada, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Restando 

negativa a diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito. Após conclusos para deliberação. 

Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003454-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003454-84.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: BRUNA 

LARISSA GOZER DOS SANTOS Vistos etc. Petição da parte autora de Id. 

27412004 pugnando pelo desbloqueio da CNH da executada, ante o 

acordo realizado entre as partes, já homologado pela sentença de Id. 

26002364. Desse modo, determino que oficie-se ao Departamento de 

Trânsito Nacional – DETRAN (19ª CIRETRAN - DETRAN SINOP) para que 

promovam o desbloqueio da CNH da executada Bruna Larissa Gozer dos 

Santos, CPF sob n.º 042.327.061-35. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009122-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY CAROLINA DELLA GIUSTINA POMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009122-31.2019.8.11.0015. AUTOR(A): STEPHANY CAROLINA DELLA 

GIUSTINA POMMER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE SAUDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De ver que a ação em questão 

versa sobre matéria que é de competência da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de acordo com a 

Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e Portarias n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 27 de 

setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo competente, pois a 

matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio 

da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que 

envolve fornecimento em prestação continuada. Isto posto, DECLINO a 

competência em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá 

redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com 

a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011186-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TOMELIN BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011186-14.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA TOMELIN BOGO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. De ver 

que a ação em questão versa sobre matéria que é de competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 

2019, e Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 

31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

impositiva, posto que envolve fornecimento em prestação continuada. Isto 

posto, DECLINO a competência em prol da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o 

feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas 

necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde 

que demanda urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAPELARI SEGALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010679-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VERA LUCIA CAPELARI 

SEGALIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De ver que 

a ação em questão versa sobre matéria que é de competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de 

acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e 

Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 

27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo competente, pois 

a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio 

da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que 

envolve fornecimento em prestação continuada. Isto posto, DECLINO a 

competência em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá 

redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com 

a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015496-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015496-63.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALMOR DE ABREU RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. De ver que a ação em questão versa sobre matéria que é de 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT, de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de 

julho de 2019, e Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 

31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019. Assim, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

impositiva, posto que envolve fornecimento em prestação continuada. Isto 

posto, DECLINO a competência em prol da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o 

feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas 

necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde 

que demanda urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de 
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dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005056-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDERSON HECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABI DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005056-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ANDERSON HECK 

REQUERIDO: JOABI DOS SANTOS DE SOUZA Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009962-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CRISTOVAO (AUTOR(A))

EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009962-75.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAQUIM CRISTOVAO, EDEMIR 

SCARAMUZA CRISTOVAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos etc. Recurso inominado, no prazo, 

singular, adequado, preparado, atendidos os demais pressupostos 

recursais. Pedido de efeito suspensivo que passo a analisar, não só no 

automático efeito devolutivo. Nesse passo, sem as informações e 

decisões coligidas no bojo recursal, este Juízo extinguiu o processo em 

virtude de prenunciada competência da Justiça Federal, havendo 

interesse do INCRA. No entanto, considerando as decisões em grau 

recursal, tanto do TJMT quanto do TRF-1, ainda sobre dúvida a respeito 

dessa competência, mas que aparentemente não exsurge mais com a 

mesma clareza o interesse da referida autarquia federal, então a 

competência pode ser mesmo do Juízo Comum. E neste caso não seria 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública, limitado a 60 salários-mínimos, 

mas da Vara originária da ação, ou seja, da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, certamente sendo declinada a 

competência pelo simbólico valor atribuído a causa, de meros R$ 1.000,00. 

Todavia é possível verificar que o proveito econômico pretendido 

encontra-se em absoluta dissonância desse valor, com pretensão inibitória 

a tutelar bem jurídico de evidente expressividade patrimonial. Absurdo 

cogitar o proveito econômico nos minguados R$ 1.000,00. Mas é questão 

a ser dirimida oportunamente, descabendo, até mesmo pela urgência 

demonstrada, perquirir o correto valor da causa. O efeito suspensivo 

pretendido guarda pertinência. Extinto o processo sem resolução de 

mérito, cassada a liminar, nada impediria que os recorridos deem 

prosseguimento a propósitos de titulação da área em favor de terceiros. O 

que a liminar resguardava, ora reforçada pelas decisões proferidas na 

Justiça Federal garantindo ao promovente o direito dominial e possessório 

sobre ela. Isto causaria não só transtornos gigantescos ao promovente, 

mas também elevaria a insegurança jurídica, envolvendo terceiros e 

trazendo prejuízos de elevada envergadura, tanto jurídicos quanto 

econômicos. A própria conduta estatal, via do incluso parecer da 

Procuradoria Geral do Estado, entestada em promover a titulação do 

imóvel em favor de terceiros, sugerida a suspensão enquanto a liminar 

nesta ação não fosse cassada, como terminou indiretamente sendo 

revogada nesta extinção do processo, muito embora em grau recursal 

ambos os Tribunais (TJMT e TRF-1) tenham realçado a manutenção dela, 

liminar, resguardando a posição do promovente. Toda essa conjuntura 

reforça a necessidade de ser deferido o efeito suspensivo a este recurso 

inominado, conforme ressalva a parte final do art. 43 da Lei n.º 

9.099/1995: “Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. 
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Dano irreparável poderá de vir, de acordo com as circunstancias acima 

alinhavadas, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso evitará, 

inclusive até que seja dirimida a dúvida a respeito da competência. Isto 

posto, recebo o recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, de modo 

que até decisão ulterior a liminar de Id. 15873089, revogada na sentença, 

resta revigorada a promanar seus efeitos enquanto assim permanecer. 

Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões, no prazo de 

10 dias, na forma do art. 42, § 2º, da LJE. Com as contrarrazões, 

conclusos para concluir o juízo de admissibilidade recursal e, se for o 

caso, a remessa à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015501-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA EDNA CARVALHO PELDIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015501-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA EDNA CARVALHO 

PELDIAK REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc. Ação de cobrança, c/c obrigação de não fazer, com pedido de liminar 

em tutela provisória de urgência, aviada por Sandra Edna Carvalho Peldiak 

em face de MTPREV, ambos devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado, conforme 

arestos a seguir destacados: “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO EFETIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CARGO 

COMISSIONADO – DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA (11%) – 

IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM 

CONCEDIDA. É ilegal o desconto previdenciário efetuado sobre a 

gratificação por cargo comissionado exercido pelo servidor em razão de a 

incidência ocorrer tão somente sobre o valor do salário que ele recebe na 

função efetiva, por ser a única remuneração que a legislação 

previdenciária contempla para efeitos de aposentadoria. (MS 

107508/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - 

MS: 01075084220118110000 107508/2011, Relator: DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO 

COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ SOBRE 

A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.783/99. 

PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do EREsp 549.985, 

de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o qual, no regime da 

Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da 

retribuição devida a servidor público pelo exercício de função 

comissionada, parcela essa não incluída no conceito de "remuneração de 

contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg 

no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); “RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA, 

FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU RESPONSÁVEL 

PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE 

DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A natureza 

contributiva e solidária do Regime de Previdência impossibilita que a 

contribuição ocorra sem o correspondente benefício previdenciário 

efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve efetivar-se apenas 

sobre as parcelas que incorporam os proventos de aposentadoria dos 

servidores, não sendo razoável que sejam descontadas sobre rubricas 

que não integrarão o benefício previdenciário. É imperativo que se diga, 

aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro prevista no caput do art. 

40 da Constituição Federal em análise deve ser observada não apenas em 

relação ao fundo de previdência, mas também aos vencimentos salariais 

dos contribuintes, sendo medida completamente desarrazoada o cálculo... 

da contribuição obrigatória do servidor sobre parcelas que, 

posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos requisitos 

para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões relacionadas à 

previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre o respectivo 

regime e seus contribuintes, para que se evite o enriquecimento ilícito de 

qualquer dos lados em detrimento do outro, impondo-se a necessidade de 

evitar o descompasso entre o que se paga e o que se recebe. Assim, 

tratando-se as rubricas relativas ao terço de férias, ao abono 

permanência, à função gratificada (gratificação de direção ou responsável 

pela direção, gratificação pelo exercício em atividade de suporte 

pedagógico, gratificação pelo exercício de docência em classe de 

educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e gratificação 

pelo exercício em escola de difícil provimento) e à convocação para 

substituição de vantagens não incorporáveis, não devem servir como 

base de cálculo da contribuição previdenciária RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007975550, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira 

Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007975550 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO 

GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 
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IMPROVIDO. Somente a partir do momento em que a gratificação da função 

passa a fazer parte do vencimento do cargo efetivo, integrante a base de 

proventos de aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se 

tornará devido”. (TJ-MS - APL: 08008978820158120024 MS 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de função 

percebida pela parte promovente. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. 

Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a 

revogação da decisão de suspensão. Dessa forma, estando preenchido, 

na hipótese, os elementos de convicção para concessão da tutela de 

urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o deferimento 

da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para atender a 

tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por bem 

determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre o 

cargo comissionado da parte promovente, até ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do 

enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência 

conciliatória ocorra se for do interesse dos promovidos. Citem-se os 

promovidos para contestarem em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006070-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BENEDITO VENITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ISABELA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010418-71.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BIANCA ISABELA DE 

OLIVEIRA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em 
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regime de exceção. Conforme se evola dos autos, o pleito de id. 14981722 

já foi devidamente apreciado pela decisão id.14634108. Diante disso, 

tendo em vista a concordância da parte exequente com o valor indicado 

pela executada, entendo desnecessário tecer argumentos sobre a 

validade do valor já acertado entre os litigantes. Posto isso, DETERMINO a 

expedição de certidão de crédito no valor de R$2.704,67 (dois mil e 

setecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, imediatamente. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – 

CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010912-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA GABRIELA BALBINOT 

DOS ANJOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em regime de 

exceção. Conforme se evola dos autos, o pleito de id. 17007419 já foi 

devidamente apreciado pela decisão id. 23416233. Diante disso, tendo em 

vista que o presente processo encontra-se extinto, deixo de apreciar o 

pleito de id.24234437. Posto isso, ARQUIVEM-SE os autos, imediatamente. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção 

Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015480-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILSAMAR BRANDAO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015480-12.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JOICE FRANCA EXECUTADO: 

MARIA ILSAMAR BRANDAO CARDOSO Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 
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jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011387-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA BARBOSA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011387-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: OLINDA BARBOSA DANTAS 

REQUERIDO: BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR Vistos etc. 

Verificado que apesar de citada/intimada para audiência de conciliação, 

por meio de telefone, conforme certificado no Id. 25752863, a parte 

requerida não compareceu a sessão conciliatória. Na audiência de 

conciliação a parte autora pugnou pela decretação de revelia da parte 

requerida, no entanto, devido a gravidade das circunstâncias, a citação 

via telefone traz uma insegurança, isso porque não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é realmente 

da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. Desse modo, 

deve a parte autora diligenciar na busca de concretizar a citação da parte 

promovida, sendo assim, intime-se a parte promovente para, no prazo de 

05 dias, informar novo endereço para a citação e/ou pugnar o que 

entender de direito. Aportado aos autos novo endereço, designe-se nova 

data para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste 

Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais 

em caso de falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o 

autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito. Após conclusos para deliberação. Sirva o presente como mandado, 

ofício, carta precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-72.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010265-72.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR EXECUTADO: ANTONIO FELICIANO Vistos em regime de exceção. 

Peticiona a parte exequente postulando seja a DPE nomeada como 

defensor dativo da parte executada, tendo em vista que medida similar foi 

aplicada em outro feito. O pleito não merece acolhimento. Com efeito, os 

autos em análise ainda pendem da triangularização processual. De outro 

tanto, o feito em que a parte exequente fundamentou seu pleito possui 

fundáveis diferenças, digo isso porquanto naquele processo houve a 

citação do executado, bem assim a penhora de bens, fato que possibilitou 

a nomeação de defensor dativo. Dessa maneira, tendo em vista que a 

citação deste feito não se aperfeiçoou, bem como não constam valores ou 

imóveis penhorados, não vislumbro a necessidade de nomeação de 

defensor dativo. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito retro. INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço 

para citação. Em sendo indicado endereço válido, CITE-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em Regime de Exceção 

Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015528-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAETANO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015528-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISABEL CAETANO MORO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Pretensão de reparação de danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Isabel 

Caetano Moro em face de OI S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu 

por conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, 

abstendo-se ainda de negativá-la novamente até ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte requerida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013383-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013383-39.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SET 

IMOBILIARIA LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PROCON SINOP Vistos 

etc. Pretensão anulatória com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por SET Imobiliária LTDA em face de Município de Sinop - 

MT, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 
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comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima 

facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de 

tutela de urgência merece parcial acolhida. Ressai dos autos que a parte 

promovente insurge-se contra a multa aplicada pelo órgão administrativo 

PROCON, em razão da infração de desobediência, uma vez que teria 

descumprido a notificação de comparecimento em audiência, além de não 

fundamentar sua ausência ao órgão fiscalizador. A tese autoral cinge-se 

à desproporcionalidade do quantum fixado, bem como a nulidade da multa 

aplicada. Pelo que se depreende dos documentos que acompanham a 

inicial, é de se notar que, embora a empresa promovente não tenha 

comparecido à audiência de conciliação designada para o dia 24/09/2013 

às 13:00 horas, prestou esclarecimentos ao órgão administrativo de 

proteção ao consumo em 20/09/2013 sobre o objeto da reclamação, bem 

como informou ausência de interesse na realização de acordo, em vista 

de uma ação executiva que tramita desde 16/07/2008 em face do 

reclamante Ezequias Manoel da Silva, conforme Id. 25361537. Todavia, o 

Procon, ao dirimir o feito, aparentemente não tangenciou o mérito da 

reclamação e não considerou a existência de defesa prévia apresentada 

pela empresa promovente, sequer a informação acerca da ausência de 

interesse para acordos, pelos próprios fundamentos declinados. Assim, a 

decisão administrativa fixou a multa em razão unicamente da promovente 

não ter comparecido à audiência de conciliação, inobservando a 

apresentação de defesa no tempo hábil, comportamento este que não 

encontra guarida nas regras do devido processo legal. Na conjuntura 

apresentada, em que pese aplicada atenuante prevista no art. 25, inciso II 

do Decreto Federal nº 2.181/97, diminuindo-se a pena base inicial de R$ 

9.000,00 para R$ 6.000,00, observa-se que o lançamento da multa em 

nome da empresa promovente, a teor do documento agregado no Id. 

25361959, ainda está no patamar de R$ 9.000,00. Noutro giro, a 

deliberação do órgão, sem analisar os fatos apresentados pela 

promovente, indica aparente afronta ao princípio da motivação dos atos 

administrativos e, por consectário, ao mandamento insculpido no art. 5º, 

inciso LV, da Constituição Federal, no que tange à ampla defesa e 

contraditório, corolários do due process of law. Desta feita, considerando 

que a empresa promovente prestou as informações solicitadas pelo órgão 

fiscal antes da data de audiência, informando as razões pelas quais não 

manifestava interesse em acordo, forçoso conceder a medida liminar 

cobiçada, visto que, aparentemente, inexiste atitudes que pudessem 

ensejar a infração de desobediência. Elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito autoral. Pelo menos em relação aos pontos acima 

apontados para obter a tutela de urgência. Por sua vez, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, de igual forma, é público e notório, 

ante a multa lançada no valor de R$ 9.000,00, a sinalizar eventuais 

cobranças e consequente inscrição em dívida ativa ou apontamento em 

cadastros restritivos de crédito. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte autora, o que soa ponderável. O contorno 

postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à 

promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que 

ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência, de maneira a 

determinar a suspensão da exigibilidade da multa agregada no Id. 

25361959, lançada em nome da empresa promovente, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Devidamente emendada a inicial conforme 

petitório de Id. 26028428, determino a substituição do polo passivo da lide, 

a fazer constar o promovido Município de Sinop ao invés de PROCON de 

Sinop – MT. Assim, conserte-se na distribuição e demais registros, 

promovendo a substituição sobredita. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015242-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS ZAVADZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WINTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015242-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA THAIS ZAVADZKI 

REQUERIDO: JULIANO WINTER Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer decorrente da não transferência de veículo, c/c indenização por 

danos materiais e morais, pedido de tutela provisória de urgência, aviada 

por Jessica Thais Zavadzki em face Julianno Winter, ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde 

que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do 

art. 300, caput, do CPC. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o 

escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In 

Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. 

Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de conciliação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 
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requerer a tutela de urgência ou nela insistir. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo 

conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do 

CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. No 

caso dos autos, a parte autora pleiteia que a parte requerida seja 

compelida a proceder à transferência da propriedade do veículo, tendo em 

vista a transferência de propriedade ocorrida em agosto de 2011. Dessa 

forma, verificado a probabilidade do direito da parte promovente, uma vez 

que analisando os documentos que instruem a exordial, notadamente o 

documento agregado no Id. 27608716, evidencia que o veículo foi vendido 

à parte promovida. Tradição do bem móvel satisfatoriamente comprovada. 

Dispõe o § 1.º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro: (...) § 1.º No 

caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar 

as providências necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais 

casos as providências deverão ser imediatas. Destarte, cabe ao novo 

proprietário a providência de transferir a titularidade do veículo perante o 

órgão de trânsito no prazo de 30 dias. Porém, a parte promovida não o 

fez, pois conforme extratos do DETRAN aviado no Id n.º 27609101, o 

veículo continua em nome da parte promovente. In casu o perigo de dano 

restou demonstrado pelo extrato agregado aos autos, onde consta a 

existência de débitos sobre o bem móvel lançados após a tradição do 

veículo. É intuitivo e presumível os danos decorrentes da inscrição dos 

débitos em nome da parte promovente, eis que lhe tolhe o direito de 

acesso ao crédito. Aliado ao fato de que ninguém pode ignorar os 

malefícios de ter seu nome vinculado a uma dívida, em tese, que não lhe 

pertence. Desse modo, vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade 

de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, na medida em que os 

elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação. Isto é, 

há prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do 

direito em tela. Portanto, estão preenchidos os requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela pretendida, elencados no art. 300, caput, do 

CPC. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para determinar 

que a parte promovida proceda a transferência do veículo SCANIA, 

modelo K113 TL 6X2 360, placa MAF4875, além dos débitos e eventuais 

pontos, retirando-os do nome da parte promovente, no prazo máximo de 

10 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, 

se for o caso. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003119-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARI LUQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003119-31.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: F.E. DA S. ROCHA - ME 

EXECUTADO: SILVIA MARI LUQUI Vistos etc. Petição da parte autora de Id. 

27292448 pugnando pelo desbloqueio do veículo da parte executada, um 

VW/Fox 1.0 GII, bloqueado por meio do sistema RENAJUD, conforme 

extrato de Id. 19958776, e pelo levantamento de possíveis valores 

bloqueados via sistema BACENJUD. Ante o acordo realizado entre as 

partes, homologado pela sentença de Id. 26280018, determino que seja 

promovida a baixa do bloqueio inserido no prontuário do veículo indicado 

no extrato de Id. 19958776, a ser efetivada desde logo pelo staff do 

Gabinete. Verificado ainda que existe pequena quantia de dinheiro 

bloqueada por meio do sistema BACENJUD, de acordo com extrato de Id. 

16037655. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

dias, informe respectiva conta para levantamento do valor bloqueado. 

Desde já resta autorizado o levantamento do valor penhorado, devendo a 

transferência ser realizada por meio de alvará judicial, na conta informada. 

Em seguida, não havendo outras providências a serem tomadas, remeta 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015523-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015523-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NATANAEL DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Pretensão 

declaratória de nulidade, c/c repetição de indébito, com pedido de liminar 

em tutela provisória de urgência, aviada por Natanael de Souza em face 

de Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de evidência. Reza o art. 294 do 

Novo Código de Processo Civil, que: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. Segundo o escólio de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo 

Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1ª 

ed., 2015, p. 842, a tutela de evidência: “(...) esta vinculada ao que se 

chama de “direito evidente”, isto é, pretensões em juízo nas quais o direito 

se mostra claro, como no direito líquido e certo que autoriza a propositura 

de MS ou o direito do exequente, representado pelo título executivo (Fux. 

Evidência, p. 35)”. Para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

necessário que haja elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Disciplina o art. 

303, caput, do CPC: a parte autora poderá limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, independe da 

demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, desde 

que, caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; ou a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvidas. Dicção do art. 311 do CPC. Porém, não demonstrou a 

existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante, a documentação coligida não é suficiente para 
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comprovar os fatos articulados na inicial, não exsurgindo de plano que a 

parte ré nada possa ter de razoável contra a tese. O inciso II do art. 311 

do CPC exige a cumulação dos dois requisitos: alegações de fato 

comprovadas de plano, documentalmente; e houver tese sedimentada em 

julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso em 

apreço, inexiste tese sedimentada pelo tribunal superior. Ao contrário. 

Sobreveio decisão nos REsp. nº 1.692.023/MT e REsp. nº 1.699.851/TO, 

bem como os Embargos de Divergência no REsp. nº 1.163.020/RS, 

publicada no DJe de 15.12.2017, que afetou o julgamento do tema 986, 

adotando várias providências, dentre as quais, o sobrestamento dos 

recursos em trâmite em todo o país até o julgamento final da controvérsia 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Nesse passo, segue aresto ora 

compilado com destaque em negrito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO E ORDENOU 

A SUSPENSÃO DO RECURSO. TUSD E TUST. AFETAÇÃO. TEMA 986. 

DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Por revelar-se 

temerária a suspensão da exigibilidade do débito ora questionado antes do 

julgamento final dos recursos repetitivos correlatos à matéria pelo Tribunal 

da Cidadania, precipuamente ante a possibilidade de se trazer enorme 

repercussão negativa ao erário, faz-se mister a atribuição do efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás. 2. 

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, determinou a suspensão de 

todos os processos pendentes que versem sobre a inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS. 3. Diante da inexistência de motivo plausível para a 

reforma, vez que ausentes novos elementos capazes de modificar a 

convicção inicial do relator, deve ser mantido o decisum combatido. 4. 

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Agravo de 

Instrumento 548328142.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG 

ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019, DJe de 18/02/2019); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. NÃO INCIDÊNCIA. 

TUTELA DE EMERGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 

MATÉRIA AFETADA PELO STJ, PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. ORDEM DE SUSPENSÃO QUE NÃO IMPEDE O 

JULGAMENTO DO AGRAVO QUE ATACA DECISÃO QUE APRECIA PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 1.037, II, C/C ART. 314, DO CPC). 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TRIBUTO ATÉ O 

JULGAMENTO FINAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO 

CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA NÃO CONSOLIDADA, EM PROCESSO 

DE OVERRULING. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA E 

DOCUMENTOS, CUMPRIDA. RECURSO PREJUDICADO NESTE PONTO. 1. 

Tem-se por não configurada a probabilidade do direito, enquanto requisito 

justificador do deferimento da tutela de urgência, se o pedido respectivo 

está respaldado em entendimentos jurisprudenciais não consolidados, cuja 

matéria é objeto de recurso afetado para julgamento pelo rito dos recursos 

repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de 

apreciação, em que houve, inclusive, ordem de suspensão de todos os 

feitos correlatos em andamento, em todo território nacional. 2. Em se 

tratando de medida que importa supressão de receita pública e cuja 

situação fática perdura há muitos anos, a medida mais segura, em sede 

liminar, é a manutenção da situação fática já consolidada, prestigiando-se 

o interesse público primário em detrimento do interesse individual, 

notadamente se não há risco de desaparecimento ou não realização do 

bem da vida pretendido com a medida satisfativa. 3. Não configurados os 

requisitos do art. 300 do CPC, é de rigor o indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Agravo de instrumento provido”. (TJ-GO - AI: 

04950160920178090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

04/02/2019); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUST/TUSD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE 

SUSPENSÃO NACIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS 

TERMOS DO ART. 1.037, II, DO CPC. SOBRESTAMENTO MANTIDO, POR 

FORÇA DO PRECEDENTE VINCULANTE A SER FIRMADO, DE 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS TRIBUNAIS (ARTS. 926 E 

927, III, DO CPC). TEMÁTICA, ADEMAIS, OBJETO DO INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 0323339-12.2014.8.24.0023 

(TEMA N. 05). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - AGT: 

40041894620198240000 Jaraguá do Sul 4004189-46.2019.8.24.0000, 

Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 03/09/2019, Terceira Câmara 

de Direito Público). Noutro giro, revela-se temerária a suspensão das 

taxas TUST e TUSD, bem como os encargos setoriais da base de cálculo 

do ICMS, em sede de tutela provisória, antes do julgamento dos recursos 

repetitivos atinentes à matéria pela Corte Superior, posto que eventual 

deferimento acarretaria em considerável impacto negativo ao erário, de 

modo a gerar lesão à economia pública do Estado. Sobre o tema, o E. TJMT 

já se manifestou, conforme aresto a seguir destacado: “AGRAVO 

INTERNO – INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E SEGURANÇA – SUSPENSÃO CONCEDIDA – DECISÕES QUE 

DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE AS 

DENOMINADAS TUST E TUSD/ TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LESÃO À 

ORDEM ECONÔMICA VERIFICADA – VULTOSO IMPACTO NA RECEITA 

ESTADUAL – TUTELA POLÍTICA PRÓPRIA DO INCIDENTE - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O incidente de suspensão de 

antecipação de tutela e/ou segurança tem por finalidade a salvaguarda da 

ordem, economia, segurança e saúde públicas, razão por que a tutela do 

instrumento tem natureza eminentemente política. As decisões que 

determinaram a suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre a 

denominada TUST e TUSD – Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e 

Distribuição de Energia Elétrica geram inequívoca lesão à economia pública 

do Estado de Mato Grosso, circunstância que autoriza o deferimento do 

pedido suspensivo. A comparação do valor que se deixaria de arrecadar 

com o quantum proveniente de outras fontes de receita do Estado não 

neutraliza o prejuízo causado pelas decisões, sem mencionar o efeito 

multiplicador delas decorrentes”. (TJ-MT - AGR: 01405131620158110000 

140513/2015, Relator: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, Data de Julgamento: 26/11/2015, TRIBUNAL 

PLENO, Data de Publicação: 02/12/2015). Assim, o pedido tem natureza 

eminentemente satisfativa com inúmeros reflexos administrativos e 

financeiros, o que impede o deferimento da tutela de evidência também 

nessa hipótese. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de evidência. 

Ausente os requisitos do art. 311 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

requerido. Cite-se o requerido para responder em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de 

jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Por derradeiro, 

versando o processo sobre questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSTD) na base de cálculo do 

ICMS, aportada a defesa ou escoado o seu prazo, restará suspenso o 

julgamento dos pedidos até que haja resolução dos REsps. nº 

1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO, bem como dos Embargos de Divergência 

no REsp. nº 1.163.020/RS nº 1657.156, submetidos ao rito dos recursos 

repetitivos, nos termos do art. 1.037, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015514-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MORESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO CORREIA FIALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015514-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA MORESCHI 

REQUERIDO: CLAUDIO ANTONIO CORREIA FIALHO Vistos etc. Ação de 

execução de título judicial com pedido de indenização por danos, o que 

soa um tanto inusitado. É incompatível com o rito da execução de um título, 

judicial, o estabelecimento de quantum indenizatório por danos, produção 

de provas e/ou audiência de conciliação. Sendo estabelecido pelo art. 783 

do CPC, que a execução para cobrança deve fundar-se sempre em um 

título obrigacional certo, líquido e exigível, não podendo a obrigação ser 

incerta, como é o caso de indenização, seja por danos morais, seja por 

danos materiais. De modo que não é possível mensurar a extensão dos 

danos sofridos por meras alegações, não existindo a exigibilidade da 

execução indenizatória, tendo em vista a inexistência da obrigação até 

sentença condenatória transitada em julgada, se tratando de ações de 

conhecimento. Outrossim, consta nos autos pedido de liminar pugnando 

pela citação/intimação do promovido para cumprimento de acordo 

homologado judicialmente. Como insta, não tem liminar a decidir. O pleito 

chega a parecer uma pilhéria, não fosse tão inusitado. Não existe tutela de 

urgência que indique liminar para autorizar a citação como pretendido. 

Basta o singelo pedido. Neste aspecto por economia e celeridade 

processual, apesar da informalidade e da simplicidade, faculto a parte 

promovente emendar a inicial adequando-a ao rito processual que for de 

seu interesse, conforme a causa apresentada. Isto posto, determino que a 

parte autora, em 15 dias, promova a regularização da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial a teor dos arts. 330 e 485, incisos I e IV, todos do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005685-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005685-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARLEI PISONI REQUERIDO: 

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 

26371975, de modo a suspender o feito pelo prazo de 30 dias. 

Ultrapassado o aludido prazo, prossiga o autor com o feito, 

independentemente de nova intimação, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010421-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA REGINA PEDROSO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias, a respeito da petição de Id. 26256609, 

requerendo ao final o que entender de direito, sob pena de preclusão. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GOMES POMIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005902-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLEITON GOMES POMIM Vistos etc. Pugnou a 

parte autora pela realização de penhora mediante sistema RENAJUD, que 

defiro. A pesquisa pelo sistema informatizado RENAJUD, permite ao credor 

a localização de veículos automotores de propriedade do devedor em todo 

o território nacional, o que confere mais eficácia na busca de bens 

penhoráveis para a satisfação do crédito executado. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE 

PENHORA SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. 

INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO 

NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. É cabível 

o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema 

RENAJUD, apenas nos casos em que cabalmente demonstrada a 

dificuldade na localização do bem. É possível que seja ordenado ao órgão 

de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do 

executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda 

não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com 

efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade de veículo automotor 

registrado em nome do executado por sua não-localização, esteja 

inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da 

execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a 

indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. (RESP 1151626/MS). (TJ-MG; 

AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, proceda-se a pesquisa online, com 

ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com 

o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem constritado, penhore-se, 

mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, inclusive 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Verificado ainda que agregado aos autos extrato de bloqueio RENAJUD de 

Id. 22682897 pertencente a processo divergente do presente, sendo 

assim, determino seja promovido o seu desentranhamento. Após, 

cumpridas as diligencias retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1579 de 3112



LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000005-79.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO CARLO DA SILVA 

FARIA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Leandro Carlo da Silva 

Faria em face de MTPREV, ambos devidamente qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. A documentação apresentada pela parte autora 

juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição 

sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. Isto porque, a suspensão dos descontos de contribuição 

previdenciária sobre verbas indenizatórias de caráter temporário não 

incorporável aos proventos de aposentadoria, foi objeto de deliberação 

pela corte suprema, restando incontroverso sua não incidência. Acordão 

que fixou tese em repercussão geral, espraiando efeitos erga omnes. 

Assim, a matéria em questão não necessita de maiores elucubrações para 

deliberação, ainda que nesse momento incipiente do feito, mormente 

considerando o fator jurídico definido pelo leading case no RE 593.068, 

estatuído o tema 163 em Repercussão Geral, ora transcrito, com 

destaques acrescidos: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

REVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege - se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas”. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, T. Pleno, j.: em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 

DIVULG 21-3-2019 PUBLIC 22-03- 2019). Com isso, ressalta probabilidade 

de razão à parte requerente, porquanto os promovidos, ao que se denota, 

não observaram o recente e amplo entendimento consolidado pelo STF e 

estão, ao seu arrepio, de forma arbitrária, mantendo a incidência de 

contribuições previdenciárias sobre verba indenizatória de caráter 

temporário, como a hipótese específica de exigibilidade sobre adicional 

noturno e insalubridade, ora questionados. Dessa forma, estando 

preenchido, na hipótese, os elementos de convicção para concessão da 

tutela de urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o 

deferimento da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para 

atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por 

bem determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários 

sobre a verba indenizatória de caráter temporário não incorporável aos 

proventos de aposentadoria da parte promovente, a saber, adicional 

noturno, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de 

astreintes, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação, em 

vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o 

promovido para contestar em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa 

no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de jurisdição processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Serve a presente decisão como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000013-56.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE CHIAMENTI 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de 

relação jurídica, c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela 

de urgência, aviada por Patrícia Simone Chiamenti, em face de Financeira 
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Itaú CBD S/A, ambos qualificados. Verificado que a parte promovente não 

juntou, com a inicial, cópia dos documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Dispõe o art. 320 do CPC que a “petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. A ausência de 

documentos não se trata de nulidade absoluta, por ser sanável, havendo 

necessidade de intimação da parte para regularizar a situação. Isto posto, 

intime-se a parte promovente para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

cópia de seus documentos pessoais, bem como comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência, uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, a teor do disposto no art. 4º da Lei nº 

9.099/95, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015576-27.2019.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015576-27.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GISELIA LIRA 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc. Ação de restituição de valores com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Maria Giesélia Lira Carvalho em face de 

MTPREV, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Descontos 

aparentemente indevidos efetuados no holerite da parte promovente, 

conforme arestos a seguir destacados: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CARGO COMISSIONADO – DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA 

(11%) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o desconto previdenciário efetuado sobre a 

gratificação por cargo comissionado exercido pelo servidor em razão de a 

incidência ocorrer tão somente sobre o valor do salário que ele recebe na 

função efetiva, por ser a única remuneração que a legislação 

previdenciária contempla para efeitos de aposentadoria. (MS 

107508/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - 

MS: 01075084220118110000 107508/2011, Relator: DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO 

COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ SOBRE 

A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.783/99. 

PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do EREsp 549.985, 

de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o qual, no regime da 

Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da 

retribuição devida a servidor público pelo exercício de função 

comissionada, parcela essa não incluída no conceito de "remuneração de 

contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg 

no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); “RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA, 

FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU RESPONSÁVEL 

PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE 

DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A natureza 

contributiva e solidária do Regime de Previdência impossibilita que a 

contribuição ocorra sem o correspondente benefício previdenciário 

efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve efetivar-se apenas 

sobre as parcelas que incorporam os proventos de aposentadoria dos 

servidores, não sendo razoável que sejam descontadas sobre rubricas 

que não integrarão o benefício previdenciário. É imperativo que se diga, 

aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro prevista no caput do art. 

40 da Constituição Federal em análise deve ser observada não apenas em 

relação ao fundo de previdência, mas também aos vencimentos salariais 

dos contribuintes, sendo medida completamente desarrazoada o cálculo... 

da contribuição obrigatória do servidor sobre parcelas que, 

posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos requisitos 

para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões relacionadas à 

previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre o respectivo 

regime e seus contribuintes, para que se evite o enriquecimento ilícito de 

qualquer dos lados em detrimento do outro, impondo-se a necessidade de 

evitar o descompasso entre o que se paga e o que se recebe. Assim, 

tratando-se as rubricas relativas ao terço de férias, ao abono 

permanência, à função gratificada (gratificação de direção ou responsável 

pela direção, gratificação pelo exercício em atividade de suporte 

pedagógico, gratificação pelo exercício de docência em classe de 

educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e gratificação 

pelo exercício em escola de difícil provimento) e à convocação para 

substituição de vantagens não incorporáveis, não devem servir como 

base de cálculo da contribuição previdenciária RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007975550, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira 

Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007975550 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO 

GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. Somente a partir do momento em que a gratificação da função 

passa a fazer parte do vencimento do cargo efetivo, integrante a base de 

proventos de aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se 

tornará devido”. (TJ-MS - APL: 08008978820158120024 MS 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de função 

percebida pela parte promovente. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. 

Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a 

revogação da decisão de suspensão. Dessa forma, estando preenchido, 

na hipótese, os elementos de convicção para concessão da tutela de 

urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o deferimento 

da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para atender a 

tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por bem 

determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre a 

Gratificação de Função percebida pela parte promovente, denominada em 

seu holerite com a sigla “FDE. COORD. PEDAGOG.”, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015570-20.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ação de 

restituição de valores com pedido de liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Denize Siqueira de Souza em face de MTPREV, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Descontos 

aparentemente indevidos efetuados no holerite da parte promovente, 

conforme arestos a seguir destacados: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CARGO COMISSIONADO – DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA 

(11%) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o desconto previdenciário efetuado sobre a 

gratificação por cargo comissionado exercido pelo servidor em razão de a 

incidência ocorrer tão somente sobre o valor do salário que ele recebe na 

função efetiva, por ser a única remuneração que a legislação 

previdenciária contempla para efeitos de aposentadoria. (MS 

107508/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - 

MS: 01075084220118110000 107508/2011, Relator: DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO 

COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ SOBRE 

A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.783/99. 

PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do EREsp 549.985, 

de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o qual, no regime da 

Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da 

retribuição devida a servidor público pelo exercício de função 

comissionada, parcela essa não incluída no conceito de "remuneração de 

contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg 

no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); “RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA, 

FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU RESPONSÁVEL 

PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE 

DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. 
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IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A natureza 

contributiva e solidária do Regime de Previdência impossibilita que a 

contribuição ocorra sem o correspondente benefício previdenciário 

efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve efetivar-se apenas 

sobre as parcelas que incorporam os proventos de aposentadoria dos 

servidores, não sendo razoável que sejam descontadas sobre rubricas 

que não integrarão o benefício previdenciário. É imperativo que se diga, 

aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro prevista no caput do art. 

40 da Constituição Federal em análise deve ser observada não apenas em 

relação ao fundo de previdência, mas também aos vencimentos salariais 

dos contribuintes, sendo medida completamente desarrazoada o cálculo... 

da contribuição obrigatória do servidor sobre parcelas que, 

posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos requisitos 

para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões relacionadas à 

previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre o respectivo 

regime e seus contribuintes, para que se evite o enriquecimento ilícito de 

qualquer dos lados em detrimento do outro, impondo-se a necessidade de 

evitar o descompasso entre o que se paga e o que se recebe. Assim, 

tratando-se as rubricas relativas ao terço de férias, ao abono 

permanência, à função gratificada (gratificação de direção ou responsável 

pela direção, gratificação pelo exercício em atividade de suporte 

pedagógico, gratificação pelo exercício de docência em classe de 

educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e gratificação 

pelo exercício em escola de difícil provimento) e à convocação para 

substituição de vantagens não incorporáveis, não devem servir como 

base de cálculo da contribuição previdenciária RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007975550, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira 

Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007975550 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO 

GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. Somente a partir do momento em que a gratificação da função 

passa a fazer parte do vencimento do cargo efetivo, integrante a base de 

proventos de aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se 

tornará devido”. (TJ-MS - APL: 08008978820158120024 MS 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de função 

percebida pela parte promovente. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. 

Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a 

revogação da decisão de suspensão. Dessa forma, estando preenchido, 

na hipótese, os elementos de convicção para concessão da tutela de 

urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o deferimento 

da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para atender a 

tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por bem 

determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre a 

Gratificação de Função percebida pela parte promovente, denominada em 

seu holerite com a sigla “FDE.DIR. ESCOLA/PEB”, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS OAB - MT23545/O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000056-90.2020.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Raimundo Ferreira da Silva em face de Oi Brasil Telecom (Oi móvel S/A), 

ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 
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a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de débitos com a parte promovida. 

Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, 

não se pode exigir da parte demandante produção de prova do que para 

ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito inexistente, sob 

pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de 

produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade 

lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA 

PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI 

SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE 

ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer débito pendente com a demandada, todavia 

este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que efetue a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-la novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a 

parte requerida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição 

lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000014-41.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE CHIAMENTI 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de relação 

jurídica, c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de 

urgência, aviada por Patrícia Simone Chiamenti, em face de Calcard 

Administradora de Cartões LTDA., ambos qualificados. Verificado que a 

parte promovente não juntou, com a inicial, cópia dos documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Dispõe o art. 320 do CPC que a 

“petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. A ausência de documentos não se trata de nulidade 

absoluta, por ser sanável, havendo necessidade de intimação da parte 

para regularizar a situação. Isto posto, intime-se a parte promovente para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, bem como comprovante de endereço em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência, uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 
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Juízo, a teor do disposto no art. 4º da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000015-26.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE CHIAMENTI 

REQUERIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada 

por Patrícia Simone Chiamenti, em face de Realize Crédito Financiamento e 

Investimento S/A, ambos qualificados. Verificado que a parte promovente 

não juntou, com a inicial, cópia dos documentos pessoais e comprovante 

de endereço. Dispõe o art. 320 do CPC que a “petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. A ausência de 

documentos não se trata de nulidade absoluta, por ser sanável, havendo 

necessidade de intimação da parte para regularizar a situação. Isto posto, 

intime-se a parte promovente para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

cópia de seus documentos pessoais, bem como comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência, uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, a teor do disposto no art. 4º da Lei nº 

9.099/95, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

DINAH SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000009-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDILEI DA SILVA SALES, 

DINAH SALES REQUERIDO: CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos etc. Pretensão de rescisão contratual, c/c devolução de 

quantias pagas, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Valdilei da Silva Sales e Dinah Sales em face de Calza Empreendimentos 

Imobiliários LTDA., ambas qualificadas. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Nesse 

passo, de acordo com a documentação coligida, demonstrado ter 

adquirido da promovida um terreno localizado no Jardim Araguaia, lote nº 

18, quadra nº 21, com 401,7 m², no valor de R$ 6.411,13 de entrada e 

mais 170 parcelas de R$ 628,54, do qual pretende abrir mão. O autor já 

pagou a expressiva quantia de R$ 33.905,42, a prenunciar que 

possivelmente está garantido o ressarcimento dos encargos decorrentes 

da resolução unilateral, ainda que judicial, autorizando a suspensão da 

continuidade dos pagamentos e qualquer cobrança respectiva, inclusive a 

não sujeição de seu nome, por esta pendência, nos órgãos de proteção 

ao crédito. Como importantes cláusulas gerais, aplicáveis a todas as 

avenças, em princípio, estipulam os arts. 421 e 422 do Código Civil que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”; sendo que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem 

ao distrato, vez que este se faz pela mesma forma exigida para o 

contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. Isso implica que, a priori, a 

renitência de um dos contratantes não pode ser desarrazoada nem 

desproporcional, inclusive quanto a eventual inadimplemento ou mesmo 

intuito meramente de distrato, conforme autoriza os arts. 474 e 475 do 

citado Digesto Substantivo Civil. Probabilidade do direito demonstrada. Pelo 

menos em relação aos pontos acima apontados para obter a tutela de 

urgência. Por outro lado, o perigo de dano à parte autora é intuitivo, diante 

de sua manifestação de vontade quanto à rescisão contratual de forma 

unilateral, o que provavelmente implicaria em cobranças judiciais e 

extrajudiciais em relação às parcelas vincendas não pagas, se não 

concedida a tutela provisória de urgência cobiçada. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento, podendo ser modificada caso reste incomprovada a 

tese. Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que producente a antítese 

a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o 

momento razoavelmente altaneira. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da pretendida tutela provisória de 

urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, 

conforme acima delimitado. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de 

relação consumerista, existindo alegações verossímeis que podem 

configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte 

autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado 

as regras avençadas em aparente contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela provisória 

de urgência, de modo a vedar à parte requerida em incluir o nome da parte 
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promovente nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de incidir astreintes oportunamente, se for o caso. 

Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, 

incumbe a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito daquela. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015575-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015575-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA JOSE MONTEIRO DA 

SILVA DE AGUIAR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Ação de restituição de valores com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Maria José Monteiro da Silva de Aguiar 

em face de MTPREV, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios 

da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Descontos 

aparentemente indevidos efetuados no holerite da parte promovente, 

conforme arestos a seguir destacados: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CARGO COMISSIONADO – DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA 

(11%) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o desconto previdenciário efetuado sobre a 

gratificação por cargo comissionado exercido pelo servidor em razão de a 

incidência ocorrer tão somente sobre o valor do salário que ele recebe na 

função efetiva, por ser a única remuneração que a legislação 

previdenciária contempla para efeitos de aposentadoria. (MS 

107508/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - 

MS: 01075084220118110000 107508/2011, Relator: DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO 

COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ SOBRE 

A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.783/99. 

PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do EREsp 549.985, 

de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o qual, no regime da 

Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da 

retribuição devida a servidor público pelo exercício de função 

comissionada, parcela essa não incluída no conceito de "remuneração de 

contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg 

no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); “RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA, 

FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU RESPONSÁVEL 

PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE 

DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A natureza 

contributiva e solidária do Regime de Previdência impossibilita que a 

contribuição ocorra sem o correspondente benefício previdenciário 

efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve efetivar-se apenas 

sobre as parcelas que incorporam os proventos de aposentadoria dos 

servidores, não sendo razoável que sejam descontadas sobre rubricas 

que não integrarão o benefício previdenciário. É imperativo que se diga, 

aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro prevista no caput do art. 

40 da Constituição Federal em análise deve ser observada não apenas em 

relação ao fundo de previdência, mas também aos vencimentos salariais 

dos contribuintes, sendo medida completamente desarrazoada o cálculo... 

da contribuição obrigatória do servidor sobre parcelas que, 

posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos requisitos 

para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões relacionadas à 

previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre o respectivo 

regime e seus contribuintes, para que se evite o enriquecimento ilícito de 

qualquer dos lados em detrimento do outro, impondo-se a necessidade de 

evitar o descompasso entre o que se paga e o que se recebe. Assim, 

tratando-se as rubricas relativas ao terço de férias, ao abono 

permanência, à função gratificada (gratificação de direção ou responsável 

pela direção, gratificação pelo exercício em atividade de suporte 

pedagógico, gratificação pelo exercício de docência em classe de 

educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e gratificação 

pelo exercício em escola de difícil provimento) e à convocação para 

substituição de vantagens não incorporáveis, não devem servir como 

base de cálculo da contribuição previdenciária RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007975550, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira 

Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007975550 
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RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO 

GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. Somente a partir do momento em que a gratificação da função 

passa a fazer parte do vencimento do cargo efetivo, integrante a base de 

proventos de aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se 

tornará devido”. (TJ-MS - APL: 08008978820158120024 MS 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de função 

percebida pela parte promovente. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. 

Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a 

revogação da decisão de suspensão. Dessa forma, estando preenchido, 

na hipótese, os elementos de convicção para concessão da tutela de 

urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o deferimento 

da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para atender a 

tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por bem 

determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre a 

Gratificação de Função percebida pela parte promovente, denominada em 

seu holerite com a sigla “FDE. COORD. PEDAGOG.”, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000018-78.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDILEI DA SILVA SALES 

REQUERIDO: RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA, AXXION 

IMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Pretensão de rescisão contratual, c/c 

devolução de quantias pagas, com pedido de tutela provisória de urgência, 

aviada por Valdilei da Silva Sales em face de Residencial Jardim Botânico 

SPE LTDA e AXXION Imóveis LTDA - ME, todos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, demonstrado ter adquirido da promovida um 

terreno localizado no Jardim Botânico, lote 259, quadra nº 13, com 450 m², 

no valor de R$ 843,75 de entrada e mais 143 parcelas de R$ 843,75, do 

qual pretende abrir mão. O autor já pagou a expressiva quantia de R$ 

29.856,54, a prenunciar que possivelmente está garantido o ressarcimento 

dos encargos decorrentes da resolução unilateral, ainda que judicial, 

autorizando a não sujeição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Como importantes cláusulas gerais, aplicáveis a todas as 

avenças, em princípio, estipulam os arts. 421 e 422 do Código Civil que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”; sendo que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem 

ao distrato, vez que este se faz pela mesma forma exigida para o 

contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. Isso implica que, a priori, a 

renitência de um dos contratantes não pode ser desarrazoada nem 

desproporcional, inclusive quanto a eventual inadimplemento ou mesmo 

intuito meramente de distrato, conforme autoriza os arts. 474 e 475 do 

citado Digesto Substantivo Civil. Probabilidade do direito demonstrada. Pelo 

menos em relação aos pontos acima apontados para obter a tutela de 

urgência. Por outro lado, o perigo de dano à parte autora é intuitivo, diante 

de sua manifestação de vontade quanto à rescisão contratual de forma 

unilateral, o que provavelmente implicaria em anotação de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação às parcelas vincendas não 

pagas, se não concedida a tutela provisória de urgência cobiçada. Além 

do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento, podendo ser modificada caso reste 

incomprovada a tese. Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que 

producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se 

assim se der, a tese até o momento razoavelmente altaneira. Portanto, 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Deve ser concedida, conforme acima delimitado. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 
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descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Noutro giro, verificado o ajuizamento de mais uma ação sob 

nº 1000009-19.2020.8.11.0015 e nº 1000010-04.2020.8.11.0015 com 

identidade de causa de pedir, próxima e remota; e pedidos, mediato e 

imediato, da presente demanda. Nesse contexto, vale ressaltar que o art. 

55 do CPC, estabelece conexão entre duas ou mais ações quando lhes for 

comum o objeto ou a causa de pedir, não exigindo identidade de partes. 

Assim, existe conexão entre as ações, sendo mister a reunião dos 

processos assemelhados, a fim de que sejam concomitantemente julgados 

pelo mesmo juízo, em momento processual adequado, para se evitar 

decisões contraditórias em observância do princípio da segurança jurídica, 

bem como em homenagem aos princípios da economia processual e 

probidade e boa-fé. Assim, o reconhecimento da conexão e consequente 

associação dos feitos (apensamento) é medida de rigor. Isto posto, hei por 

bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a vedar à 

parte requerida em incluir o nome da parte promovente nos cadastros 

restritivos de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

incidir astreintes oportunamente, se for o caso. Determino a associação 

d o s  p r o c e s s o s  n º  1 0 0 0 0 0 9 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1000010-04.2020.8.11.0015 e 1000018-78.2020.8.11.0015 ante a patente 

coligação das demandas, de maneira que possam ser analisadas 

conjuntamente por este Juízo. Inverto o ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora. Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. Citem-se 

os promovidos, intimando-os ainda a comparecerem à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH SALES (REQUERENTE)

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000010-04.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDILEI DA SILVA SALES, 

DINAH SALES REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Pretensão de rescisão contratual, c/c devolução de quantias 

pagas, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Valdilei da 

Silva Sales e Dinah Sales em face de SPE – Atalaia Empreendimentos 

Imobiliários LTDA e AM3 Empreendimentos Imobiliários LTDA, todos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde 

que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, demonstrado ter adquirido da promovida um 

terreno localizado no Jardim Bougainville, quadra nº 73, com 300 m², no 

valor total de R$ 83.685,02 do qual pretende abrir mão. O autor já pagou a 

expressiva quantia de R$ 34.299,77, a prenunciar que possivelmente está 

garantido o ressarcimento dos encargos decorrentes da resolução 

unilateral, ainda que judicial, autorizando a suspensão da continuidade dos 

pagamentos e qualquer cobrança respectiva, inclusive a não sujeição de 

seu nome, por esta pendência, nos órgãos de proteção ao crédito. Como 

importantes cláusulas gerais, aplicáveis a todas as avenças, em princípio, 

estipulam os arts. 421 e 422 do Código Civil que “a liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”; sendo 

que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que 

este se faz pela mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 

do Código Civil. Isso implica que, a priori, a renitência de um dos 

contratantes não pode ser desarrazoada nem desproporcional, inclusive 

quanto a eventual inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, 

conforme autoriza os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil. 

Probabilidade do direito demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos 

acima apontados para obter a tutela de urgência. Por outro lado, o perigo 

de dano à parte autora é intuitivo, diante de sua manifestação de vontade 

quanto à rescisão contratual de forma unilateral, o que provavelmente 

implicaria em cobranças judiciais e extrajudiciais em relação às parcelas 

vincendas não pagas, se não concedida a tutela provisória de urgência 

cobiçada. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento, podendo ser modificada caso 

reste incomprovada a tese. Destarte, não há perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente altaneira. Portanto, 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Deve ser concedida, conforme acima delimitado. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 
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faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Noutro giro, verificado o ajuizamento de mais uma ação sob 

nº 1000009-19.2020.8.11.0015 com identidade de causa de pedir, próxima 

e remota; e pedidos, mediato e imediato, da presente demanda. Nesse 

contexto, vale ressaltar que o art. 55 do CPC, estabelece conexão entre 

duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, 

não exigindo identidade de partes. Assim, existe conexão entre as ações, 

sendo mister a reunião dos processos assemelhados, a fim de que sejam 

concomitantemente julgados pelo mesmo juízo, em momento processual 

adequado, para se evitar decisões contraditórias em observância do 

princípio da segurança jurídica, bem como em homenagem aos princípios 

da economia processual e probidade e boa-fé. Assim, o reconhecimento 

da conexão e consequente associação dos feitos (apensamento) é 

medida de rigor. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela 

provisória de urgência, de modo a determinar a suspensão das cobranças 

das parcelas contratuais vertidas no instrumento em discussão, além de 

vedar à parte requerida em incluir o nome dos autores nos cadastros 

restritivos de crédito, em razão do não pagamento delas. Determino a 

associação dos processos nº 1000009-19.2020.8.11.0015 e 

1000010-04.2020.8.11.0015 ante a patente coligação das demandas, de 

maneira que possam ser analisadas conjuntamente por este Juízo. Inverto 

o ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe a 

parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito daquela. Citem-se os promovidos, intimando-os ainda a 

comparecerem à audiência de conciliação, oportunidade em que poderão 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intimem-se os promoventes, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecerem, 

sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 07 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA BIRTCHE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM OAB - MT16333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000737-94.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDIRENE 

APARECIDA BIRTCHE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Liminar deferida em 05/01/2019, há 01 ano. Desta forma, 

a pretensão não pode ser sustentada por prazo indeterminado apenas 

com base nela. Deve ser o processo sentenciado. De todo modo, após o 

seu processamento, estando o feito maduro para sentença, mas ainda 

não proferida, deve ser dado andamento ao cumprimento provisório do 

decisum. Nesse compasso, já foi levantada pela parte autora a quantia de 

R$ 3.784,25, de acordo com o alvará de Id. 22913481, bloqueada em duas 

oportunidades via sistema BACENJUD, conforme extratos de Id. 19838188 

e 20188081, referente a passagens aéreas de Cuiabá em diante nos 

períodos de 28/01/2019 a 19/02/2019 de Id. 18395725 e 07/03/2019 a 

09/03/2019 de Id. 19548931, posto que, apesar de intimida a respeito dos 

valores, a parte promovida permaneceu inerte sem impugná-los ou 

adimpli-los, nem cumpriu a obrigação, o que também ocorreu em face dos 

valores apresentados pela parte autora no Id. 20626262 e 20626265, que 

já se encontram bloqueados, consoante extrato de Id. 24647639. Adiante, 

ante o descumprimento da medida liminar e com as datas de agendamento 

do tratamento se aproximando, a autora, às suas expensas, efetivou a 

compra das passagens aéreas relativas aos períodos de 27/05/2019 a 

06/06/2019, 17/06/2019 a 12/07/2019 e 21/07/2019 a 24/07/2019, 

29/01/2019 e 21/02/2019, totalizando R$ 6.859,32. Acostado os 

respectivos comprovantes. Diante disso, postulou o bloqueio judicial do 

valor título de reembolso, apresentando os respectivos comprovantes de 

compra. A parte promovida, instada a impugnar o valor pela decisão de Id. 

23605417, novamente permaneceu silente. Ante a persistência no 

descumprimento da medida liminar, e considerando que está em questão 

tratamento de paciente com câncer, a intervenção do Poder Judiciário nas 

políticas públicas a cargo do Poder Executivo impõe-se, de maneira a 

garantir o acesso à saúde, conforme já delineado na liminar. De início, 

calha frisar que os requeridos até o momento não apresentaram qualquer 

espécie de impugnação aos comprovantes de compras acostados, 

simplesmente deixando à míngua a autora paciente com grave quadro 

clínico, a necessitar do fornecimento de passagens aéreas para 

manutenção de seu tratamento, conforme a documentação médica aviada. 

Tratamento este, por sinal, gratuito, não custeado pelo Estado, que nem ao 

menos se digna a fornecer o meio de transporte devido. Nesse aspecto, 

aos entes municipal e estatal cabia a obrigação de fornecer as 

passagens. Não o fazendo, em claro descumprimento de ordem judicial e 

diante da proximidade de datas dos agendamentos do tratamento, a autora 

não teve alternativa, senão a aquisição dos bilhetes aéreos, para dar 

prosseguimento à quimioterapia. O que foi sinalizado pelo Juízo. Desse 

modo, diante do descumprimento da decisão judicial que determinava o 

fornecimento de passagens aéreas nas datas destinadas ao tratamento 

quimioterápico da autora, mostra-se cabível, no caso concreto, o bloqueio 

judicial de valores a título de ressarcimento. Dicção do art. 139, inciso IV, 

do CPC, o qual dispõe que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária”. No mesmo sentido, 

especificamente em se tratando de tutela provisória, estabelece o art. 297 

do CPC o seguinte: “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Sobre o tema, os 

tribunais pátrios já deliberaram, conforme arestos a seguir destacados: 

“SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. ART. 196 

TETRAPARESIA ESPÁSTICA. DA CF/88. TRATAMENTO FORA DO REDE 

SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, EMDOMICÍLIO. BRASÍLIA. 

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E CABIMENTO. 

ALIMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO. Estando comprovada a necessidade 

do tratamento fora do domicílio e não tendo os autores condições 

financeiras de arcar com as despesas, é devido o ressarcimento, pelo 

Estado do Rio Grande do Sul, dos valores despendidos com passagens 

aéreas, hospedagem e alimentação. ACOLHERAM OS EMBARGOS 

INFRINGENTES, POR MAIORIA ”. (Embargos Infringentes N º 70030144984, 

Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco 

José Moesch, Julgado em 21/08/2009); “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TFD. PACIENTE EM 

TRATAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O 

RETORNO DA PACIENTE. RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO PELA 

AUTORA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) QUE SE MOSTRA 

DEVIDO. Segundo dispõe o art. 196 da Constituição da República, cabe ao 

Poder Público promover a proteção à saúde e assegurar a assistência 

médico-hospitalar, inclusive com fornecimento de ajuda de custo a todo 

cidadão, cujo tratamento somente possa ser realizado em centros dotados 

de maiores recursos técnicos. 2) In casu, comprovou a autora que realiza 

tratamento na na cidade de São Paulo, por meio do programa de 

Tratamento Dora de Domicílio. PTFD, e que, ao solicitar passagem aérea de 

retorno para esta cidade, teve seu pedido negado. Assim, deve ser 

mantida a sentença de primeiro grau que determinou o ressarcimento 

despendido pela autora, no valor de R$ 798,00 3) Recurso(setecentos e 

noventa e oito reais), devidamente corrigido. conhecido e não provido. 4) 

Sentença mantida.” ( TJ-AP; RI n 0011394-84.2016.8.03.0001; Turma 
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Recursal; Rel. Des. Alaide Maria de Paula; DJEAP 25/08/2017; pág. 35) CF, 

art. 196). Nesse passo, a requerente adquiriu as passagens aéreas para 

os seguintes períodos: 27/05/2019 a 06/06/2019, 17/06/2019 a 12/07/2019 

e 21/07/2019 a 24/07/2019, 29/01/2019 e 21/02/2019, comprovantes de 

pagamento em Id. 23543011, 23543017, 23543031, 235430363, 23543591 

e 23543599. Vale dizer que a aquisição ocorreu depois do deferimento da 

medida liminar. Premência da viagem que autoriza o ressarcimento, sob 

pena de negar o direito fundamental de acesso à saúde, garantido em 

nível constitucional, de acordo com o art. 196 e seguintes da Magna Carta. 

Nesse cenário, não é razoável que diante do descumprimento da ordem 

judicial, seja indeferido o ressarcimento dos valores que a autora 

desembolsou para adquirir as ditas passagens, eis que necessárias para 

que não houvesse interrupção do tratamento no período previamente 

agendado pelo médico que lhe assiste. Desautorizar o ressarcimento seria 

negar, de modo oblíquo, o tratamento constitucionalmente garantido, dando 

com uma mão, ao deferir a liminar em tutela de urgência, e tirando com a 

outra, depois de autorizada, negar o ressarcimento. Assim, o deferimento 

do bloqueio de valores para ressarcimento das passagens aéreas 

dispendidas pela autora é medida de rigor. Demais, o valor bloqueado e 

transferido para a conta “Depósitos Judiciais”, conforme extrato de Id. 

24647639, relativo às passagens aéreas de Id. 20625735 e 20626265 

(decisão de Id. 21621225), deve ser de pronto levantado, visto que, da 

mesma forma, indiferente, a parte promovida nada questionou. Pelo 

exposto, defiro os pedidos, a implementar a tutela de urgência 

anteriormente deferida, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional 

em tempo razoável, de maneira a determinar o bloqueio de R$ 6.859,32 à 

título de reembolso à parte autora das despesas correspondentes à 

compra de passagens aéreas a fim de realizar seu tratamento de saúde 

fora de seu domicílio. Viagens realizadas nos dias 27/05/2019 a 

06/06/2019, 17/06/2019 a 12/07/2019 e 21/07/2019 a 24/07/2019, 

29/01/2019 e 21/02/2019 (Id. 23543011, 23543017, 23543031, 235430363, 

23543591 e 23543599). Bloqueio dos referidos valores a ser efetivado 

nas contas do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as rubricas 

referentes à saúde, educação e pagamento de pessoal, a serem 

transferidos para a “conta depósitos judiciais”, vinculando-o a este 

processo. A seguir, notifique-se o Estado de Mato Grosso para impugnar 

em 15 dias. Se peticionado a respeito, conclusos. Se nada requerer, 

levante-se mediante alvará na conta indicada. Quanto aos valores já 

constritados, comprovada a necessidade de ressarcimento, expeça-se o 

competente alvará (Id. 24647639 e Id. 21621225), levante-se mediante 

transferência para a conta bancária indicada em Id. 20625729, nominal à 

parte autora. De todo modo, vigorante a ordem liminar em tutela de 

urgência, que demanda efetividade, deverão os entes públicos 

demandados fornecerem eventuais passagens aéreas futuras, se 

necessárias, provada a prescrição médica em TFD. Realizado o bloqueio, 

transferência e levantamento da quantia acima determinada (R$ 6.859,32), 

independentemente de qualquer outra solicitação de ressarcimento, até 

para evitar tumulto processual, já que o cumprimento provisório dessa 

decisão deveria ser em autos apartados, determino que na sequência o 

processo seja imediatamente remetido à tarefa “minutar sentença”. E 

ainda, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, aportar aos 

autos cronograma preciso do seu tratamento, de modo que o juízo possa 

mensurar o seu direito, inclusive para o estabelecimento de competência 

do Juizado Especial, ciente que o tratamento deve limitar-se ao valor 

máximo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015601-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTINA WEIBER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015601-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOYCE CRISTINA WEIBER DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Joyce Cristina Weiber da Silva em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuições, ambos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de débitos com a parte promovida. 

Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, 

não se pode exigir da parte demandante produção de prova do que para 

ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito inexistente, sob 

pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de 

produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade 

lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 
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AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA 

PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI 

SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE 

ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer débito pendente com a demandada, todavia 

este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que efetue a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-la novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a 

parte requerida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição 

lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015555-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES CANAVEZ OAB - MT26985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015555-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE BERTUOL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, c/c 

indenizatória por danos morais e materiais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Marilene Bueno em face de Energisa 

Mato Grosso, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 
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antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito. A documentação apresentada 

pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede 

de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento agregado 

no processo, extrato positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 

27676744, o nome da parte promovente encontra-se negativado pela parte 

promovida desde 10/09/2019, no valor de R$ 535,50. A alegação autoral é 

de que a unidade consumidora nº 6/2576417-6, situado na Rua Celícia 

Catarina Luwig, Bairro Jardim das Rosas, não é de sua propriedade, de 

modo que o endereço e a unidade consumidora são desconhecidos, a teor 

da narrativa constante no boletim de ocorrência coligido no Id. 27676331. É 

cediço que a parte promovente nega a solicitação de ligação da unidade 

consumidora em seu nome, todavia este Juízo pode e deve considerar a 

presunção de boa-fé das alegações autorais. Trata-se de afirmação de 

fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da parte 

demandante produção de prova do que para ele é inexistente. A 

jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova 

negativa, ainda mais em causa envolvendo relação consumerista. Sobre o 

tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À 

EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE INADIMPLENTES 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA AUTORA 

IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA GERADORA DA 

NE7GATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA PROVAR FATO 

NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI SÓ AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE ACOLHIDA. (...)” 

(REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJ-SC - AI:  40126462020188240900 Joinvi l le 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome da parte 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte 

promovida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Não obstante, o fato da parte autora tentar 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000036-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DJANNAIRA KLEGIN DE 

ABREU REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, c/c reparação de dano moral, com pedido de liminar 

em tutela provisória de urgência, proposta por Djannaira Klegin de Abreu 

em face de ITAÚ Unibanco S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. De proêmio vê-se que o pedido está alicerçado em cópias de 

cheques de titularidade da parte promovente, com numeração 000007 e 

000008, os quais, ao que tudo indica, foram devolvidos pelo banco sacado 

pelo motivo de nº 21, conforme documento agregado no Id. 27799067. In 

casu, de acordo com a documentação coligida na inicial, não é de todo 

desarrazoado o que foi articulado, tendo em conta, em princípio, o extrato 

da conta corrente da parte promovente coligida no Id. 27799070, a indicar 

que os cheques de numeração 000007 e 000008 foram compensados em 

15/08/2019 e 16/09/2020, respectivamente. Elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito autoral, pelo menos nessa análise perfunctória do 

feito. Sob tal conjuntura, há prova documental que denota a pertinência da 

ação, especificamente o extrato de lançamentos da conta corrente da 

parte autora, evidenciando a compensação dos títulos, o que causa 

espécie, em vista da devolução das cártulas à instituição de ensino 

favorecida. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo é intuitivo, uma vez que não seria razoável a parte 

promovente aguardar o término da demanda para obter a devolução dos 

valores que foram, aparentemente, compensados indevidamente. Importa 

por ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. 

Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte autora, o que 

soa ponderável. O contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 

300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações 

verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica da parte autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de expor os fatos 

conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de improbus litigator, 

conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a 

inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu favor e 

merece acolhimento. Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela 

provisória de urgência, de modo a determinar a devolução dos valores 

atinentes aos cheques 000007 e 000008 compensados da conta bancária 

da parte promovente, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte 

requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da promovente. Cite-se a parte requerida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE MARTINI PENIANI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000071-59.2020.8.11.0015. INTERESSADO: JAMILE MARTINI PENIANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão de obrigação de não fazer, c/c indenização por 

danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Jamile Martini Peniani em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 
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boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de negativação e 

protesto do valor R$ 2.396,83 mesmo após desconstituição do referido 

débito por sentença transitada em julgado. Ao que informa o documento 

agregado no processo, Certidão Positiva de Protesto colacionada no Id. 

27845419, tendo como credora a parte promovida, protesto lavrado em 

06/01/2020, no valor de R$ 2.396,83. Por outro lado, ausente nos autos 

indicação de negativação do débito perante o SPC e SERASA, motivo que 

impede o amparo integral da tutela cobiçada. Destarte, consta nos autos 

cópia da sentença que desconstituiu a fatura de R$ 2.396,83, bem como a 

certidão de trânsito em julgado da demanda, agregada no Id. 27845413, a 

indicar que o protesto é indevido. É indubitável o perigo de dano no caso 

em apreço, precisamente em relação à continuidade do protesto lançado 

em nome da parte autora, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Noutro giro, o 

provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da 

decisão de suspensão. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente soberba. Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, 

os requisitos exigidos pela legislação processual, com razoável firmeza a 

probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, 

evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível 

se mostra o deferimento da tutela de urgência pretendida. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 

do CPC, a fim de determinar à empresa requerida que promova a 

suspensão dos efeitos do protesto efetivado junto ao 2º Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop, no valor de R$ 2.396,83, lançado em 

nome da parte promovente, no prazo de até 05 dias, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova, 

devendo a parte promovida demonstrar a legitimidade/regularidade do 

protesto lançado em nome da parte promovente. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito 

do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido 

para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000094-05.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CESAR COAN REQUERIDO: 

AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência 

de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Cesar Coan em face de Águas de 

Sinop S/A, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. In 

casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de débitos com a parte 

promovida. Ao que informa o documento agregado no processo, extrato 

de restrição creditícia colacionado no Id. 27876892, tendo como informante 

a parte promovida, disponibilizada em 19/12/2019, no valor de R$ 45,00. 
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Destarte, consta nos autos certidão negativa de débitos emitida pela 

própria empresa promovida, atestando ausência de pendências 

financeiras atinentes à matrícula de titularidade da parte promovente, 

datada em 27/12/2019, conforme documento coligido no Id. 27876891. 

Elementos que evidenciam a probabilidade do direito autoral, pelo menos 

nessa análise perfunctória do feito, a indicar que a negativação é 

indevida. É indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente 

em relação à continuidade da restrição lançada em nome da parte autora, 

se o provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. 

Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso 

ao crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Noutro giro, o provimento a ser adiantado 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba. Dessa 

forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela 

legislação processual, com razoável firmeza a probabilidade de o direito 

da parte autora sagrar-se reconhecido, evidenciando, ainda, a urgência 

no provimento liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela 

de urgência pretendida. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à requerida que promova a suspensão da 

restrição creditícia lançada em nome da parte promovente, no valor de R$ 

46,00, no prazo de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da negativação lançada em nome 

da parte promovente. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000099-27.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DALILA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido 

de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Dalila Lima da Silva 

em face de Unic Educacional LTDA, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de débitos 

com a parte promovida. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude 

do qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, 

obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer débito pendente com a demandada, todavia 

este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que efetue a suspensão do nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo 

a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015595-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILZA NEIRE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Pretensão de indenização 

por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Nilza Neire da Silva em face de Águas de Sinop S/A, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Com efeito, analisando os 

fundamentos fáticos trazidos pela promovente, conjuntamente com os 

elementos probatórios colacionados, não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito aduzido, requisito necessário à 

concessão da tutela pretendida. A parte promovente pretende a revisão 

das faturas dos meses de junho a setembro do ano de 2019, cujo valor 

total é de R$ 604,52, argumentando que a referida quantia é ilegal e 

abusiva, posto que sempre efetuou o pagamento do valor mínimo da fatura 

de água. Há que se destacar que a parte autora admite a utilização dos 

serviços prestados pela empresa promovida. Em contrapartida, pelo que 

se denota nos autos, as faturas de julho, agosto e setembro não foram 

pagas. Em ato de boa-fé, seria prudente que a parte promovente 

depositasse em juízo o valor incontroverso correspondente à média de 

consumo das últimas 06 faturas anteriores às faturas contestadas, 

entretanto, não o fez, o que aniquila o preenchimento do requisito da 

probabilidade do direito. Dicção do art. 300 do CPC. A propósito, o C. 

Superior Tribunal de Justiça já deliberou: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1596 de 3112



jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame 

de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos 

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal 

de origem concluiu que não houve demonstração da aparência do bom 

direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal 

entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, 

inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1082329 SC 2017/0078636-6, Relator: 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017). Portanto, não 

evidenciado suficientemente o direito aduzido, ausentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da tutela de urgência pretendida, 

preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. 

Não se descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória 

sejam vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada 

até o momento. Contudo, em um exame perfunctório não antevejo os 

requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da 

tutela provisória de urgência, até porque ausente o depósito em juízo do 

valor incontroverso atinentes às faturas guerreadas. Outrossim, convém 

destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e 

de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se 

que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica dos autores em relação aos requeridos. Sendo 

assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de 

expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de 

improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos com a inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a 

seu favor e merece acolhimento. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. 

Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto ao pleito de justiça gratuita, 

sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de 

jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000111-41.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SELITA WAGNER 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer, c/c declaratória de nulidade de cobrança de taxa condominial, c/c 

restituição de valores pagos indevidamente, repetição do indébito, 

indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, aviada por 

Selita Wagner em face de Ivanildo Ramos Vieira; Camping Club Portal da 

Amazônia e Ivanildo R. Vieira – Camping Club Imóveis, todos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Conforme depreendido dos autos, a parte autora alega que 

as taxas de limpeza e condominiais são indevidas, uma vez que o 

loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular. A 

priori, sem adentrar o mérito, é de bom alvitre mencionar que as taxas de 

manutenção criadas por associação de moradores não obrigam o não 

associado ou o que a elas não anuíram. No ordenamento jurídico brasileiro, 

há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato. Neste caso, 

comprovada a existência do contrato, questionado, é claro, a indicar ainda 

assim fonte de obrigação. Se as irregularidades apontadas se 

confirmarem, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de 

limpeza, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome 

da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que 

certamente será aclarado ao final. Eventualmente, acaso comprovado 

tratar-se de mera associação de moradores e não de um condomínio 

propriamente dito, calha frisar que se estará diante de uma associação 

civil. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a 

exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente 

ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se 

aproxima da prova induvidosa que determina o direito à tutela pretendida 

liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 300 do CPC, a 

saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, acompanhado de 

provas documentais de razoável retidão. Ainda mais para os fins 

colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer momento. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1597 de 3112



O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do CPC é inferido da 

insofismável conotação negativa que a inscrição do nome de alguém, no 

caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem vocação para 

provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega sérios gravames às 

suas relações comerciais, máxime as contratadas a prazo e os negócios 

bancários em geral no varejo, que lidam majoritariamente com o crédito e 

são particularmente ariscos em ceder crédito a quem se encontra com o 

nome inserto nos cadastros restritivos correlatos. As inscrições 

negativadoras, de fato, impedem o acesso ao crédito, um direito do 

consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio comércio e da 

prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não 

proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de inconsistência da 

inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, sob pena de 

iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de urgência não 

sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente afetada sem 

sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por elementos de 

convicção documentais consistentes. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o 

art. 300, § 3º, do CPC. Portanto, no concernente à suspensão das 

cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de limpeza, tendo como 

consequência natural a determinação até a sentença ou a qualquer tempo, 

de abstenção dos promovidos em procederem o registro do nome da parte 

requerente nos cadastros desabonadores de crédito mencionados, é 

medida de justiça. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis que podem configurar 

hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em 

relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado às regras 

avençadas em aparente e denunciado contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, para determinar no prazo de 05 dias, até o 

deslinde final da ação, sob pena de aplicação de astreintes, a) a 

suspensão das cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de 

limpeza; b) a exclusão do nome da parte promovente nos cadastros de 

restrição ao crédito, pertinentes às mesmas taxas acima mencionadas. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000112-26.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, c/c declaratória de nulidade de cobrança de taxa 

condominial, c/c restituição de valores pagos indevidamente, repetição do 

indébito, indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, 

aviada por Carlos Alberto Rodrigues em face de Ivanildo Ramos Vieira; 

Camping Club Portal da Amazônia e Ivanildo R. Vieira – Camping Club 

Imóveis, todos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Conforme depreendido dos 

autos, a parte autora alega que as taxas de limpeza e condominiais são 

indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza 

condominial e está irregular. A priori, sem adentrar o mérito, é de bom 

alvitre mencionar que as taxas de manutenção criadas por associação de 

moradores não obrigam o não associado ou o que a elas não anuíram. No 

ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a 

lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a existência do contrato, 

questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de obrigação. Se as 

irregularidades apontadas se confirmarem, podem ser indevidas as 

guerreadas taxas condominiais e de limpeza, desautorizando, por 

conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos 

cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final. 

Eventualmente, acaso comprovado tratar-se de mera associação de 
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moradores e não de um condomínio propriamente dito, calha frisar que se 

estará diante de uma associação civil. Se o alegado com lisura, lealdade e 

boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, 

denota coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade 

ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à 

tutela pretendida liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no 

art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, 

acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda mais 

para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem 

vocação para provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega 

sérios gravames às suas relações comerciais, máxime as contratadas a 

prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que lidam 

majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em ceder 

crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros restritivos 

correlatos. As inscrições negativadoras, de fato, impedem o acesso ao 

crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio 

comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros 

podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente 

afetada sem sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por 

elementos de convicção documentais consistentes. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Portanto, no concernente 

à suspensão das cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de 

limpeza, tendo como consequência natural a determinação até a sentença 

ou a qualquer tempo, de abstenção dos promovidos em procederem o 

registro do nome da parte requerente nos cadastros desabonadores de 

crédito mencionados, é medida de justiça. Por derradeiro, evidenciado 

tratar-se de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que 

podem configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da 

parte autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter 

ditado às regras avençadas em aparente e denunciado contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, para determinar no prazo de 05 dias, até 

o deslinde final da ação, sob pena de aplicação de astreintes, a) a 

suspensão das cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de 

limpeza; b) a exclusão do nome da parte promovente nos cadastros de 

restrição ao crédito, pertinentes às mesmas taxas acima mencionadas. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011036-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AMBROSIO PREDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORALDINO SANCHES VENDRAMINI OAB - SP117843 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011036-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO AMBROSIO 

PREDIGER REQUERIDO: LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA 

Vistos etc. Na ata de audiência realizada em 03/10/2019, às 14:30 horas, 

o promovido “...comprometeu-se a trazer a testemunha Ademir Serpa na 

data redesignada [07/11/2019] independentemente de nova intimação 

quanto a este”. Ainda assim, mesmo notificado pelo advogado (não pelo 

correio) e tendo em vista a promessa acima, a testemunha não 

compareceu à solenidade documentada no Id. 26884036, quando insistiu o 

promovido na oitiva das demais testemunhas, obviamente precluindo a 

oitiva de Ademir Serpa, conforme enfatizou o promovente na referida 

audiência de 07/11/2019 e na petição de Id. 27048703. Destarte, preclusão 

reconhecida, não sendo mais viável ouvir a testemunha Ademir Serpa. 

Quanto às duas outras testemunhas, Alexandre Nascimento e Sandra 

Matos, deve ser mantida a audiência com esse fito marcada para 

27/02/2020, às 09:00 horas, já decidiu este Juízo que deverão notificadas 

pela própria parte promovida, conforme r. decisão de Id. 26284431, sob 

pena de precluir o direito de inquiri-las. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015456-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BITENCOURT DANIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015456-81.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MIGUEL BITENCOURT DANIEL 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 
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quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006939-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 

Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão retro. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013307-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013307-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Verificado que apesar de citada/intimada para audiência de conciliação, 

por meio de telefone, conforme certificado no Id. 25799136, a parte 

requerida não compareceu a sessão conciliatória. Na audiência de 

conciliação a parte autora pugnou pela decretação de revelia da parte 

requerida, no entanto, devido a gravidade das circunstâncias, a citação 

via telefone traz uma insegurança, isso porque não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é realmente 

da parte promovida, não podendo assim considerar válida sua citação e 

nem acarretar na revelia. Desse modo, deve a parte autora diligenciar na 

busca de concretizar a citação da parte promovida, sendo assim, 

intime-se a parte promovente para, no prazo de 05 dias, informar novo 

endereço para a citação e/ou pugnar o que entender de direito. Aportado 

aos autos novo endereço, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Após 

conclusos para deliberação. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007761-76.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PATRICIA MELO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007761-76.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JOELMA ZAMBIASI - ME 

EXECUTADO: MARIA PATRICIA MELO FERREIRA Vistos etc. Verificado 

que a parte executada ainda não foi citada, razão pela qual a parte autora 

por meio da petição de Id. 24531659 pugnou nova tentativa de citação via 

meio de oficial de justiça no novo endereço informando. Portanto 

expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprida por meio 

de oficial de justiça no endereço declinado na petição anteriormente 

mencionada. Adiante, pugnou o exequente pela citação via telefone, 

acaso reste infrutífera a medida anteriormente determinada. O que 

indefiro, isso porque não consta nos autos prova cabal de que o número 

indicado pela parte promovente é, de fato, da parte executada, sendo 

incabível citação via telefone nesses casos, não podendo a ligação 

substituir o ato formal da citação. Restando negativa a diligência, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GUIRRA (REQUERENTE)

MARLY DA PENHA GUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000104-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARLY DA PENHA GUIRRA, 

CLAUDIO PEREIRA GUIRRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Pretensão de restituição de valores aviada por Marly da Penha Guirra 

e Claudio Pereira Guirra em face de Banco do Brasil S.A, ambos 

qualificados. À evidencia, o dinheiro foi transferido para José Maria Rocha 

Vale, por enquanto terceiro. Todavia, beneficiário direito, ainda que 

inadvertido. Portanto necessariamente deverá compor o polo passivo da 

lide, inclusive por conta da frágil documentação a sustentar a tese, por 

enquanto. Isto posto, intime-se a parte promovente para, no prazo de 15 

dias, regularizar o polo passivo da lide, conforme indicado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE PENDLOSKI CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000068-07.2020.8.11.0015. REQUERENTE: KAROLYNE PENDLOSKI 

CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS Vistos etc. Pretensão de inexigibilidade de negócio 

jurídico, c/c inexigibilidade de débito, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Karolyne Pendloski Carvalho em face 

de Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, 

ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 
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DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-la novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a 

parte requerida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição 

lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.N. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000135-69.2020.8.11.0015. REQUERENTE: M.N. CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME REQUERIDO: F. INVEST SOLUCOES 

FINANCEIRAS LTDA Vistos etc. Pretensão de indenização por danos 

morais em razão de cobrança indevida, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por MN Consultoria Empresarial LTDA ME 

em face de F Invest Soluções Financeiras LTDA., ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 
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inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a empresa 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a 

empresa promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, 

todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das 

alegações autorais. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, de igual forma é público e notório que a negativação dos 

dados da empresa promovente compromete o seu acesso ao crédito, 

ainda mais em se tratando de pessoa jurídica, o qual necessita do crédito 

para o desenvolvimento regular de sua atividade comercial. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão 

da restrição, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos. O que, por 

consectário, não se estende à parte promovente, considerando os 

conhecidos efeitos deletérios que a anotação de negativação causa aos 

negócios cotidianos. Outrossim, convém destacar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. É o entendimento emanado pelos tribunais pátrios: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR 

NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. 

PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a 

existência de negócio jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a 

existência do contrato é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir 

prova negativa”. (TJ-MG - AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz 

Artur Hilário, Data de Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de expor os fatos 

conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de improbus litigator, 

conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a 

inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu favor e 

merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte requerida 

que promova a suspensão dos dados da empresa promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, abstendo-se 

ainda de negativá-la novamente até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007715-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA LIMA PETRY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007715-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARLI TEREZINHA LIMA PETRY Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009056-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARSAND PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO FREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009056-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO BARSAND 

PINHEIRO REQUERIDO: JACINTO FREO Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009058-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARSAND PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009058-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO BARSAND 

PINHEIRO REQUERIDO: OTAVIO FREO Vistos etc. Cumpra-se integralmente 

a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010003-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010003-08.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FESSP-MT 

FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. decisão de Id. 

22154009, por conta do Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que 

determinou a remessa de todas as ações inferiores a 60 salários-mínimos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da 

complexidade da matéria discutida. Constatado que a ação foi proposta 

pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso, entidade sindical certamente com personalidade jurídica de direito 

privado, mas que não se distingue de jeito maneira como microempresa ou 

empresa de pequeno porte assim definidas de acordo a Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. No entanto não se trata de ação 

ligada à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

descabendo processá-la e julgá-la se ajuizada por sindicato, a configurar 

ilegitimidade ativa, vez que o rol taxativo não o inclui como legitimado, 

conforme disposto no art. 5º, inciso I, da Lei n.º 12.153/2009: “Art. 5º 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006”. Nesse sentido segue o norte pretoriano (grifo nosso): “EMENTA: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

SINDICATO - ILEGITIMIDADE ATIVA. A Lei nº 12.153/2009 deve ser 

interpretada restritivamente, por se tratar de norma que estabelece 

critérios excepcionais de fixação de competência, pelo que somente as 

pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte 

podem postular no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes”. 

(TJ-MG - CC: 10000191129766000 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo 

Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019). 

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS 

ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO 

ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009 – DEFESA DE DIREITO COLETIVO – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – 

APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A ação Ordinária foi 

ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado 

de Mato Grosso, que não está elencado dentre aqueles que podem ser 

parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 

5º, I, da Lei 12.153/09. Assim, a competência para o processamento e 

julgamento é do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Capital”. (Ap 137979/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 

15/10/2015) (TJ-MT - APL: 00230141920148110041 137979/2014, Relator: 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 06/10/2015, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2015). Além do 

mais, verificado o valor irrisório atribuído à causa. Inobservado o que 

determina o art. 292 do CPC, posto que a cobrança de contribuição 

sindical nas proporções delimitadas na exordial dificilmente projeta apenas 

a quantia de meros R$ 500,00. Proveito econômico certamente bem 

superior ao minguado valor. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que se 

refere a ilegitimidade ativa da ação e ainda o proveito econômico 

pretendido, provavelmente ultrapassa o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, tratando-se assim de incompetência absoluta, devem ser 

restituídos os autos ao Juízo competente, até por conta da simplicidade, 

economia processual, informalidade e celeridade como critérios 

norteadores dos Juizados Especiais. Se o entendimento do nobre juízo de 

origem, para onde o processo retornará, louvar sua incompetência, 

conforme já prenunciado na r. decisão que a declinou a este juízo, poderá 

devolver os autos para suscitação do moroso e desnecessário conflito 

negativo de competência. Isto posto, DECLINO a competência em favor da 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja 

o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 

de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013390-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONALDO ANTONIO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013390-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IREMAR ANDRADE DA SILVA 

REQUERIDO: DONALDO ANTONIO NUNES Vistos etc. Decisão de Id. 

11606387 designando audiência de instrução e julgamento no processo 

para a data de 10/04/2018, contudo, apesar de realizada nada foi juntado 

aos autos a respeito. Em buscas nos backup’s e HD’s deste Juízo não foi 

possível localizar as mídias, nem o possível termo da audiência, não 

sabendo de qual forma se deu o seu desaparecimento. Portanto, em 

virtude do extravio da instrução realizada, renove-se a audiência de 

instrução e julgamento que remarco para 13 de fevereiro de 2020, às 

11:00 horas, cabe ressaltar que o curto prazo se dá para não contrariar o 

princípio da razoável duração do processo, tendo em vista o delongo 

tempo já decorrido até o momento. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 

de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010200-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010200-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALVES NUNES 

REQUERIDO: WAGNER DE LIMA REIS Vistos etc. De ver que a parte 

promovida não foi localizada para citação, motivo pelo qual a parte 

promovente em audiência de conciliação pugnou pelo declínio dos autos 

para o Juízo comum, com fito de concretizar sua citação, conforme termo 

de Id. 18869572. Provável que por meio da citação editalícia. O art. 18, § 

2º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe que: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - 

sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado 

ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e 

hora para comparecimento do citando e advertência de que, não 

comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital. 

§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 

Nessa senda, a Lei que rege os processos em trâmite nesta justiça 

especializada veda a citação por edital. Há previsão de citação por edital 

nas ações de execução, a teor do Enunciado nº 37 do FONAJE. O que 

não é o caso. Assim, não sendo este o juízo competente para proceder à 

citação por edital da parte promovente e ante o pedido da parte autora, o 

declínio da competência é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a 

competência em prol de uma das varas cíveis desta comarca, a determinar 

seja o feito redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de 

janeiro de 2020.. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013736-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013736-79.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RECAPADORA DE PNEUS SINOP 

LTDA RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Sendo a competência 

relativa neste caso, o endereçamento no cabeçalho da petição inicial não 

se exsurge como motivo por si só suficiente para estabelecer a 

competência, sobretudo por conta da prerrogativa que a parte autora 

possui em optar pelo Juizado Especial Cível ou o Juízo Comum, embora a 

pretensão em pauta, sob todos os aspectos, comporta processamento no 

âmbito deste Juizado Especial Cível. Todavia, por opção da parte, a ação 

foi distribuída ao Juízo Comum, malgrado o referido endereçamento 

errôneo, evidenciado pelo preparo da causa, dispensável neste Juizado. 

Aliás, ao requerer o retorno dos autos ao Juízo Comum, a parte autora 

admitiu que errou o seu endereçamento, deixando claro sua opção. Desse 

modo, o declínio da competência relativa ex officio termina por burlar esta 

competência, tanto que a parte que poderia optar por permitir o navegar 

processual da ação neste Juizado, expressamente requereu na petição 

de Id. 27321870, que a sua opção, como realmente fez, era para o Juízo 

Comum, quando foi distribuída para a 2° Vara Cível desta Comarca. Nesta 

conjuntura, dada a distribuição originária envolvendo competência relativa 

do art. 53 do CPC, defiro o pedido de Id. 27321870, de modo a determinar o 

retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, por medida de 

economia e celeridade processual, para onde deverão ser redistribuídos, 

feitas as anotações e baixas devidas. Acaso o nobre julgador da 2ª Vara 

Cível desta Comarca entender que realmente o competente é este Juizado 

Cível poderá devolver os autos para as providências de mister. Os atos 

realizados neste Juízo serão ou não ratificados pelo Juízo competente, a 

seu exclusivo crivo, inclusive quanto à liminar deferida, mantida por 

enquanto nesta senda. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006545-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006545-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA REGINA COSTA 

REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 

Vistos etc. Pedido da parte autora para redesignação da audiência de 

conciliação em Id. 26932692. Coligiu atestado médico datado em 

03/12/2019. DEFIRO o postulado, visto que licença médica afigura-se justo 

motivo para redesignação do ato, motivo pelo qual determino a designação 

de nova data para a realização da audiência conciliatória, conforme 

critérios e pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências em caso de falta injustificada. Por derradeiro, considerando 

que o feito encontra-se maduro para prolação de sentença, remetam-se 

os autos a tarefa específica “minutar sentença”. Sirva o presente como 

mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006851-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006851-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 
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pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013655-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013655-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Defiro parcialmente o 

petitório retro, concedendo à parte promovente o prazo de 05 dias para 

que informe novo endereço da parte promovida ou meio pelo qual seja 

possível sua citação, sob pena de extinção do feito. Aportado petitório, 

determino a designação de nova data para realização da audiência, de 

acordo com a pauta deste Juízo. Após, intimem-se as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, 

carta de intimação/citação. Oportunamente, concluso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006670-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME 

REQUERIDO: MARTA PROENCA Vistos etc. Verificado que a parte 

promovida ainda não foi citada, razão pela qual o promovente pugnou pela 

redesignação da audiência conciliatória. À vista disso, renove-se a 

citação da parte promovida no endereço constante na petição de Id. 

27535688. Para tanto, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte promovente 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Após conclusos para deliberação. Sirva o presente como mandado, ofício, 

carta precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013828-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013828-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS GARCIA KATH 

REQUERIDO: KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME Vistos etc. O 

fato da parte promovente tentar esgueirar-se da audiência de conciliação, 

que é regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a 

dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, 

valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a 

boa-fé, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. 

Ademais, em que pese a manifestação de desinteresse na audiência de 

conciliação, o artigo 2º da Lei 9.099/95 é claro em afirmar que: Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. Noutro giro, a designação da 

audiência conciliatória não está adstrita à vontade das partes, uma vez 

que indispensável ao rito especial deste Juízo, a teor do Enunciado n.º 20, 

do FONAJE dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às 
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audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Isto posto, INDEFIRO o petitório de 

Id. 27523263 e determino a designação de nova data para audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005276-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005276-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIA COSTA DOS ANJOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Recebo a inicial 

com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 

320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do 

enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência 

conciliatória ocorra se for do interesse do promovido. Cite-se a parte 

promovida para contestar em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte promovida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013758-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMA CELI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013758-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUEMA CELI SANTOS 

REQUERIDO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado em sede de audiência de conciliação, razão pela qual determino 

a intimação da parte promovente a fim de que, no prazo de 05 dias, 

justifique sua ausência na solenidade, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011443-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011443-39.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: JHONATAN FELIPE LUNARDI Vistos 

etc. De ver que a parte promovida não foi localizada para citação, motivo 

pelo qual a parte promovente pretende sua citação ficta. O art. 18, § 2º, da 

Lei nº 9.099/1995 dispõe que: “Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - 

sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado 

ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e 

hora para comparecimento do citando e advertência de que, não 

comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital. 

§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação”. 

Nessa senda, a Lei que rege os processos em trâmite nesta justiça 

especializada veda a citação por edital. Há previsão de citação por edital 

nas ações de execução, a teor do Enunciado nº 37 do FONAJE. O que 

não é o caso. Assim, não sendo este o juízo competente para proceder à 

citação por edital da parte promovida, o declínio da competência é uma 

imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol de uma das 

varas cíveis desta comarca, a determinar seja o feito redistribuído sem 

demora, com a remessa devida, feitas as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001926-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DILMAIR CALLEGARO 

REQUERIDO: ERISVALDO BRAZ DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado em sede de audiência de conciliação, razão pela qual determino 

a intimação da parte promovente a fim de que, no prazo de 05 dias, 

justifique sua ausência na solenidade, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-77.2012.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI RUSCHEL (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA OAB - MT0015902A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010168-77.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: RODRIGO DORNELES DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME, 

NORBERTO OTILIO WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSE 

WIEGERT, SILVANO ALOISIO WIEGERT, LAURI RUSCHEL Vistos etc. Em 

atenção ao pleito de Id. 20722726 determino seja promovida a citação por 

edital dos executados ainda não citados, com a expedição do respectivo 

edital, conforme já deferido na decisão de Id. 19714774. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001748-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE CAMPANHARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001748-66.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO VALDIR FERNANDES 

RÉU: VALDETE CAMPANHARO Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009663-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M LANGARO & LANGARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009663-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: M LANGARO & LANGARO 

LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRO RODRIGUES GOMES Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 
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parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003207-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABRICIO DOS SANTOS 

TEIXEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004933-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON RAIMUNDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004933-44.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: AILTON RAIMUNDO DO NASCIMENTO Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002147-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDINALDO CORREIA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Petição da parte autora 

de Id. 22686116 pugnando pelo cumprimento do item 5 do acordo 

entabulado pelas partes e homologado por este Juízo na sentença de Id. 

22967424. Item do seguinte teor: "As partes entabularam a expedição de 

ofício ao DETRAN-MG, para na qualidade de órgão responsável e 

competente, proceda a transferência de propriedade do veículo para o 

nome do Banco, bem como as pendências de débitos e realize a 

penhora/renajud do veículo objeto da ação. E também procederá com a 

baixa do protesto, oficiando ao Tabelionato de Protesto de Títulos de Monte 

Sião-MG, que consta em nome do autor, referente ao contrato objeto da 

lide e as pendências e débitos vinculados a este." Apesar de ter sido 

homologado o acordo, determinadas providências, como parte delas 

acima, descabem promoção pelo juízo, seja pela incongruência do 

estabelecido, que não guarda pertinência com a pretensão transacionada, 

seja por atingir medidas impertinentes. Analisada cada hipótese: 01) Se o 

veículo está em nome do autor, reconhecida a inexistência da relação 

jurídica, mas ele não tem a documentação correlata, devida a 

determinação ao Detran apontado para que promova a transferência do 

veículo ao Banco requerido, independentemente de formalização da 

Autorização de Transferência da Propriedade de Veículo – ATPV, 

obedecidos por este as demais exigências legais, como o recolhimento 

das taxas, multas, licenciamentos e impostos devidos, ressalvada a 

impossibilitada vistoria. Oficie-se. 02) Com o reconhecimento da 

inexistência da relação jurídica entre as partes, nítida resta a 

impossibilidade do veículo estar com o autor, significando que não há 

como penhorá-lo em face dele, medida que se releva incoerente e inviável, 

pois o bem obviamente está desaparecido. Indefiro tal pleito. 03) A baixa 

do protesto, assim como as pendências de débitos sobre o veículo, são da 

alçada de quem o promoveu (protesto) ou os assumiu (pendências e 

débitos). Ou seja, do próprio banco. Desnecessário o crivo judicial para 

tais diligências, descabendo ao Poder Judiciário funcionar neste caso 

como braço operacional ou office boy do banco. Indefiro também esse 

pedido. Expedido o oficio supra, ao arquivo com as baixas e anotações 

devidas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009080-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009080-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDNEI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. O cumprimento 
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da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007683-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUDE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007683-82.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME EXECUTADO: MARILEUDE 

ALVES DE SOUSA Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1611 de 3112



Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007626-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. MOREIRA VIDRACARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007626-64.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME EXECUTADO: D. D. 

MOREIRA VIDRACARIA Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015437-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VINICIUS CARDOSO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LUCAS AMORIM DIAS OAB - MT27718/O (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015437-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODOLFO VINICIUS 

CARDOSO MOURA REQUERIDO: AGUIA DO NORTE COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Verificado que a parte requerida ainda não 

foi citada, razão pela qual o requerente, por meio do petitório de Id. 

27804321 pugnou por nova tentativa de citação. À vista disso, expeça-se 

mandado de citação/intimação com urgência para cumprimento da medida 

liminar deferida nos autos, que deve ser cumprida por meio de oficial de 

justiça no endereço declinado no Id. 27804321 e intimem-se as partes, a 

respeito da audiência de conciliação designada para 14/02/2020, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Restando 

negativa a diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito. Após conclusos para deliberação. 

Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000136-54.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MAXWELL SILVA GONCALVES Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 
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em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007427-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007427-13.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL SUREC 

LTDA - ME EXECUTADO: JOAO BERTOTI PEREIRA Vistos etc. Verificado 

que a parte executada ainda não foi citada, razão pela qual o requerente, 

por meio do petitório de Id. 26930164, pugnou por sua citação, informando 

novo endereço. À vista disso, acolho o pedido da parte autora, ao passo 

que determino a citação e intimação da parte requerida no novo endereço 

declinado em Id. 26930164, via postal “A.R”. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010222-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GELBORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010222-21.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: SIRLEI GELBORI Vistos etc. 

Informado na exordial apenas telefones, para a tentativa de concretização 

do ato citatório. No entanto ante a impossibilidade de citação via telefone, 

posto que não consta nos autos prova cabal de que o número indicado 

pela parte promovente é, de fato, da parte executada, não pode a ligação 

substituir o ato formal da citação. Desse modo, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, informar endereço para a citação da 

parte executada ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONIR ANUNCIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000151-23.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SABRINA DE ARAUJO 

OLIVEIRA EXECUTADO: LIONIR ANUNCIA FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007561-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI SANTOS DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007561-69.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: IVANI SANTOS DE JESUS Vistos etc. Informado 

na exordial apenas telefones para a tentativa de concretização do ato 

citatório. No entanto ante a impossibilidade de citação via telefone, posto 

que não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é, de fato, da parte executada, não pode a ligação 

substituir o ato formal da citação. Portanto, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, informar endereço para a citação da parte 

executada, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011046-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PASSAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011046-77.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIO DOS OCULOS E 

RELOJOARIA EIRELI - EPP EXECUTADO: MARIA APARECIDA PASSAGLIA 

Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda não foi citada ante a 

ausência de endereço na exordial, razão pela qual o exequente, por meio 

do petitório de Id. 27630833 informou o referido endereço. À vista disso, 

determino a citação e intimação da parte executada no endereço acostado 

no Id. 27630833, via postal “A.R”. Restando negativa a diligência, intime-se 

o autor para manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010156-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SEROISKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010156-41.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL SUREC 

LTDA - ME EXECUTADO: ALDO SEROISKA Vistos etc. Informado na 

exordial apenas telefones para a tentativa de concretização do ato 

citatório. Contudo ante a impossibilidade de citação via telefone, posto que 

não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte 

promovente é, de fato, da parte executada, não pode a ligação substituir o 

ato formal da citação. Desse modo, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, informar endereço para a citação da parte executada ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015345-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONAZIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015345-97.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DAVI DE PAULA LEITE 

EXECUTADO: DIONAZIO DE SOUZA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 
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juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005220-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO ANTONIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005220-70.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BIONDA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: MARCOS ROGERIO ANTONIETO Vistos 

etc. Ausência de citação do executado a respeito do cumprimento de 

sentença em virtude do certificado no Id. 27544559. Aportou no Id. 

27702481 endereço da parte executada. À vista disso, determino a 

citação e intimação da parte executada no endereço acostado no Id. 

27702481, via postal “A.R”, conforme já determinado na decisão de Id. 

27519071. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Sirva o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010835-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SALETE FRUETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010835-12.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: REJANE SALETE FRUETT 

EXECUTADO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE Vistos etc. 

Pedido da parte exequente pugnando pela reconsideração da sentença de 

Id. 13131391, que extinguiu a demanda por abandono da causa, sob 

alegação de não ter sido intimida a respeito dos atos e providências 

determinadas para o regular prosseguimento do feito pelo despacho de Id. 

9931213. O pedido de reconsideração formulado não é de todo 

desarrazoado, posto que em análise aos autos não consta em seu 

expediente qualquer intimação da parte exequente para a promoção das 

diligências determinadas, nem ao menos da sentença extintiva. Dessa 

forma, a extinção decretada fica afastada, na medida em que não era o 

caso de seu reconhecimento, razão pela qual TORNO SEM EFEITO a 

sentença proferida em Id. 13131391. Adiante, cumpra-se o despacho de 

Id. 9931213 em sua totalidade. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007685-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007685-52.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 
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seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1002498-34.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LAYSA MILLENA DOS SANTOS 

EXECUTADO: TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis 

de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro 

artigo supra. 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) 

mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC); 4. 

Apresentada a defesa do( a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito. 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que 

este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1002498-34.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LAYSA MILLENA DOS SANTOS 

EXECUTADO: TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis 

de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro 

artigo supra. 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) 

mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC); 4. 

Apresentada a defesa do( a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito. 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que 

este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010899-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA LEMELLE XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8010899-05.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: TELMA LEMELLE XAVIER Vistos, etc. 1. Tendo em vista que 

o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis de 

penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro 

artigo supra. 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) 

mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC); 4. 

Apresentada a defesa do( a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) 
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exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito. 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que 

este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010899-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA LEMELLE XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8010899-05.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: CANDIDO & GARCIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: TELMA LEMELLE XAVIER Vistos, etc. 1. Tendo em vista que 

o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis de 

penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro 

artigo supra. 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) 

mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC); 4. 

Apresentada a defesa do( a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito. 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que 

este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013522-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DA SILVA OUVERNE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES CALEFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000147-83.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANA MARIA PERES CALEFI REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Pretensão indenizatória por danos materiais 

e morais, com pedido de tutela de urgência, aviada por Ana Maria Peres 

Calefi em face de Banco BMG S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a promovente 

trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 
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necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do 

direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu 

a parte promovente pleiteia a suspensão da cobrança referente ao 

suposto empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (contrato 

nº 14721859 e 151173489), alegando a inexistência de contratação. 

Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, 

não se pode exigir da parte demandante produção de prova do que para 

ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega a contratação do empréstimo consignado com a 

demandada, todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de 

boa-fé das alegações autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade de 

descontos não reconhecidos pela autora, mormente pelo fato de tratar-se 

de descontos realizados em seu benefício previdenciário. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão 

da cobrança, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações 

verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o entendimento 

emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A 

PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas 

ações em que o autor nega a existência de negócio jurídico firmado entre 

as partes, o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante 

da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG - AC: 

10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Por derradeiro, o 

pedido de depósito judicial da quantia de R$ 5.220,00 merece respaldo, eis 

que se refere ao valor que a parte promovente alega ter sido 

disponibilizado indevidamente em sua conta. Isto posto, DEFIRO o pedido 

em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à requerida que promova a suspensão dos 

descontos/cobrança referente aos contratos nº 14721859 e nº 

151173489, do benefício previdenciário da parte autora, no prazo de até 

10 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes 

a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro o depósito judicial 

de R$ 5.220,00 pela parte promovente. Depósito a ser feito na conta 

“depósitos judiciais”, vinculado a este processo. Por se enquadrar a parte 

promovente como pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do 

CPC e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o 

feito tenha prioridade na tramitação. Defiro a inversão do ônus da prova, a 

teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa 

no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise 

do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ABEL SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000195-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ILDO ABEL SCARPARO 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer, c/c declaratória de nulidade de cobrança de taxa condominial, c/c 

indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, aviada por 

Ildo Abel Scarparo em face de Ivanildo Ramos Vieira; Camping Club Portal 

da Amazônia e Ivanildo R. Vieira – Camping Club Imóveis, todos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 
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execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Conforme depreendido dos autos, a parte autora alega que 

as taxas de limpeza e condominiais são indevidas, uma vez que o 

loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular. A 

priori, sem adentrar o mérito, é de bom alvitre mencionar que as taxas de 

manutenção criadas por associação de moradores não obrigam o não 

associado ou o que a elas não anuíram. No ordenamento jurídico brasileiro, 

há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato. Neste caso, 

comprovada a existência do contrato, questionado, é claro, a indicar ainda 

assim fonte de obrigação. Se as irregularidades apontadas se 

confirmarem, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de 

limpeza, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome 

da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que 

certamente será aclarado ao final. Eventualmente, acaso comprovado 

tratar-se de mera associação de moradores e não de um condomínio 

propriamente dito, calha frisar que se estará diante de uma associação 

civil. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a 

exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente 

ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se 

aproxima da prova induvidosa que determina o direito à tutela pretendida 

liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 300 do CPC, a 

saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, acompanhado de 

provas documentais de razoável retidão. Ainda mais para os fins 

colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer momento. 

O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do CPC é inferido da 

insofismável conotação negativa que a inscrição do nome de alguém, no 

caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem vocação para 

provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega sérios gravames às 

suas relações comerciais, máxime as contratadas a prazo e os negócios 

bancários em geral no varejo, que lidam majoritariamente com o crédito e 

são particularmente ariscos em ceder crédito a quem se encontra com o 

nome inserto nos cadastros restritivos correlatos. As inscrições 

negativadoras, de fato, impedem o acesso ao crédito, um direito do 

consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio comércio e da 

prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não 

proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de inconsistência da 

inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, sob pena de 

iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de urgência não 

sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente afetada sem 

sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por elementos de 

convicção documentais consistentes. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o 

art. 300, § 3º, do CPC. Portanto, no concernente à suspensão das 

cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de limpeza, tendo como 

consequência natural a determinação até a sentença ou a qualquer tempo, 

de abstenção dos promovidos em procederem o registro do nome da parte 

requerente nos cadastros desabonadores de crédito mencionados, é 

medida de justiça. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis que podem configurar 

hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em 

relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado às regras 

avençadas em aparente e denunciado contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, para determinar no prazo de 05 dias, até o 

deslinde final da ação, sob pena de aplicação de astreintes, a) a 

suspensão das cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de 

limpeza; b) a exclusão do nome da parte promovente nos cadastros de 

restrição ao crédito, pertinentes às mesmas taxas acima mencionadas. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008888-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008888-49.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDOMIRO BALBINO 

EXECUTADO: SIDINEI RODRIGUES Vistos etc. Informado na exordial 

apenas número de telefones para a citação do executado. Contudo, ante a 

impossibilidade de citação via telefone, posto que não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é, de fato, 

da parte executada, não pode a ligação substituir o ato formal da citação. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar endereço para a citação da parte executada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 16 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015280-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE TEREZINHA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015280-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IONE TEREZINHA NORONHA 

REQUERIDO: TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES 

AVANCADAS LTDA - ME, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos etc. 

Pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Ione Terezinha Noronha em face de Topsapp 

Soluções em Telecomunicações e Redes Avançadas LTDA., ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Antes de adentrar a análise dos 

requisitos da tutela de urgência pretendida, calha frisar que é inviável a 

rescisão contratual e exclusão de multa em sede liminar, visto que se 

trataria de algo definitivo, sendo inclusive objeto de mérito. O pedido em 

voga extrapola os elementares limites de algo provisório como é e deve 

ser a tutela de urgência, inclusive por conta da possibilidade, se atendida 

a pretensão, de irreversibilidade do provimento, o que é defeso no art. 

300, § 3º, do CPC. Assim, neste incipiente momento processual, cabível, 

apenas, uma espécie de minus, algo temporário, até que seja acertado 

definitivamente o direito. No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de 

cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência 

não merece acolhida. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. In 

casu a parte promovente busca a rescisão contratual e exclusão de multa 

por meio de provimento liminar. Contudo o pedido in limine confronta os 

princípios do contraditório e do devido processo legal. O pleito se equivale 

a matéria de mérito, de forma que convém analisá-lo definitivamente no 

momento adequado, especialmente para que não reste inútil a defesa que 

venha a ser apresentada pela parte promovida. Ainda, o pedido liminar 

constitui medida de caráter satisfativo. Noutro giro, não restou evidenciado 

a existência de perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de 

urgência cobiçada, na medida em que não há o perecimento do direito 

alegado, o que aniquila ainda mais o preenchimento de tal requisito. 

Portanto, necessário submeter os fatos ao contraditório, a possibilitar à 

parte adversa o conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, 

em sua regular antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais 

segura a respeito do caso, sendo impositiva a dilação probatória para 

análise do pedido. Ainda, importa destacar que para a concessão da tutela 

de urgência, é necessária a presença simultânea dos dois requisitos, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento 

da medida. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há 

como ser concedida. Não se descarta a possibilidade de que durante a 

instrução probatória sejam vertidos para os autos elementos que alterem a 

convicção formada até o momento. Contudo, não antevejo os requisitos 

cumulativos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

promovente em relação à parte promovida. Isto posto, estando o Juízo 

adstrito ao pedido liminar formulado, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Defiro a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte 

promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000208-41.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS 

REQUERIDO: GEOVANICE OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Ação de 

restituição de valores, c/c com pedido de liminar em tutela provisória de 

urgência, proposta por Antonio Ribeiro de Assis, qualificado, em face de 

Geovanice Oliveira Santos, não qualificada. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. O pedido está alicerçado em extrato bancário e em 

comprovante de transferência realizada inadvertidamente pela parte 

promovente em nome da parte promovida, conforme Id’s. 28073196 e 

28073197. In casu, relatado pelo promovente que realizou erroneamente 

transferência do valor de R$ 4.100,00 para conta bancária da promovida, 

sendo que o beneficiário deveria ser outra pessoa. Isso ocorreu por conta 

da anotação de dígito diverso da agência destinatária, o que terminou 

creditando em favor da promovida, pessoa que ele não sabe de quem se 

trata e nem de onde é, informações estas negadas pelo banco. De acordo 

com a documentação coligida na inicial, não é de todo desarrazoado o que 

foi articulado, tendo em conta a prova da transferência mencionada, 

conforme extrato da conta dele e comprovante de transferência coligido 

nos Id’s. 28073196 e 28073197. Prova segura de que realmente a 

operação foi realizada em nome da promovida, delineada a semelhança 

entre a conta bancária que foi realizada a transferência e aquela que 

deveria ter sido efetivada. Elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito autoral, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Quanto ao 

requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

intuitivo, uma vez que não seria razoável a parte promovente aguardar o 

término da demanda para obter pelo menos o resguardo de que o depósito 

errado não seja desviado, sobretudo porque o risco é elevado em se 

tratando da espécie de bem altamente vulnerável. Não barrar pelo menos a 

movimentação do dinheiro é deixar ao léu o direito alegado que tem 

plausibilidade e elevado risco de perder-se. Não é sempre que alguém 

incauto deposita R$ 4.100,00 em conta de estranho. Conquanto não se 

deve dispor do que não se tem, tratando-se da situação apontada, a 

possibilidade não pode ser descartada, sendo a reversão dessa 

disposição bastante improvável. Melhor prevenir do que remediar. Importa 

por ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. 

Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte autora, o que 

soa ponderável; e o elevado perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Todavia, o bloqueio do valor via BACENJUD é inviável, na 

medida em que o promovente não apontou nem mesmo CPF da promovida, 

numeração indispensável para pesquisar e bloquear o valor mal 

transferido. Aliás, este é um dos pleitos em antecipação de tutela; 

obtenção dos dados pessoais da promovida. Deve ser determinado ao 

banco que promova a indisponibilidade do valor na conta da promovida até 

segunda ordem; assim como forneça o endereço completo dela para fins 

de cumprir o disposto no art. 319, § 1º, do CPC. De mais a mais, o ilustrado 

gerente do banco poderia ter sido um pouquinho mais eficiente e 

prestativo, como ter se comunicado reservadamente com a promovida ou 

com o gerente da agência respectiva, a intermediar o contato, e 

possivelmente evitado esta ação, porquanto a tese se revela bem 

razoável. E o bom senso cabe em qualquer lugar e a todo o momento. Se 

assim não o fez, sobre a ordem judicial para que coopere 

obrigatoriamente, sob as penas da Lei, sendo dever das partes e de todas 

as pessoas envolvidas cooperarem para uma solução ágil e eficaz do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 380 do CPC. Destarte, o contorno 

postulado em adiantamento da tutela, com as adequações supra, não 

sugere prejuízo algum à promovida, se de fato o dinheiro não for dela. Pelo 

contrário, apenas resguardaria uma posição da parte promovente que ora 

se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela 

provisória de urgência, em parte, de modo a determinar que o digno 

gerente do Banco do Brasil, agência 158-9, promova no prazo máximo de 

24:00 horas o bloqueio dos R$ 4.100,00, transferidos de forma 

equivocada para a conta da parte promovida Geovanice Oliveira Santos, 

agência 158-9, conta corrente 21447-7, mantendo-os bloqueados até 

ulterior deliberação. E comunique no mesmo prazo a este Juízo. Também 

deverá o mesmo ilustrado gerente informar este Juízo, no mesmo prazo, o 

endereço completo e atualizado, existente em seu cadastro, inclusive 

telefone e e-mail, se tiver, da parte requerida, sua cliente. O endereço da 

referida agência, seu gerente geral, assim como seus meios de contato, 

sobretudo e-mail e telefone, deverão ser obtidos e fornecidos pelo nobre 

gerente da agência local n.º 1180-0, Banco do Brasil, no mesmo prazo de 

24:00 horas. De posse dos dados a serem fornecidos de acordo com o 

parágrafo acima, cumpra-se com urgência as determinações supra, 

utilizando-se dos meios eletrônicos disponibilizados. Somente em último 

caso, via precatória. Obtido o endereço da promovida, cite-a, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de contumácia e extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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AVANCADAS LTDA - ME, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos etc. 

Pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Ione Terezinha Noronha em face de Topsapp 

Soluções em Telecomunicações e Redes Avançadas LTDA., ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Antes de adentrar a análise dos 

requisitos da tutela de urgência pretendida, calha frisar que é inviável a 

rescisão contratual e exclusão de multa em sede liminar, visto que se 

trataria de algo definitivo, sendo inclusive objeto de mérito. O pedido em 

voga extrapola os elementares limites de algo provisório como é e deve 

ser a tutela de urgência, inclusive por conta da possibilidade, se atendida 

a pretensão, de irreversibilidade do provimento, o que é defeso no art. 

300, § 3º, do CPC. Assim, neste incipiente momento processual, cabível, 

apenas, uma espécie de minus, algo temporário, até que seja acertado 

definitivamente o direito. No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de 

cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência 

não merece acolhida. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. In 

casu a parte promovente busca a rescisão contratual e exclusão de multa 

por meio de provimento liminar. Contudo o pedido in limine confronta os 

princípios do contraditório e do devido processo legal. O pleito se equivale 

a matéria de mérito, de forma que convém analisá-lo definitivamente no 

momento adequado, especialmente para que não reste inútil a defesa que 

venha a ser apresentada pela parte promovida. Ainda, o pedido liminar 

constitui medida de caráter satisfativo. Noutro giro, não restou evidenciado 

a existência de perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de 

urgência cobiçada, na medida em que não há o perecimento do direito 

alegado, o que aniquila ainda mais o preenchimento de tal requisito. 

Portanto, necessário submeter os fatos ao contraditório, a possibilitar à 

parte adversa o conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, 

em sua regular antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais 

segura a respeito do caso, sendo impositiva a dilação probatória para 

análise do pedido. Ainda, importa destacar que para a concessão da tutela 

de urgência, é necessária a presença simultânea dos dois requisitos, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento 

da medida. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há 

como ser concedida. Não se descarta a possibilidade de que durante a 

instrução probatória sejam vertidos para os autos elementos que alterem a 

convicção formada até o momento. Contudo, não antevejo os requisitos 

cumulativos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

promovente em relação à parte promovida. Isto posto, estando o Juízo 

adstrito ao pedido liminar formulado, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Defiro a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte 

promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014770-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014770-89.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. A parte autora por meio 

da petição de Id. 28088857 pugnou pela redesignação da audiência 

conciliatória designada para 21/01/2020, a fim de não causar prejuízo às 

partes, considerando que a parte requerida não foi citada em tempo hábil 

para comparecimento na solenidade. À vista disso, determino a citação e 

intimação da parte requerida no endereço acostado na exordial, via postal 

“A.R”. Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Intimem-se 

as partes para comparecimento na solenidade, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010580-54.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TIMPANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1010580-54.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELIAS TIMPANO DA SILVA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS Vistos. 

Dispensado o relatório conforme faculdade do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por ELIAS TIMPANO DA SILVA contra 

ESTADO DE GOIÁS (SEFAZ). Verifica-se dos autos que a requerida não é 

parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, em sede 

de juizados especiais. O artigo 8º da Lei dos Juizados Especiais assim 

preceitua: Artigo 8º da Lei n°. 9.099/95: “Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.” Nosso Grifo. Ante o exposto, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível para processar e julgar o 

presente feito, e, em consequência, DECLINO a COMPETÊNCIA em favor 

da VARA DA FAZENDA PÚBLICA desta Comarca. PROCEDA-SE com a 

REMESSA dos autos ao Juízo da 6ª Vara, com as cautelas e homenagens 

de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005997-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVANETE RAMOS PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005997-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: RIVANETE RAMOS PIRES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte 

Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013733-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013733-10.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008604-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008604-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IRENITE TERESINHA DE 

CEZARO CHIMITI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda, conforme consta em petitório de Id. 

25665078, no qual a parte autora informa que optou por ação coletiva 

manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop que 

tramita na Comarca. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002974-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA VERLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002974-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NEUSA VERLINDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003234-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BEATRIZ PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003234-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: REJANE BEATRIZ PRESTES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 18 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009175-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009175-12.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA LOPES VIEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos 

autos que a parte Requerente postulou pela desistência da presente 

demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou 

lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para 

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 18 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004892-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1625 de 3112



teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 (REQUERIDO)

MAURICIO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000825-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO LUIZ BERGAMINI 

REQUERIDO: MAURICIO BEZERRA DE LIMA, MAURICIO BEZERRA DE LIMA 

86933159949 Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte 

Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013773-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013773-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEIR AUGUSTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010615-94.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONILSON ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010615-94.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ADONILSON ANTONIO DE 

SOUZA EXECUTADO: PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 
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autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011110-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011110-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO WAGNER FRAGA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA HIRT BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006976-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIA HIRT BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001702-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: DIONISIO JUNIOR DE OLIVEIRA Vistos em regime de exceção. 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). HOMOLOGO a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, de conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada no 

sistema). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013562-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DA MOTA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013562-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADENIR DA MOTA TELLES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA voluntário no 

qual houve o pagamento espontâneo com a concordância da parte 

Exequente. Em consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de 

Embargos ou qualquer outra medida pela parte executada. Diante do 

exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado 

no id nº 23570851, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 1.001,20 (id nº 

24758831) observando-se os dados bancários informados no id nº 

24781695. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 
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publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011948-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ GAMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL DAMIAO OAB - PR46233 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011948-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO LUIZ GAMERO 

REQUERIDO: AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por AUTO ARAPONGAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA em face da sentença proferida no id nº 26683728 aduzindo em 

síntese OMISSÃO com relação sua ilegitimidade passiva. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na contradição 

ocorrida na sentença, no que se refere a condenação solidária das 

reclamadas por danos materiais. Em que pese as considerações da 

embargante, não prosperaram os embargos, tendo em vista que foram 

apreciadas todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, 

inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgamento. 

E, dessa forma, ausentes, portanto, as hipóteses previstas no art. 1022, 

incisos I e II, do CPC. A pretensão da embargante é rever a matéria já 

decidida, pois na sentença objurgada restou consignado a condenação 

das Reclamadas de forma solidária. Impossibilidade de reapreciação da 

matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. Ressalto, que por ser 

a responsabilidade das empresas nesta contenda, solidária, não há 

impedimento para que a embargante, busque regressivamente junto a 

outra Reclamada, os direitos aos quais julgar devidos. Ora, a não 

concordância com a decisão, não significa que essa seja contraditória, 

não se prestando os embargos como meio de novo julgamento. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 

Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter 

a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. No caso, ainda que a 

sentença tenha sido fundada em premissa equivocada, a não 

concordância com a conclusão do julgado desafia o Recurso Inominado. 

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOARES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por ANTONIA SOARES COIMBRA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A 

promovente, por recomendação médica, pleiteou a realização de 

procedimento de COLECISTECTOMIA VÍDEO com urgência conforme laudo 

médico anexado aos autos (id nº 25060234) em razão de ser portadora de 

colecistose hiperplástica caracterizada pela presença de pólipos 

nefrolitíase à direita, estado pós histerectomia. A promovente 

encontrava-se regulada perante o Sistema Único de Saúde (id nº 

23910632) e, no curso da demanda sobreveio manifestação desta 

afirmando que houve o cumprimento da tutela de urgência deferida com a 

realização do procedimento. A saúde é um Direito Fundamental do 

cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser 

almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, 

conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1628 de 3112



ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR as TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 25454231 e CONDENAR, solidariamente as 

promovidas em fornecer o procedimento de cirúrgico de 

COLECISTECTOMIA VÍDEO. Deixo de condenar os promovidos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE SILVA SOUZA CHIARELOTTO OAB - 988.702.031-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Recebo a manifestação de id nº 23462595 como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do terceiro interessado. Compulsando os 

autos constato a ocorrência de omissão na sentença proferida no id nº 

20089477 que, apesar de reconhecer a existência de valores em aberto 

em favor do terceiro interessado FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP não efetuou a determinação de penhora e levantamento dos 

valores em razão do serviço comprovadamente prestado nos autos. No 

presente feito a promovente pleiteou a realização de angioplastia 

coronariana com stent farmacológico em artéria coronária circunflexa. 

Sendo apresentado por INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO 

CARDIOVASCULAR LTDA orçamento no valor de R$ 47.100,00 

acompanhado de orçamento no valor de R$ 4.722,50 apresentado por 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, ambos no id nº 

17363469, p. 1-3. Na pág. 2 deste último id consta aviso fornecido pelo 

terceiro interessado INTERCOR que o orçamento ofertado não contempla o 

serviço hospitalar eis que este se utiliza das dependências do Hospital 

Santo Antônio – Fundação de Saúde Comunitária de Sinop para a 

realização do procedimento. Ou seja, desde o início existem dois 

orçamentos. Um para o procedimento em si, o qual já houve a penhora e 

liberação mediante alvará em favor de INTERCOR. E outro para o custeio 

da utilização das dependências do Hospital Santo Antônio. Em 07/02/2019 

(id nº 17868789) houve a apresentação da Nota Fiscal referente ao 

serviço prestado pelo terceiro INTERCOR e em 18/03/2019 (id nº 

18706611) a Nota Fiscal referente ao serviço prestado pelo terceiro 

FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE. Sobreveio, em 19/03/2019 (id nº 

18725418) intimação para que os promovidos se manifestassem quanto a 

tais documentos para fins de cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do 

Provimento nº 02/2015. Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os 

presentes Embargos para RETIFICAR a sentença proferida no id nº 

20089477 incluindo no dispositivo sentencial, mantendo-a em todos os 

seus demais termos: PROCEDA-SE com o bloqueio judicial de valores, no 

valor de R$ 4.819,13 consoante Nota Fiscal nº 201900000000348 (id nº 

18706611) e, mantendo-a em todos os seus demais termos. Com o aporte 

do resultado positivo do bloqueio realizado via BACENJUD, junte-se aos 

autos extrato da operação e expeça-se o competente alvará de liberação, 

com o consequente levantamento dos valores bloqueados, a serem 

transferidos para o fornecedor (nota fiscal) em conta bancária informada 

no id nº 18706611. Decorrido o prazo legal, sem manifestação de qualquer 

das partes, certifique-se o trânsito e remetam os autos para o arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012536-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GRABSKI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012536-37.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIO GRABSKI RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARIO GRABSKI em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pleiteia o autor em síntese que 

“questiona débitos de IPVA do veículo Placa ACA-4423, Chassi 

9BG244NNMMC023115, Renavan: 600053300. Alega que o IPVA dos 

ultimos 05 anos está quitado. Pede, ao final, "a concessão da tutela de 

urgência, para que o requerido excluía qualquer restrição em nome do 

autor, por débitos do veículo modelo GM/CHEVROLET D20 CUSTOM S, 

CHASSI 9BG244NNMMC023115, PLACA ACA4423, RENAVAN 600053300, 

ANO 1991.” (Sic). A reclamada, em sua defesa nega que há débitos 

lançados sobre o veículo da parte promovente, aduzindo ainda que o 

único débito encontra-se prescrito, reconhecendo os fatos narrados junto 

a proemial em parte. Deste norte, a parte promovente possuí parcial razão 

apenas no tocante a inexistência dos débitos aqui debatidos. Por outro 

norte, não obstante as provas acostadas junto a exordial, denoto que a 

parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a parcial procedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na inicial para o fim de: a) Declarar a inexistência de todos os débitos 

discutidos na presente lide alusivo ao veículo em debate; e assim o faço 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009402-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIO VIDAL GRIEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009402-02.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JEOVANIO VIDAL GRIEBEL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, 

sem controvérsia fática nos autos. JEOVANIO VIDAL GRIEBEL ajuizou 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA em face de ESTADO DE MATO GROSSO 

buscando a anulação da questão 26 por ausência de resposta correta e 

das questões 50, 54, 55 e 56 sob o argumento de que estas versam sobre 

conteúdos não previstos no edital. O promovido, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofertou defesa no id nº 21792795 suscitando a necessidade de 

listisconsórcio passivo necessário com banca organizadora. No mérito 

pela improcedência visando evitar a indevida interferência do Poder 

Judiciário no ato administrativo. Não se vislumbra a ocorrência de 

litisconsórcio passivo necessário. E não vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos 

pelo promovente a presente demanda não comporta acolhimento. Quanto 

aos critérios de correção de correção somente é possível a interferência 

do Poder Judiciário na análise da legalidade do certame sendo vedada a 

sua manifestação quanto ao conteúdo das respostas dadas pela banca. 

Todavia, no presente caso, as questões impugnadas encontram-se 

previstas no edital de forma global implicando em dever do candidato em 

buscar conhecimento sobre todos os elementos que compõe aquele tema 

e possam eventualmente serem exigidos. A anulação de tais questões 

demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, 

levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em 

verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel 

desempenhado pela banca organizadora. Vale frisar que a matéria em 

discussão já foi objeto de análise pelo C. STF que em sede de 

repercussão geral fixou o seguinte entendimento: RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. 

CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO 

CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA 

AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS 

ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO 

JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES 

DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. 

PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, 

Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 

public 29-06-2015 - grifo nosso). Em casos idênticos o E. TJMT adotou o 

mesmo entendimento. Vide: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE 

ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO 

PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se 

candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, 

descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que 

não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado 

nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo 

programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade 

de anulação em juízo. (TJMT, Apelação nº 20487/2017, Rel. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

22/01/2018 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME 

JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela omissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia. 

(TJMT, Apelação nº 176102/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019 – grifo nosso). E a própria 

Turma Recursal do TJMT adota o mesmo entendimento. Vide: RECURSO 

INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE 

PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA 

DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente 

a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do 

procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do 

conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro. 2. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, Recurso Inominado nº 

1012547-90.2016.8.11.0041, Rel Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma 

Recursal Única, j. 01/03/2019 - grifo nosso). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral e por consectário lógico, REVOGAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida no id nº 21792792, p. 1-7. Deixo de condenar o 

promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007473-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GAIESKI (REQUERENTE)

TIAGO BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007473-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAROLINE GAIESKI, TIAGO 

BERNARDO DOS SANTOS REQUERIDO: TREND OPERADORA DE VIAGENS 

PROFISSIONAIS LTDA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. CAROLINE GAIESKI e TIAGO BERNARDO DOS SANTOS 

moveram AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” em face de TREND OPERADORA 

DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA. Ressai dos autos que os autores 

adquiriram pacote de viagem com destino a Salvador/BA conforme 

contrato de id nº 20393548 e 20393549 e ficha cadastral de id nº 

20393551 sendo que as passagens aéreas foram adquiridas junto a cia 

aérea AVIANCA. Todavia, em decorrência do processo de recuperação 

judicial que essa se encontra houve o cancelamento dos voos. A tutela de 

urgência para fornecimento de novos bilhetes aéreos foi deferida no id nº 

20519418 e comprovado o cumprimento no id nº 20908418. Em sede de 

contestação a requerida suscitou preliminares de perda do objeto e 

ilegitimidade passiva. No mérito arguiu pela culpa exclusiva de terceiros a 

excluir a responsabilidade civil desta, bem como ausência de 

responsabilidade solidária. Não há que se falar em perda de objeto uma 

vez que a tutela de urgência concedida nos autos possui caráter 

provisório que deve ser confirmado ou revogado pela sentença que 

analise o mérito. De outro norte a aludida ilegitimidade passiva 

confunde-se com o mérito, motivo pelo qual postergo sua análise. Não 

havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos pela 

requerida tem-se pela legitimidade passiva desta em responder a presente 

demanda, bem como, por força do art. 14 do CDC impõe-se a incidência da 

responsabilidade solidária entre a cadeia de fornecimento. Neste sentido o 

c. STJ já se manifestou: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens. […] (AgRg no REsp 1453920/CE, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE 

VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE 

IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. […] 6. A agência de turismo que 

vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na 

prestação do serviço. Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Ag 1319480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 14/03/2014 - 

grifo nosso). Conforme consta dos autos a requerida não intermediou 

apenas a venda de passagens aéreas, mas sim verdadeiro pacote de 

viagens com traslado aéreo e hospedagem. Nestas circunstâncias 

decorre a perseguida responsabilidade solidária por qualquer vício na 

cadeia de fornecimento. De modo que, sentindo-se lesada, caberá à 

requerida mover a respectiva ação de regresso em face da cia aérea. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA 

DE URGÊNCIA concedida no id nº 20519418. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 
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certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010550-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL no qual a 

Exequente adjudicou (id nº 11154048) o bem penhorado nos autos (id nº 

2089644). Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

executada ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012665-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VEDANA GUADAGNIN (REQUERENTE)

MARCOS PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012665-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS PEREIRA ROCHA, 

VANESSA VEDANA GUADAGNIN REQUERIDO: FLYTOUR VIAGENS LTDA 

Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência “inaudita altera pars” 

proposta por MARCOS PEREIRA DA ROCHA e VANESSA VEDANA 

GUADAGNIN em face de FLYTOUR VIAGENS LTDA, Alega ter comprado 

pacote de viagem, e voo previsto para os autores 6381 tinha previsão de 

saída de Cuiabá/MT, às 04:15 horas, com conexão em São Paulo/SP, às 

07:40 horas, voo O6 6372 com saída de São Paulo/SP às 08:55 horas, 

chegando em Fortaleza/CE às 11:15 horas. Retorno agendado para o dia 

11/11/2019. Porém, alega que o voo de retorno foi cancelado. Pelo que 

pleiteia ressarcimento pelos danos materiais e indenização por danos 

morais. A tutela antecipada foi concedida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. Extraído dos autos que os autores 

firmaram contrato de prestação de serviços com a demandada, 

consistente em pacote turístico, relativo a uma viagem completa. Pacote a 

incluir reservas de hotéis, emissão de passagens aéreas e outros 

serviços adquiridos. Reservas aparentemente confirmadas. Tudo 

conforme especificado no documento juntado em Id. 24674794, pelo preço 

de R$ 3.773,77. Contudo, os autores cumpriram o contratado, sendo o 

pagamento realizado através de financiamento de crédito, as passagens 

aéreas adquiridas da concessionária de aviação Avianca. Verificado pelo 

documento de Id. 21513692 que o voo previsto para os autores 6381 tinha 

previsão de saída de Cuiabá/MT, às 04:15 horas, com conexão em São 

Paulo/SP, às 07:40 horas, voo O6 6372 com saída de São Paulo/SP às 

08:55 horas, chegando em Fortaleza/CE às 11:15 horas. Retorno 

agendado para o dia 11/11/2019. Transporte aéreo que teria sido 

contratado pela demandada, dentro do pacote turístico encimado, com a 

empresa aérea Avianca. Contudo, no dia 25/04/2019 a companhia aérea 

Avianca declarou o cancelamento de voos com saídas de Cuiabá/MT, 

passando a operar somente em 04 aeroportos do Brasil. Dentre os voos 

cancelados encontram-se os dos demandantes. Em contato com a 

empresa requerida, esta afirmou que a solução seria a aquisição por eles 

de novos bilhetes aéreos, visto que ela não poderia garantir a realocação 

em outra companhia aérea. O que teria o custo adicional de R$ 9.055,48. 

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo cancelamento do voo 

previsto. A parte ré alegou problemas com a empresa Avianca, que entrou 

em recuperação judicial no mês de dezembro de 2018. Contudo é dever da 

reclamada emitir nova passagem a reclamante. Veja: INTERMEDIAÇÃO DE 

VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. FALÊNCIA DA 

COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. 

DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência 

da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de 

fornecedores. Consumidores que são obrigados a fazer a viagem de 

ônibus para não perderem os compromissos agendados no destino final, 

sem que a ré tenha conseguido um voo alternativo. Devida a devolução do 

valor pago pelas passagens aéreas. Fato que ensejou mais que mero 

aborrecimento, causando danos morais aos autores, que devem ser 

indenizados em valor razoável. Recurso provido. Em que pesem as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada, não é 

suficiente a ponto de desincumbi-la do dever de indenizar passageiros 

pelos transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo. Portanto, o 

cancelamento da viagem, que ocasionou transtornos à parte autora 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se, nos termos do §3º do citado artigo acima o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Assim, resta configurada a ocorrência dos danos, pelos transtornos 

ocasionados. Ante o exposto, confirmo a liminar de id. 24796610 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR 

a obrigação de fazer à promovida fornecer bilhetes aéreos aos 

Promoventes. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009322-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAINE TEOPILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

JOSILAINE TEOPILO DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA. A controvérsia da demanda cinge-se a alegada 

inobservância do prazo fixado no art. 18, §1º CDC para o conserto de 

vícios do produto ou serviço. Narrou a promovente que adquiriu em 

08/07/2018, no estabelecimento comercial da promovida, um aparelho 

celular que tornou a apresentar defeitos em março/2019 sendo 

encaminhado à assistência técnica em 31/03/2019 e até a distribuição da 

demanda não houve o retorno do produto. A PRELIMINAR de CONEXÃO 

destes autos com o feito nº 1009320-68.2019.8.11.0015 no qual a 

promovente move demanda em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA em razão de vício no mesmo objeto da presente 

demanda não comporta acolhimento por vedação do art. 55, §1º, in fine, 

do CPC eis que naqueles autos houve a prolação de sentença 

homologatória de acordo em 21/10/2019. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA não comporta acolhimento em observância ao art. 18 do CDC 

que estipula a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço nos 

casos de vício do produto. Desta forma, REJEITO as preliminares 

suscitadas e passo a análise do mérito ante a inexistência de nulidades. 

Como destacado era certa a ocorrência de solidariedade na 

responsabilidade civil da promovida destes autos com a fabricante do 

produto, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. É cediço o 

entendimento de que a transação operada entre quaisquer dos devedores 

solidários extingue a obrigação em relação ao outro, eis que aquele que 

paga subroga-se nos direitos do credor e pode exigir ressarcimento da 

quota daquele que não participou do acordo. O art. 844, §3º, CC é claro ao 

estipular: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos 

que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. […] § 3º 

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos codevedores. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

VÍCIO DO PRODUTO. COGUMELOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. 

TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO 

DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ.[…] Havendo solidariedade passiva 

entre a fabricante e a empresa que vendeu o produto pelo vício na 

qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CCB, incide a regra do 

artigo 844, § 3º, do Código Civil. Portanto, o acordo celebrado pela autora 

com uma das requeridas, que evidentemente abrangeu o pedido de 

indenização por danos morais, considerado o valor pactuado (R$ 

1.000,00), extingue a mesma pretensão em relação à corré. EXTINGUIRAM 

O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS 

RECURSOS. (Recurso Cível Nº 71005580907, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/08/2015 - grifo nosso). CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOK. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. DEMANDA MOVIDA CONTRA TODA A CADEIA DE 

FORNECEDORES, FUNDADA NA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 18 

DO CDC. TRANSAÇÃO REALIZADA NO CURSO DA DEMANDA ENTRE A 

AUTORA E DUAS RÉS, ABARCANDO TANTO O DANO MATERIAL 

QUANTO O DANO MORAL. EXONERAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR 

SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pelo princípio da 

adstrição ou congruência, a sentença está vinculada ao pedido inicial. 

Tendo sido invocado, para demandar contra as três rés, o instituto da 

solidariedade, não pode a sentença distinguir a conduta de cada devedor, 

para impor condenações separadas a cada um, quando não há pedido 

expresso da parte autora para fazê-lo. 2. A transação operada entre 

quaisquer dos devedores solidários extingue a obrigação em relação ao 

outro, eis que aquele que paga subroga-se nos direitos do credor e pode 

exigir ressarcimento da quota daquele que não participou do acordo. Art. 

283 do CC. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004062303, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 07/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004062303 RS, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 07/11/2013, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2013 - 

grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO 

ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O 

CORRÉU. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO 

ACORDO HOMOLOGADO. OBSCURIDADE EXISTENTE. Havendo 

solidariedade passiva, a transação homologada em relação a um dos réus 

aproveita o corréu, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, importando na 

extinção da obrigação em relação ao devedor solidário, em relação à 

condenação a título de indenização por danos materiais, já que foi 

assumida integralmente pelo réu que firmou o acordo. […] (TJ-RS - ED: 

71004789434 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/03/2014 - grifo nosso). Assim, o acordo realizado por um 

dos devedores solidários, ainda que em autos diversos, extingue a dívida 

em relação a todos os codevedores. Insta frisar que a presente situação 

foi causada pela própria promovente que optou por fragmentar sua 

demanda ajuizando múltiplas demandas em face de cada um dos 

devedores solidários. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral com fulcro no art. 487, inciso I do CPC em razão da 

existência de acordo previamente fixado com codevedor solidário. Deixo 

de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009851-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REVISÃO DE VENCIMENTOS proposta por 

JOSE HELIO DA ROCHA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A 

controvérsia dos auto cinge-se quanto a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de agente 

penitenciário, tomando posse em 18/05/2011 e entrando em exercício na 

datada de 30/05/2011 (id nº 22065353, p. 5). Por seu turno o ESTADO DE 

MATO GROSSO suscitou prejudicial de mérito quanto à prescrição 

quinquenal. No mérito argumentou pela improcedência da demanda em 

razão da data de percebimento da remuneração a qual impediu os efeitos 

da conversão da URV. Ainda sustentou a existência de recomposição e 

reestruturação da carreira através das Leis nº 8.089/2004 e 8.260/2004. 

O promovente argumenta que possui direito à recuperação da perda pela 

conversão do Cruzeiro Real em Real mediante a URV na razão de 11,98% 

mesmo tendo ingressado após a efetiva conversão. Entretanto não se 

vislumbra tal direito. Ao contrário do que afirma o promovido a carreira da 

qual o promovente integra, agente penitenciário foi criada pela Lei nº 

8.089/2004 sendo revogada e substituída pela Lei nº 8.260/2004 e, 

mediante a Lei Complementar nº 389/2010 houve a reestruturação da 
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carreira, inclusive de sua remuneração. Ora, no presente caso inviável em 

falar-se da ocorrência de perdas pela conversão de moedas se, ao tempo 

da conversar sequer a carreira do promovente existia nos quadros da 

administração pública. Ainda que isto, por si só não seja suficiente, a Lei 

nº. 8.880/1994, que instituiu a URV - Unidade Real de Valor, não se 

destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, 

mas sim estipulou um método para a conversão da moeda. Referida 

legislação, por intermédio de seu art. 22, determinou a conversão da 

moeda a partir de 01/03/1994 acarretando potencialmente defasagem aos 

servidores que percebiam salários, por exemplo, até o dia 20 do mês 

conforme art. 168 da Constituição Federal. Tal posicionamento tornou-se a 

tese fixada no RE nº 561.836/RN que, em sede de repercussão geral 

concluiu: […] O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da 

equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um 

aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da 

ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda 

em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior 

ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito 

do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República […]. (grifo nosso) Tendo o Relator, Min. Luiz 

Fux, destacado que: […] apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a 

um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e 

do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte 

[…]. Desta forma, se por um lado a Lei nº 6.528/1994 efetivou 

reestruturação e realinhamento de todas as tabelas de vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo Estadual; por outro, lado ao tempo de tal 

reestruturação, sequer a carreira do promovente existia. Não obstante, 

reforça a improcedência da presente demanda a ocorrência da 

prescrição. Fixado como marco temporal para a reestruturação da carreira 

do promovente a edição da Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 

2010 consumou a prescrição quinquenal em 31 de março de 2015. Tanto o 

STF quanto o STJ entendem que há limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de 

Valor-URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

[…] (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015 

- grifo nosso). Neste diapasão, a reestruturação da carreira e da 

remuneração do promovente deve ser considerada para a incidência de 

eventuais reajustes uma vez que após tal fato, houve a remodelagem do 

vencimento que culminou na regularização tanto das perdas oriundas da 

inflação, quanto daquelas decorrentes da conversão monetária dos 

salários. Não obstante, se houvessem diferenças a serem apuradas e 

eventualmente devidas, seriam anteriores a Lei Complementar nº 389, de 

31 de março de 2010 e, estas estariam prescritas, uma vez que entre a 

entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do 

feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Nesse sentido 

vide: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO 

REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. Conversão em URV (Lei Federal 

nº 8.880/94). Conversão de salários em URV que deveria ter sido feita na 

data do efetivo pagamento. Disposições legais que se aplicam aos 

servidores de todas as esferas de governo. Entendimento jurisprudencial 

no sentido de que a Lei nº 8.880/94 tem caráter nacional, por disciplinar 

sobre o sistema monetário, de competência privativa da União. Entretanto, 

o STF, no julgamento de mérito do RE 561836 -tema de repercussão geral 

nº 5- fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira 

a que pertence o servidor. Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve 

mais de uma reestruturação a partir de 1994, conforme Leis 

Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 

975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, 

se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, 

estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de completados 

cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. Em decisão 

monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à 

apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015 - grifo nosso). Nesta esteira de pensamento, ainda que 

houvesse eventual erro na conversão da remuneração do promovente a 

ser apurado, em decorrência da reestruturação da carreira, haveria a 

incidência da prescrição. Por fim, cumpre consignar a ocorrência de 

entendimento sumulado pelo TJMT quanto a presente questão fática: 

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto nos artigos 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011044-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BERNARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 
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produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010048-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELEMAR MARQUES FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006404-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. SILVA CONFECCOES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 
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em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Oportunamente o promovente manifestou-se no 

sentido de ter o promovido descumprido o acordo entabulado, 

consequentemente iniciando a fase de cumprimento da sentença 

homologatória do referido acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos; 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora online. Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013386-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO XAVIER CERCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ OAB - MT18028/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013386-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRENO XAVIER CERCI 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente nega a existência do débito, visto ter pedido 

cancelamento do contrato em novembro/2018, sendo que em 

dezembro/2018, pagou o valor referente aos dias utilizados em 

novembro/2018, mais a multa de fidelização. Alega que foi surpreendido 

pela negativação, e como precisava de seu nome limpo negociou a 

cobrança indevida e fez o pagamento. Por seu turno a promovida pugnou 

pela improcedência arguindo a regularidade do débito. Fundamento e 

decido. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte 

promovente como consumidora e da parte promovida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso dos autos, a promovente aduziu ter cancelado os serviços 

contratado, pagando a multa de fidelização e o valor referente ao período 

utilizado no mês de novembro/2018. Assim, tendo em vista a inversão do 

ônus da prova, conforme art. 6º VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbia à promovida comprovar que não deu causa ao inadimplemento 

contratual, com a comprovação da dívida em aberto. Entretanto, a 

promovida se limitou a sustentar a validade da cobrança e que o 

promovente só veio pagar meses depois de sua inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Contudo, promovente demonstrou via documentos 

juntados na sua inicial, que já havia pago a multa de fidelização, e que só 

pagou novamente pelo desespero de ver seu nome limpo. Apesar da 

promovida aduzir pela validade da cobrança ou regularidade do débito, 

não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por 

tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor 

que o requerente fizesse tal prova. Em circunstâncias de inversão do 

ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio 

para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, Apelação Cível nº 

0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que 

a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00, valor este condizente com a lesão que se pretende combater e 

levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Quanto a 

repetição do indébito de rigor que o valor pago pelo promovente deve ser 

ressarcido, de forma dobrada, porque vislumbro hipótese de aplicação do 

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto que 

o promovente já havia pago o valor referente a multa de fidelização em 

dezembro/2018. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do 

DÉBITO discutido na presente demanda; b) CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), e; 

b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 519,04 

(quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) devidamente corrigidos 

pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir do efetivo desembolso. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito 

em discussão nestes autos no valor de R$ 396,71. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013405-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE HELOISA MORATELLI DEL MORAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013889-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TIBOLA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013889-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PEDRO 

TIBOLA ROSA. REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS. Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005816-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1005816-54.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA ALVES CAMPOS 

ASSUNCAO. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao direito de gozo das férias da 

reclamante relativas ao período de licença para capacitação profissional 

realizada entre março de 2012 e março de 2014. Aduz que após o retorno 

da licença para capacitação profissional não lhe foi oportunizado o gozo 

das férias relativas ao período de licença e que no período de férias dos 

servidores da educação do Município, a Requerente deveria trabalhar, 

cumprindo atividade na unidade educativa e em desvio de função na 

secretaria da unidade educativa a qual é lotada, com atribuições de 

Técnico Administrativo Educacional. Informa que elaborou requerimento 

administrativo, requerendo que fosse concedido à ela o gozo das férias 

relativas ao período de licença para capacitação profissional, nos termos 

do que determina a Lei Complementar 062/2011. Ao final informa que tal 

requerimento foi indeferido, sob o fundamento de que no artigo 107 da Lei 

254/93, (Estatuto do Servidor público do Município de Sinop), estabelece 

que o servidor que, no decorrer do período aquisitivo de férias, tiver 

usufruído de afastamento para cursos, por período superior a 6 meses, 

não terá direito a férias. Pois bem. In casu, a Requerente teve negado pelo 

Requerido, o direito ao gozo das férias, relativas ao período da licença 

para capacitação profissional, sob a infundada alegação de que o 

servidor que esteve sob licença para cursos por período superior a 6 

meses, perde o direito às férias, com base na Lei 254/93. Primeiramente, 

necessário denotar que a Lei Complementar n° 062/2011 é uma Lei 

Especial destinada aos servidores da educação de Sinop e a Lei 254/93 e 

uma lei geral, a todos os servidores que não possuem uma Lei especifica. 

Desta forma, pelo princípio da especialidade revela-se que a norma 

especial afasta a incidência da norma geral (Lex specialis derogat legi 
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generali ), classificando como especial por conter elementos de outra 

(geral) e acrescentar pormenores. Deste modo, entendo que aos 

profissionais da educação do Município de Sinop-MT são regidos por 

Estatuto próprio (Lei Especial), a saber a Lei Complementar n° 062/2011 a 

qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica 

do Município de Sinop. Assim, tomando a referida Lei Complementar n° 

062/2011 como norma ao caso concreto, em seus artigos 57 e 58 

estabelecem que o Profissional da Educação Pública Básica do Município 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 30 (trinta) dias 

de acordo com o calendário escolar, bem como usufruirá de 15 (quinze) 

dias de recesso findo o primeiro semestre letivo, garantido o terço 

constitucional, senão vejamos: Art. 57. O Profissional da Educação Pública 

Básica do Município em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais 

de 30 (trinta) dias de acordo com o calendário escolar: § 1º. O Professor 

usufruirá de 15 (quinze) dias de recesso findo o primeiro semestre letivo. 

§ 2°. O Profissional da Educação Pública Básica do Município, em exercício 

fora da Unidade Educativa gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, 

conforme escala de onde estiver prestando serviço. § 3º. É vedado levar 

à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 4º. É proibida a acumulação 

de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo 

de 02 (dois) anos. Art. 58. Será pago ao Profissional da Educação Pública 

Básica do Município, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

do subsidio. Quando a questão da licença para capacitação profissional, o 

artigo 69 da Lei Complementar 062/2011 estabelece que será considerado 

de efetivo exercício as ausências ao servidor em virtude de licença para 

qualificação profissional, senão vejamos: Art. 69. Além das ausências ao 

serviço previstas no Art. 72, são considerados como de efetivo exercício 

os afastamentos em virtude de: VII - licença; e) qualificação profissional; 

Portanto, a servidora e ora requerente faz jus às férias e respectivo 

adicional referentes aos períodos em que esteve licenciada, sob pena de 

locupletamento ilícito. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por julgar PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para CONDENAR o Município de Sinop à concessão do gozo das 

férias à Requerente, referente ao período aquisitivo compreendido entre 

01/03/2012 a 01/03/2014, em que esteve sob o gozo de licença para 

capacitação profissional, com o devido pagamento do valor corresponde. 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013122-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013122-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS 

LIMA MARTINS. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando a desnecessidade da produção de outras provas, passo ao 

julgamento antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas 

no âmbito dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos 

artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, 

bem como Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO LUCAS 

LIMA MARTINS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Reside a 

controvérsia se a inscrição do autor nos órgãos de restrição ao crédito 

pela ré é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza ato ilícito indenizável 

por danos morais. Observo inicialmente aplicarem-se ao caso as 

disposições do CDC, pois, conforme previsto no art. 17 do referido diploma 

lega, equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Da análise 

dos autos, verifico que a pretensão autoral não merece acolhida. Segundo 

extrato que instrui a inicial (id nº 25139561), a promovida negativou o autor 

por conta de débito de R$ 199,04 relacionado ao contrato nº 283129192. 

Embora o promovente alegue desconhecer a origem da dívida, 

desincumbindo-se do seu ônus probatório previsto nos artigos 373, II, do 

CPC, e 6º, VIII, do CDC, a requerida apresentou prova documental da 

relação jurídica subjacente à cobrança, desconstituindo a tese autoral. A 

saber, trata-se de Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (id nº 

26930523) através do qual a parte autora contratou os serviços de 

internet e telefonia prestados pela promovida, a serem utilizados através 

da linha nº 66-9-9712-5300. Ainda, conjuntamente ao instrumento 

contratual, foram exibidos cópia dos documentos pessoais da autora, 

produzidas no ato da contratação, e faturas de cobrança da utilização dos 

serviços inadimplidos (ids nº 26930524, 26930525 e 26930526). No ponto, 

em que pese a parte demandante não reconhecer as assinaturas apostas 

no contrato, pelas regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº 9.099/95 

e 375 do CPC) contrapondo o instrumento contratual com seus 

documentos oficiais de identificação, procuração e declaração de 

hipossuficiência que instruem a inicial, é possível concluir seguramente 

pela autenticidade da assinatura. A propósito, há posicionamento firmado 

pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica quando evidente a autenticidade das 

assinaturas apostas nos documentos. Vide: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, P'ublicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso).” Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual entre as partes, 

não há que se falar em cobrança indevida e tampouco inexistência de 

débito, porquanto a negativação se trata de exercício regular do direito da 

promovida, vez que devido o débito e ausente a comprovação de 

pagamento. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação 

alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que 

destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, 

do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e 

procuradores, bem como litigância de má-fé. A multa devida pela conduta 

temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte 

prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, 

impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da 

litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do 

requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o 

autor ao pagamento dos débitos descritos no extrato de negativação que 

instrui a inicial, sobre os quais deve incidir correção monetária pelo INPC e 

juros moratórios, ambos a partir do vencimento, bem como o CONDENO ao 

pagamento de multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo em 8% do valor 

atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor corrigido da ação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002925-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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IZABEL SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. IZABEL SILVEIRA DIAS moveu em face de VALDEIR 

DE MATOS a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando a 

cobrança de nota promissória. Em razão da não localização do Executado 

procedeu-se a intimação da Exequente para manifestar-se dando 

prosseguimento ao feito informando endereço atualizado. Todavia, 

permaneceu inerte. Dispõe o art. 485, inciso III do CPC: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: […] III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Em razão da inércia da Exequente o presente feito deverá ser 

extinto. Todavia, a presente sentença não impedirá a presente demanda 

seja novamente proposta pela Exequente, salvo em caso de eventual 

prescrição. Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013929-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CHEQUETO LOSI (REQUERENTE)

RENORI LOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013933-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAMIS CHEROBIN (REQUERENTE)

MARISTELA LUIZA ROSSET CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009513-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009513-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOCIMAR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013931-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013923-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER ANOA SEMOTO ANTONIETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006899-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006899-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E 

INEXIGÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta 

por ELIAS SOARES PEREIRA em face de DETRAN - MATO GROSSO e 

ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão é de desvinculação do bem 

móvel, da responsabilidade relativa, para que seja isentada do pagamento 

dos débitos originados. Prima facie destaca-se a legitimidade passiva tanto 

do DETRAN quanto do ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que o 

primeiro detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos 

em circulação e, o segundo, por ser o ente público com competência 

tributária, na conformidade do disposto nos artigos 22 e 29 da Lei Estadual 
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nº 7301/00. Ademais, existe interesse de agir, por pretender a 

transferência do veículo. O autor alega, nunca foi proprietário do veículo 

caminhoneta CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO/MODELO: 93/93 PLACA 

JYT-8210, que estava registrado em seu nome desde o ano de 2000 (dois 

mil), e estava com o IPVA atrasado desde 2012 (dois mil e doze). Afirma 

ainda o autor, que é motorista profissional de caminhão, trabalha para uma 

empresa do ramo alimentício, nesta empresa, sempre são contratados 

seguros para transportes das cargas, onde são exigidos dos motoristas 

alguns requisitos para que a seguradora efetive a cobertura do seguro. 

Não havendo outra alternativa, para não perder o emprego, o Autor 

efetuou o pagamento de todos os débitos de IPVA que constavam em seu 

nome como dívida ativa, somando o montante de R$ 4.729,60 (quatro mil 

setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) conforme 

comprovante de pagamento que segue anexo nos autos. Vem se socorrer 

do Poder Judiciário, a fim de que seja declarada a negativa de propriedade 

do bem e a inexigibilidade dos débitos de IPVA incidentes. Na contestação 

as partes Reclamadas, aduzem, não houve qualquer ilegalidade com 

relação às cobranças de IPVA realizadas em seu nome, o que, por sua 

vez, também exclui a responsabilidade do Estado por eventual existência 

de danos morais/materiais. Conforme análise dos autos, entretanto o autor 

não poderão ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que 

afirma não lhe pertencer, suportando consequências de natureza 

financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa 

imposta. Daí a importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece 

que "o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum." A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – DETRAN – VENDA DE VEÍCULO ANTES DA VIGENCIA 

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO COMPROVADA – 

COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – COMPROVADA POR MEIO DE 

DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO - RECURSO PROVIDO. 

ÔNUS DO COMPRADOR –SENTENÇA REFORMADA. 1.O art. 1.267 do 

Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere 

com a simples tradição, prescindindo qualquer registro. 2.Comunicada a 

venda do veículo ao DETRAN, o apelado não pode ser responsabilizado 

pelas infrações cometidas por outrem. 3.O bloqueio judicial do veículo junto 

ao DETRAN/MT, é a medida cabível, uma vez que o apelante não pode 

responder pelas dívidas de terceiro infinitamente. A falta de providências 

do DETRAN em bloquear o veículo, formalmente frustra o único meio 

possível para que o atual proprietário seja localizado. (TJMT Ap 

2891/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 13/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014) Por meio da 

declaração formulada na inicial, posto que se desconhece o paradeiro do 

bem móvel, apresenta-se como justa a sua desoneração com a 

declaração da negativa de propriedade do veículo. No entanto, ante a 

incerteza sobre se os automóveis continua em circulação, há de se adotar 

medidas que viabilizem a identificação do novo proprietário e a 

regularização do veículo, da forma preceituada no CTN. Ademais, deve-se 

proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do 

banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos 

automotores bem como a respectiva responsabilidade decorrente do 

exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e 

penal. Ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o 

veículo circular em território nacional de forma irregular, sem que se 

identifique seu proprietário, haja vista a ausência de regularização 

representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a adoção de 

medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva 

regularização no DETRAN, o que se determina com fundamento no art. 3º 

da Lei 12.153/2009. Desse modo, a parte autora faz jus à repetição dos 

valores correspondentes aos impostos indevidamente recolhidos no valor 

de R$ 4.729,60 (quatro mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta 

centavos) de forma simples. No que tange a pretensão indenizatória 

referente aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o 

pleito merece juízo de improcedência. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR que ELIAS SOARES PEREIRA não é o proprietário veículo 

caminhoneta CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO/MODELO: 93/93 PLACA 

JYT-8210, de consequência, determinar ao DETRAN para que promova a 

respectiva baixa definitiva. DETERMINAR, no exercício do poder geral de 

cautela judicial: que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo 

a restrição de circulação; seja expedido mandado de busca e apreensão, 

a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se 

encontre, o veículo caminhoneta CHEVROLET D20 CUSTOM, 

ANO/MODELO: 93/93 PLACA JYT-8210, bem como CONDENAR a parte 

reclamada (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento da quantia de R$ 

4.729,60 (quatro mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) 

, a título de repetição de indébito de forma simples, corrigida 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009312-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009312-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

ARAUJO BRUM REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, VIVO S.A. Vistos etc. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA CONCEICAO DE ARAUJO 

BRUM em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e 

VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se, reclamação em que as 

alegações fundam-se na ocorrência de falha na prestação de serviço por 

parte das Reclamadas. Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR suscitada 

pelas Reclamadas em sede de contestação, com relação a ilegitimidade 

passiva, uma vez que a contratação dos serviços de telefonia, bem como 

a como compra do chip, ocorreu nas dependências da loja. Evento esse 

que atrai a responsabilidade da empresa rés, na eventualidade de falha na 

prestação dos serviços advindo dessa relação jurídica. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Em síntese alega a 

parte Autora que, ter adquirido um aparelho celular no estabelecimento da 

primeira Reclamada e que teria recebido como brinde um chip, que teria 

sido habilitado junto a segunda Reclamada. Afirma ainda a Requerida que, 
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ao instalar o aplicativo de mensagens WHATSAPP, teria verificado a 

existência de uma fotografia de terceiro e que fez a substituição da 

mesma por uma foto sua. Após alguns dias teria começado a receber 

mensagens de terceiros, entre elas a esposa de pessoa denominada 

Valmir, que alegava que aquele número seria de seu esposo. Aduz tratar 

de caso de duplicidade de chip/conta, que teria ocorrido devido à conduta 

das Rés, requer sejam condenadas ao pagamento de indenização por 

danos morais. As Reclamadas, por sua vez, alegam que não houve falha 

na prestação de serviço, não se trata de duplicidade de habilitação, mas 

nova habilitação de um número que se encontrava cancelado, ou seja, não 

estava mais sendo utilizado pelo antigo titular. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, 

contudo não o fez. Assim, tenho que houve a falha na prestação dos 

serviços, as operadoras devem respeitar um intervalo de 6 meses após o 

cancelamento para poder comercializar novamente o número para outra 

pessoa. Agora, está disponibilização tem acontecido quase que 

imediatamente, como a linha permanece no mesmo DDD do antigo usuário, 

as chances de continuar na mesma cidade ou em outra próxima é grande. 

No que tange os danos morais, tenho que o pleito merece acolhimento. A 

responsabilidade das empresas reclamadas como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. No presente caso não se trata de 

mero descumprimento contratual. É evidente que há falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. De acordo com 

Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador 

de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um polo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de lealdade, 

que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia 

Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, 

uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00 valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONDENAR as requeridas solidariamente no 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANI DA SILVA NEVES E AGUIAR (AUTOR(A))

SUELI NEVES DE AGUIAR SOUZA (AUTOR(A))

NOELY NEVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

CLAUDINEI NEVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

WILSON NEVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000820-18.2016.8.11.0015. AUTOR(A): DELVANI DA SILVA NEVES E 

AGUIAR, SUELI NEVES DE AGUIAR SOUZA, CLAUDINEI NEVES DE 

AGUIAR, NOELY NEVES DE AGUIAR, WILSON NEVES DE AGUIAR RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE 

E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta 

por CLAUDINEI NEVES DE AGUIAR, DELVANI DA SILVA NEVES E AGUIAR, 

SUELI NEVES DE AGUIAR SOUZA, NOELY NEVES DE AGUIAR, WILSON 

NEVES DE AGUIAR em face de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SEFAZ e ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão é de desvinculação 

do bem móvel, da responsabilidade relativa, do qual deixou de ser 

proprietário, para que seja isentada do pagamento dos débitos originados. 

Não preliminares suscitada na contestação, passo analise do mérito. 

Noticia em síntese, que o Senhor Antonio Denerval de Aguiar faleceu, e os 

herdeiros tomaram conhecimento da existência desses dois carros no 

decorrer do processo de inventário. Pois a Secretaria de Fazenda 

demonstrou os Impostos sobre propriedade de veículos automotores em 

atraso, conforme documentos juntados na exordial. Alegam os Autores, 

quando o falecido vendeu os carros, os novos donos não procederam à 

transferência para o seu nome, uma vez que a lei vigente na época não 

obrigava tal providência. Diante disso, os veículos estão no nome do 

falecido até o dia de hoje, e os herdeiros não tem nem ideia de onde os 

veículos estão, não sabem sequer se os veículos ainda existem uma vez 

que a Brasília tem 38 anos de fabricação e a Toyota teria 53 anos de 

fabricação. O veiculo BRASILIA tem os impostos atrasados dos anos de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e o veiculo TOYOTA BANDEIRANTES 

também tem os impostos dos anos 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 em 

atraso, conforme documentos anexo na inicial. Relatam os autores, que 
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não possuem a posse e tampouco a propriedade do veículo, vem se 

socorrer do Poder Judiciário, a fim de que seja declarada a negativa de 

propriedade do bem e a inexigibilidade dos débitos de IPVA incidentes. Na 

contestação a parte Reclamada, aduz, que as convenções particulares, 

relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 

opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito 

passivo das obrigações tributárias correspondentes. Assim, a 

responsabilidade do proprietário do veículo vendido só se exaure com a 

comunicação da sua alienação junto ao órgão de trânsito. Conforme 

análise dos autos, entretanto os autores não poderão ficar 

indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais 

lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não 

ter cumprido integralmente providência administrativa imposta. Daí a 

importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece que "o juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum." A 

propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

DETRAN – VENDA DE VEÍCULO ANTES DA VIGENCIA DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO COMPROVADA – COMUNICAÇÃO DA 

VENDA AO DETRAN – COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTO 

EXPEDIDO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO - RECURSO PROVIDO. ÔNUS DO 

COMPRADOR –SENTENÇA REFORMADA. 1.O art. 1.267 do Código Civil 

estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples 

tradição, prescindindo qualquer registro. 2.Comunicada a venda do veículo 

ao DETRAN, o apelado não pode ser responsabilizado pelas infrações 

cometidas por outrem. 3.O bloqueio judicial do veículo junto ao 

DETRAN/MT, é a medida cabível, uma vez que o apelante não pode 

responder pelas dívidas de terceiro infinitamente. A falta de providências 

do DETRAN em bloquear o veículo, formalmente frustra o único meio 

possível para que o atual proprietário seja localizado. (TJMT Ap 

2891/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 13/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014) Por meio da 

declaração formulada na inicial, posto que se desconhece o paradeiro do 

bem móvel, apresenta-se como justa a sua desoneração com a 

declaração da negativa de propriedade do veículo a partir da interposição 

desta ação. No entanto, ante a incerteza sobre se os automóveis continua 

em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem a identificação do 

novo proprietário e a regularização do veículo, da forma preceituada no 

CTN. Ademais, deve-se proteger o interesse público de se manter a 

integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a 

propriedade de veículos automotores bem como a respectiva 

responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas 

esferas civil, administrativa e penal. Ou seja, o juízo não pode coadunar 

com a situação ilegal de o veículo circular em território nacional de forma 

irregular, sem que se identifique seu proprietário, haja vista a ausência de 

regularização representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a 

adoção de medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até 

sua efetiva regularização no DETRAN, o que se determina com 

fundamento no art. 3º da Lei 12.153/2009. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR que o de 

cujus Antonio Derneval de Aguiar não é o proprietário dois veículos, sendo 

uma V/W Brasília do ano de 1978, com placa SP2576, chassi: BA583362, 

e uma Toyota Bandeirantes do ano de 1963, de placa: JYS4882; chassi: 

3TB25L10764, de consequência, determinar ao DETRAN para que 

promova a respectiva baixa definitiva. DETERMINAR, no exercício do poder 

geral de cautela judicial: que o DETRAN proceda a anotação do cadastro 

do veículo a restrição de circulação; seja expedido mandado de busca e 

apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o 

objeto se encontre, os veículos V/W Brasília do ano de 1978, com placa 

SP2576, chassi: BA583362, e uma Toyota Bandeirantes do ano de 1963, 

de placa: JYS4882; chassi: 3TB25L10764. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005823-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA JUNGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1005823-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE MARIA JUNGES. 

REQUERIDA: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Desnecessária a dilação 

probatória, ao julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, 

do CPC. Observo, por oportuno, que as sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais seguem os princípios e limites previstos nos 

artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem 

como Enunciados nº 161 e 162 do Fonaje. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS proposta 

por MARLENE MARIA JUNGES em face de MUNICIPIO DE SINOP. Funda-se 

a pretensão da autora no fato de, em 04/02/2013, quando exercia seu 

cargo público municipal de gari varrendo uma calçada na Avenida das 

Embaúbas, nesta urbe, haver tropeçado em um suporte para 

estacionamento de bicicletas, e, com a queda, fraturado seu cotovelo 

direito. O requerido contesta defendendo, em suma, inexistência do dever 

de indenizar, eis que não demonstrada a prática de ato ilícito e nexo de 

causalidade com os danos alegados. Eis o resumo do que merece 

destaque. Decido. Apesar das razões que os fundamentam, os pedidos 

da autora não comportam acolhimento. É incontroverso nos autos a 

ocorrência do acidente que causou as lesões relatadas pela autora. 

Assim, o cerne da discussão reside na responsabilidade do réu em 

relação ao infortúnio e a caracterização dos danos pleiteados. Cumpre 

mencionar, desde logo, que a existência de eventual redução da 

capacidade laboral da servidora não acarreta, automaticamente, a 

responsabilidade civil do ente público empregador, sendo indispensável a 

configuração da culpa do órgão estatal. Isto porque, quando chamado a 

responder por acidente laboral ou doença ocupacional de servidor, o ente 

público responde como qualquer outro empregador, isto é, por dolo ou 

culpa, não aplicando ao Município, neste caso, a responsabilidade objetiva 

prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para que fique 

caracterizada a responsabilidade do Município de Sinop é preciso que se 

estabeleça o dano, a culpa e o nexo de causalidade. No caso, entretanto, 

embora as provas colacionadas atestem o acidente e a lesão física objeto 

dos pedidos, não nos permitem concluir, de forma patente, que o Município 

réu tenha sido culpado pelo evento danoso. Isso porque, não há 

comprovação de que o suporte para estacionamento de bicicletas que 

causou a queda e lesão da autora tenha sido instalado pelo réu, ou mesmo 

em caso positivo, que este, por si só, representasse obstáculo ou perigo 

de dano imperceptível aos transeuntes da respectiva localidade. Ausente, 

portanto, prova no sentido de que o ente municipal demandado tenha 

concorrido de forma comissiva ou omissiva para os danos sofridos pela 

autora violando algum dever legal, não se encontram caracterizados o ato 

ilícito e nexo de causalidade que pressupõem o dever de indenizar. Nesse 

sentido: “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Indenização por danos morais, 

materiais e estéticos decorrentes de acidente em ambiente de trabalho 

Ausência de provas a demonstrar a conduta omissiva da requerida que 

resultasse no acidente Ônus probatório do qual a requerente não se 

desincumbiu (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) Nexo de 

causalidade não comprovado Descaracterizado o dever de indenizar da ré 

Precedentes Ação julgada improcedente na 1ª instância Sentença mantida 

Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 3005755-83.2013.8.26.0038; 

Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/05/2019; 

Data de Registro: 30/05/2019).” Destaco, ainda, que os pedidos de 

indenização por danos materiais e estéticos também não merecem 

prosperar por falta de substrato probatório. Conforme pontuado na própria 

inicial, a autora foi remanejada da função de gari para a de vigia, 

compatível com o dano corporal sofrido, não havendo demonstração de 

diminuição da sua remuneração em razão disso. Ainda, não foi exibido 

qualquer registro de imagem evidenciando prejuízo estético em virtude do 

sinistro. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com julgamento de mérito, nos 
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termos do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011569-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011569-60.2017.8.11.0015. AUTOR(A): HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA 

CEZAR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. Atento aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, passo ao julgamento 

antecipado da lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. 

HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR ajuizou ação de indenização por 

danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que 

sofreu apreensão ilegal, em razão de informações errôneas. Não havendo 

nulidades passo analise do mérito. Noticia o autor que, em 05.11.2016, 

tarde da noite, conduzia seu veículo, quando foi parado por uma operação 

de rotina da polícia militar. Ao consultarem o sistema da polícia 

constataram um mandado de prisão em aberto e imediatamente 

conduziram-no para a delegacia, tendo sido determinado o seu 

recolhimento à penitenciária desta cidade. O mandado de prisão n.º 19795, 

cumprido pela autoridade policial, foi expedido na ação penal com código 

83127, da Comarca de Colíder-MT, sendo que teria sido absolvido por 

sentença datada de 17.02.2014, tendo sido libertado, após 15 (quinze) 

dias preso injustamente. Por seu turno, a promovida contestou. A 

pretensão do autor não pode ser acolhida, haja vista este responde a 

várias ações penais, sendo que, em algumas, houve a condenação, com 

trânsito em julgado, por isso, estão tramitando execuções penais. Ressalta 

que o autor já foi preso outras vezes por crimes contra o patrimônio e por 

crimes de trânsito, desse modo, os 15 (quinze) dias em que o autor 

permaneceu preso, em virtude de processo crime, no qual foi absolvido, 

não pode vir a ensejar indenização por danos morais. Analisada a prova 

carreada aos autos, verifica-se que a parte autora foi presa 

indevidamente e em razão de erro do Estado. É incontroverso que a parte 

autora já foi absolvido conforme sentença proferida em 17/02/2014, 

documentos em anexo na exordial. O pedido do autor merece procedência 

em parte, com relação ao valor da indenização. De início, vale salientar 

que o reconhecimento da responsabilidade civil constitui uma sanção 

imposta ao agente de um ato lesivo à ordem jurídica pré-estabelecida, 

determinando a composição dos danos sofridos. Em regra, a 

responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, decorre da imposição 

da lei e está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a saber: “§ 

6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” No caso, 

dúvida não há que houve falha na prestação dos serviços público, o que 

acarretou danos ao autor, passíveis de indenização. Ora, a conduta 

equivocada do Estado, que por meio de seus agentes, prendeu o autor, 

em decorrência de mandado de prisão, fato somente constatado após o 

advogado do autor informar nos autos da execução, quando então foi 

expedido alvará de soltura, feriu diretamente direito fundamental – a 

liberdade. Comprovado que o autor ficou por mais de 15 dias 

indevidamente preso. Tem por certo, o dever de indenizar, o dano moral in 

re ipsa, consoante jurisprudência nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Â- PRISÃO ILEGAL ÂRESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

ESTADO Â- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A 

responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares 

no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37 , § 6º , 

da Constituição Federal , respondendo aquele pelos danos a que os seus 

agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da 

adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. 2. 

Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos 

morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve 

guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do 

evento, a extensão do danoexperimentado e as condições pessoais das 

partes envolvidas. 4. Recurso não provido, à unanimidade. APELAÇÃO 

CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOSMORAIS Â- PRISÃO ILEGAL Â- RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO ESTADO Â- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. 

A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares 

no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37 , § 6º , 

da Constituição Federal , respondendo aquele pelos danos a que os seus 

agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da 

adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. 2. 

Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos 

morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve 

guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do 

evento, a extensão do danoexperimentado e as condições pessoais das 

partes envolvidas. 4. Recurso não provido, à unanimidade. (Tribunal de 

Justiça do Piauí TJ-PI - Apelação / Reexame Necessário:REEX 

201400010052230 PI 201400010052230) Cumpre asseverar que “Dano 

moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. 

É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos 

art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado 

dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, 

p.359). A Constituição Federal/1988 estabeleceu expressamente a 

possibilidade da reparação do dano moral, conforme descreve o artigo 5º, 

incisos V e X, vejamos: V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; Na mesma linha, o Código 

Civil de 2002 consagra, em seus artigos nsº 186, 187, e 927, sua 

autonomia, conferindo ao ofendido a possibilidade de pleitear ação de 

reparação por danos morais. Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge 

o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano 

moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a 

ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições 

pessoais das partes envolvidas. Deve propiciar ao lesado compensação 

pelos transtornos sem implicar em vantagem pelo ocorrido e, diante de tais 

premissas, arbitro a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução de mérito, forte no artigo 487, I, do CPC, pra fim de 

CONDENAR a promovida a pagar danos morais à parte promovente na 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC e com juros de mora 1% ao mês ambos incidentes a partir desta data, 

quando a expressão monetária restou estabelecida, conforme a 

disposição do art. 406 do Código Civil, combinado com art. 161, parágrafo 

1º do CTN. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as custas e as 

despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte 

adversa, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004284-79.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ALVES MEIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004284-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDO MARQUES DE 

FREITAS REQUERIDO: NEIDE ALVES MEIRA ROCHA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. A requerida 

NEIDE ALVES MEIRA ROCHA apesar de devidamente citado (ID nº 

19025780) contudo não compareceu na audiência de conciliação (ID nº 

19301409), não apresentou contestação, e também, não compareceu a 

audiência de instrução (ID nº 22875053), impondo-se a aplicação dos 

efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/1995. MÉRITO 

Trata-se de ação indenizatória proposta por APARECIDO MARQUES DE 

FREITAS em face de NEIDE ALVES MEIRA ROCHA, alegando ter sofrido 

danos morais devido à publicação em páginas da rede social Facebook, 

feitas pela requerida, de maneira desabonadora, imputando a ele condutas 

inverídicas, maculando seu nome, bem como sua reputação. Requereu a 

retirada de publicação ofensiva, proferida pela ré, em redes sociais, bem 

como danos morais. No mérito a ação é parcialmente procedente. Referida 

ação refere-se à publicação em redes sociais, promovida pela ré, na qual 

haveria exposição do seu nome e imagem, bem como texto que se refere 

ao autor, com palavras que denigre sua reputação e ainda o acusando de 

ter cometido crime, conforme se observa dos documentos juntados aos 

autos (IDs nº 12791780, 12791884 e 12791956). Conferida a possibilidade 

de defesa, a ré não ofertou resistência. Sabidamente, dano moral é a 

agressão injusta a bens imateriais do ser humano que integram os direitos 

da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade 

física, o nome. Em suma, configura dano moral o comportamento que 

atenta contra atributos inerentes à pessoa e a sua dignidade. Não é toda e 

qualquer contrariedade a direitos e interesses da pessoa que caracteriza 

um dano moral. Apenas lesões efetivamente graves, que, fugindo à 

normalidade, causem sofrimento, vexame, dor ou humilhação, alterando o 

equilíbrio psicológico do ofendido, são passíveis de indenização. 

Desconfortos, mágoas, irritações e aborrecimentos são sentimentos 

comuns e inerentes à vida em sociedade. Não extrapolando que o seja 

socialmente aceitável, tendo-se como paradigma uma pessoa com 

sensibilidade ético-social comum, não configuram dano moral indenizável. 

Delineados os parâmetros acima, a pretensão dos autores é parcialmente 

procedente. Analisando com acuidade e objetivamente as palavras 

escritas pela ré, é possível dizer que houve ofensa à honra objetiva do 

autor, com exposição de sua fotografia na postagem referida. A 

Constituição Federal garante a liberdade de manifestação de pensamento 

e expressão, vedado o anonimato (art. 5º, incisos IV e IX). Ao mesmo 

tempo, assegura ao ofendido “o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 

5º, inciso V), além de tornar “invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelos 

danos materiais ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, inciso X). 

Assim, a liberdade de manifestação, independente de censura ou licença, 

é direito constitucional limitado pelo respeito à intimidade, à vida privada, à 

honra e à imagem das pessoas. Posto isto, o print colacionado aos autos 

deixa claro que a ré utilizou termos tidos como mais incisivos, 

desbordando o livre direito à crítica ou expressão, nascendo o direito à 

eventual reparação extrapatrimonial em caso de excesso, vislumbrado no 

caso em tela. Nesse passo, considerando que as palavras utilizadas pela 

ré ultrapassaram o permitido à livre expressão e ao direito de crítica, 

houve ofensa à sua honra e, consequentemente, abuso do direito de livre 

expressão em prejuízo da imagem do autor. In casu, o dano moral está 

ínsito na própria ofensa e decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só, justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 

tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano 

moral, a guisa de uma presunção natural que decorre das regras da 

experiência comum. O valor de indenização deve ser suficiente para 

atenuar as consequências do dano imaterial causado e servir de 

desestímulo à reiteração da prática de atos lesivos. A reparação do dano 

moral tem, pois, dupla finalidade: compensatória e inibitória. Entretanto, não 

há critério definido para a fixação da indenização por danos morais. Se 

por um lado o julgador deve pautar-se pela sobriedade no sentido de não 

transformar a indenização em enriquecimento sem causa, por outro deve 

ser justo, no sentido de fixar o seu quantum em patamar que compense, 

ainda que parcialmente, o dano sofrido pela parte. Destarte, o parâmetro 

da compensação deve ser razoável para que, por via reflexa, a sua 

fixação, se de todo não desestimula, pelo menos não estimule a 

displicência na prática de novas condutas danosas. Devem-se considerar 

os seguintes fatores: extensão do dano, condições socioeconômicas, 

culturais e psicológicas do ofensor e do ofendido, grau de culpa do 

ofensor, de terceiro e do ofendido. Segundo os parâmetros acima 

expostos e as circunstâncias do fato, entendo como razoável uma 

indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado a 

atender à dupla finalidade da medida e evitar o enriquecimento sem causa 

dos autores. Outrossim, não há que se falar em retratação pública por 

parte da ré, tendo em vista que a quantia fixada a título de indenização por 

dano moral representa juridicamente a reparação do abalo emocional 

experimentado pelo autor. Demais disso, a nova exposição pública do 

mesmo fato, ainda que a título de retratação, pode constituir 

constrangimento ao autor, uma vez não ser possível prever os efeitos 

negativos sobre a honra e imagem do autor que podem decorrer de nova 

veiculação pública do mesmo fato. Ante o exposto e pelo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar a ré a pagar ao autor indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente 

atualizado pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a contar 

da data de prolação da sentença. Deixo de condenar os promovidos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010378-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LAVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010378-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARISA LAVA FERREIRA 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar 

deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização 

por dano material e moral é resistida e, portanto, presente o interesse de 

agir. DO MÉRITO Trata-se de ação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS avivada por MARISA LAVA FERREIRA em 
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face de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME. Aduziu, em síntese, 

que no ano de 2015, contratou com a requerida o curso de graduação em 

matemática, e uma vez concluído o curso, recebeu declaração de 

conclusão de curso, incluindo diploma, emitidos pela instituição FUNPAC; 

alega que mesmo tendo sido aprovada em concurso público para o cargo 

de professora, não pode assumir em razão de não ter diploma válido para 

o cargo uma vez que não era reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Argumenta também que a Portaria nº 597/2018/GS/SEDUC/MT, constava 

instrução de que certificados de algumas instituições não seriam aceitos 

para posse no concurso público, entre elas estaria a Faculdade FUNPAC. 

Sustenta ainda que pagou o valor de R$ 4.000,00 para o advogado ajuizar 

mandado de segurança, onde teria sido negado o pedido. Também diz que 

através da reclamada, recebeu novo certificado de conclusão de curso, 

emitido pela instituição FAPAN, pagando R$ 400,00, e que também não 

teria sido aceito para efeito de posse no concurso; alega que foi vítima de 

constrangimentos e humilhações e muito stresse, que deixaram 

extremamente abalada, em pontos diferentes; alega que desde o início do 

curso, não havia informação de que os documentos de certificação seriam 

emitidos por outras instituições e não pela FASEB. Requer indenização por 

danos materiais no valor de R$ 8.360,00, e dano moral no valor de R$ 

19.960,00, totalizando R$ 28.320,00. A ré, regularmente citada, ofereceu 

contestação. Sustentou que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, pois cumpriu fielmente com o contrato firmado entre as partes. 

Declara que, os certificados entregues a Autora são válidos e legítimos. 

Aponta que não há que se falar em danos materiais em razão da 

Reclamante ter utilizado dos serviços disponibilizados pela instituição. 

Refutou a ocorrência dos danos morais, aduz que o mesmo não deve 

prosperar, haja vista a ausência do nexo de causalidade entre sua 

conduta e eventuais dissabores sofridos pela Reclamante. Houve réplica 

impugnando as alegações postas na contestação, e ratificando a falas 

iniciais. Fundamento e decido. Inicialmente, observo a existência de 

relação jurídica em que a autora figura como destinatária final da 

prestação objeto do contrato descrito na inicial, em condição de 

vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica diante das obrigações nele 

estipuladas. De outro lado, anoto a presença de atividade econômica 

organizada, desenvolvida pela ré em caráter habitual e com intuito 

lucrativo, circunstâncias que indicam a posição da ré na relação jurídica 

como fornecedora de produtos ou serviços. Considero, também, que o 

contrato celebrado entre as partes tem por objeto a alienação de bens ou 

a prestação de serviços e denota clara preponderância de cláusulas 

preestabelecidas que vinculam o consumidor por adesão. Por isso, 

examino a matéria controvertida à luz das disposições legais relativas às 

relações de consumo, a teor do disposto nos artigos. 2º e 3º, §2º, da Lei 

8.078/1990. E nessa perspectiva, o pedido procede em parte. Quanto ao 

contrato, observo que não há dúvida sobre a efetiva prestação de 

serviços educacionais, nos limites contratados pela autora e 

disponibilizados pela instituição de ensino, desde a matrícula até o 

encerramento do curso de graduação em Matemática. De fato, a autora 

afirmou a prestação de serviço do curso de graduação em Matemática no 

período indicado na petição inicial. Logo, não é lícito admitir a rescisão do 

contrato e a restituição à autora dos valores pagos durante a vigência do 

contrato. A controvérsia reside, unicamente, na aptidão do curso 

ministrado pela autora para obtenção de título de graduação. E nesse 

contexto impõe-se observar do teor da Súmula 595 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça que definiu a responsabilidade das instituições de 

ensino pelo oferecimento de cursos não reconhecidos pelo Ministério da 

Educação para fins de graduação universitária. Súmula 595. As 

instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos 

suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não 

reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido 

dada prévia e adequada informação. Incidindo o ato administrativo quando 

ainda em andamento o contrato de prestação de serviço, competia à ré 

comunicar imediatamente a autora sobre a alteração do enquadramento do 

curso por ela frequentado e a vedação imposta pelo Ministério da 

Educação quanto à expedição de diploma de graduação, ou que este seria 

expedido por outra instituição de ensino com o curso reconhecido pelo 

MEC, a fim de promover efetivo cumprimento de seu dever legal de 

informação, que incide sobre o contrato de prestação de serviço 

independente de cláusula específica. Assim, o dever anexo de 

informação, ínsito ao contrato, deveria ser exercido pela ré ao tempo da 

edição da Resolução 1/2017, que redefiniu a qualidade e o alcance do 

curso ministrado à autora. Para Flávio Tartuce, o dever de informação 

assegura a efetividade da prestação do serviço e garante ao consumidor 

o conhecimento imediato sobre as alterações incidentes sobre a relação 

jurídica por ato jurídico externo à prestação de serviço. No contexto de 

valorização da transparência e da confiança nas relações negociais 

privadas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um regime 

próprio em relação aos meios de se propagar a informação, tendente a 

assegurar que a comunicação do fornecedor e a do produto ou serviço se 

façam de acordo com regras preestabelecidas, adequadas a ditames 

éticos e jurídicos que regulam a matéria (Tartuce, Flávio, Manual de Direito 

do Consumidor, Direito Material e Processual/Flávio Tartuce, Daniel Amorim 

Assumpção Neves. 3. Edição, São Paulo, Método 2014, p. 134). No caso 

dos autos, o artigo 1º, §3º, da Resolução 1/2017, de 22 de maio de 2017, 

do Ministério da Educação estabeleceu o seguinte: Art. 1º Os cursos 

sequenciais são programas de estudos concebidos por Instituições de 

Educação Superior devidamente credenciadas pelo MEC para atender a 

objetivos formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos a 

estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, a 

graduados ou àqueles que já iniciaram curso de graduação, mesmo não 

tendo chegado a concluí-lo. § 1º Os cursos sequenciais serão 

constituídos, no mínimo, por três disciplinas ou outros componentes 

curriculares. § 2º O concluinte de curso sequencial receberá certificado 

para comprovar a formação recebida, que não corresponde a diploma de 

graduação nem permite matrícula em cursos de especialização ou cursos 

de pós-graduação stricto sensu. Ante a incidência da norma 

governamental na vigência do contrato e à falta de notificação à autora 

antes da expedição do certificado de conclusão do curso, reputa-se 

violado o dever de informação ínsito às relações de consumo. Importante 

consignar que a violação desse dever não altera o conteúdo ou a aptidão 

do curso para expedição de diploma ou certificado reconhecido pelo MEC, 

ante a vedação contida na respectiva Resolução 1/2017 de 22 de maio de 

2017, que incidiu sobre a relação jurídica. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Curso de Visagismo e 

Terapia Capilar Anhembi Morumbi. Alegação do autor de propaganda 

enganosa porque ao vender o curso, a ré o descreve como graduação, 

com possibilidade de posterior pós-graduação, porém, depois de 

terminado o curso, teve conhecimento que não se trata de curso de 

graduação e sim curso sequencial de formação especifica sem 

reconhecimento pelo MEC. Sentença de improcedência. Pretensão de 

reforma. CABIMENTO: Propaganda enganosa configurada. Em momento 

algum da divulgação do curso, a ré informa ou esclarece que se trata de 

um curso sequencial. Informação constante do site da ré de que se trata 

de graduação e tecnologia. Danos morais e materiais configurados e que 

devem ser reparados. Montante pleiteado pelo autor que se mostra 

exagerado. Lucros cessantes não demonstrados. Sentença reformada. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 

1076090-96.2018.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão 

Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019) Por 

isso, é devido apenas o dano moral, como meio de reparação à frustração 

da expectativa da autora quanto à formação acadêmica e ao 

desenvolvimento de atividade profissional vinculada ao diploma de 

graduação que pretendia obter. O valor da indenização deve, também, 

atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com vista à 

natureza da relação jurídica que, na espécie, cuida de prestação de 

serviço de natureza essencial. Também o propósito punitivo à conduta da 

instituição de ensino prestadora de serviços insere-se na quantificação do 

valor da reparação do dano. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO 

MANTIDA. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em 

valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, 

qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento 

experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do 

feito. 2. No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 

416.491-RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 

3.5.2016). Importante anotar que a quantificação do dano moral, sem se 

prestar a mensurar a dor, mas como forma de compensação e influenciar 

o ânimo do ofensor, a fim não estimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito, 

deve levar em conta critérios acima indicados. Atendendo a tais 
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parâmetros, fixo em R$ 6.000,00 a indenização por dano moral. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011576-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ENRIQUE FOLLMANN OAB - MT25606/O (ADVOGADO(A))

VICTOR AFONSO FIDELI SILVA OAB - MT24352/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA CIESLAK ROQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011576-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JERRY ADRIANO SILVESTRE 

DA SILVA REQUERIDO: FABIOLA CIESLAK ROQUE Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO: Trata-se de Ação Indenizatória onde o autor relata 

que comparece o Requerente, deduzindo pretensão em desfavor da 

Requerida, sustentando que foi vítima de uma suposta ofensa praticada 

pela Requerida quando foi pedir explicações em relação a um 

procedimento cirúrgico que sua genitora Sra. Sueli realizou com aquela. 

Argumenta que a Requerida utilizou lentes de má qualidade na cirurgia que 

efetuou na sua genitora, Sra. Sueli. Aduz que a Requerida deixou resíduos 

da operação nos olhos da Sra. Sueli. Assevera que o Dr. Tarcísio de Pinho 

Tavares Júnior prescreveu que haviam resíduos derivados do 

procedimento cirúrgico realizado pela Requerida. Afirma que a Requerida 

lhe ofendeu moralmente, empurrando-o para fora do consultório, e lhe 

intimidando perante a aproximadamente 12 (doze) pessoas que estavam 

na recepção. Relata que registrou boletim de ocorrência na Delegacia de 

Polícia Civil. Diante disso, postulou a condenação da Requerida em 

indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). A reclamada contesta dizendo que foi vítima de injusta e 

falsa acusação do Requerente, alegando que no dia 19/08/2019, 

inicialmente o Requerente entrou em contato por telefone, sendo atendido 

pela secretária da Requerida, Sra. Beatriz. Nessa ligação, o Requerente 

agiu agressivamente e em alto tom, informando que estava indo à clínica e 

que deveria ser atendido de imediato pela Requerida e mesmo com a 

agenda lotada naquele dia atendeu o Requerente e explicou todo o 

procedimento realizado na genitora do mesmo, informando que as 

cirurgias foram finalizadas com êxito, entretanto, em tom agressivo e 

bastante desagradável o Sr. Jerry repetidamente acusou a Requerida de 

ter cometido erro médico no olho da sua genitora, usando palavras de 

baixo calão para se expressar. Portanto diz que não cometeu nenhum ato 

ilícito e que não há caracterização do dano moral. Fundamento e decido. 

Pois bem, o dever de indenizar decorre ou do contrato, ou do ato ilícito. Em 

decorrendo de contrato, há de ser cabalmente demonstrada a relação 

jurídica entre as partes e seu descumprimento. Em decorrendo de ato 

ilícito, imprescinde, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, da 

comprovação dos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo causal e, 

nos casos de responsabilidade subjetiva, a culpa. No caso sob apreço 

não foi comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, não se 

desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo 

art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido de 

indenização por danos morais formulados em face da parte ré. Senão, 

vejamos. As pessoas referidas na inicial, as quais teriam presenciado o 

fato, não foram sequer nominadas. Necessário frisar que o registro de 

uma ocorrência policial, se desacompanhado de demais provas que 

venham a corroborar com a tese da exordial, não confere veracidade aos 

fatos, já que se trata de prova unilateral, constituída com base apenas na 

palavra da vítima. Portanto o autor, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Isso porque instruiu o feito com prova precária e não requereu 

demais provas quando intimado para tanto. Não obstante, mesmo que 

incidentes sobre o réu os efeitos da revelia previstos, ensina Nery Junior 

que “a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da 

revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz (RSTJ 50/259)” 

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao 

Código de Processo Civil. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 2ª ed. em E-Book 

baseada na 16ª ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais.). 

Corroborando este entendimento: REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO DE OBJETO 

DE LOJA. AUTORA ALEGA TER PASSADO POR SITUAÇÃO VEXATÓRIA 

DIANTE DOS DEMAIS CLIENTES DA LOJA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO 

E RECURSO DA RÉ PROVIDO - grifei. (Recurso Cível Nº 71005698204, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 29/10/2015) Da mesma forma a ré deixou de 

provar que foi vítima no episódio em comento, conforme sua tese de 

defesa, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso porque instruiu o 

feito com prova precária e não requereu demais provas quando intimado 

para tanto. Portanto não há que se falar em pedido contraposto 

DISPOSITIVO Isto posto, hei por bem julgar IMPROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013196-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VIEIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013196-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOEL VIEIRA DE PINHO 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A parte reclamante 

busca indenização por danos morais, afirmando que sua residência ficou 

sem fornecimento de água por mais de 5 dias. Em contestação a parte 

reclamada alega que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Afirma que foi informada em 

16/10/2019 e o serviço realizado no dia 20/10/2019, pelo menos 4 dias. 

Pois muito bem. A reclamada confessa que levaram 4 dias para regularizar 
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o fornecimento de água na matricula do autor. Portanto, inquestionável a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor; portanto, incumbia à parte 

Requerida, nos termos do art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC o ônus 

probatório em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor. Por primeiro, deve ser salientado que o presente caso se 

trata de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto, na qual o 

consumidor figura como destinatário final, aplicando-se, portanto, à 

relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90). Sendo assim, a interrupção no fornecimento de água 

afigura-se, em princípio, inviável ante a essencialidade e continuidade 

intrínsecas ao seu fornecimento, que não pode ser interrompido, salvo em 

situações excepcionais ou permitidas legalmente No caso, restou 

incontroverso nos autos que o imóvel do autor tive o fornecimento de água 

interrompido pelo período de no mínimo 4 dias, após a reclamada efetuar 

reparos na rede de abastecimento na rua onde está localizado a 

residência do autor. Com efeito, a interrupção no fornecimento de água se 

estendeu por período demasiadamente prolongado, causando impacto e 

inquietação da parte autora pela demora na normalização do 

abastecimento, que foram intensificados ante as sucessivas 

prorrogações dos prazos para retomada do fornecimento. O fornecedor 

de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados 

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se 

eximindo do dever de indenizar se provar a existência de alguma das 

excludentes, da inexistência da relação de causalidade, ou que não houve 

dano, o que não restou demonstrado no presente caso. Com efeito, não 

há qualquer elemento nos autos que possa indicar, ainda que 

minimamente, a ocorrência de uma situação excepcional ou mesmo a culpa 

exclusiva da autora, a fim de excluir a responsabilidade apontada nestes 

autos, nos termos dos artigos 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à espécie. Ausente prova 

em contrário, eis que era ônus da parte Requerida, infere-se que a parte 

Requerente teve o fornecimento de água de seu imóvel suspenso por 

cerca de 04 (quatro meses). A demora no restabelecimento do 

fornecimento de água é situação apta a gerar ofensa à honra moral que 

deve ser devidamente reparada; isto porque o serviço de água é 

entendido como bem vital à dignidade humana dada a importância que 

desempenha na vida em sociedade. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL DE FATURAS DE 

ÁGUA - DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA - 

APLICAÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

[…] 2. É evidente a ocorrência de dano moral quando a concessionária 

toma prazo mais do que razoável para restabelecer o fornecimento do 

serviço de água, já que a falta dele configura violação a direito da 

personalidade.[…] (Acórdão n.872522, 20140110678646ACJ, Relator: 

DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/06/2015, Publicado 

no DJE: 10/06/2015. Pág.: 329 - grifo nosso). Assim, comprovado o nexo 

causal, na medida em que a requerida não prestou o serviço de forma 

adequada, considerando a responsabilidade objetiva pela atividade risco 

por ela desenvolvida, dando causa ao evento danoso, é direito da 

requerente, cumpridora das suas obrigações, exigir o ressarcimento dos 

prejuízos sofridos, não tendo relevância os demais argumentos deduzidos 

pela ré com o fim de afastar o seu dever de indenizar. Neste sentido: 

Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço. Interrupção 

do fornecimento de água em domicílio residencial por quatro dias. 

Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em contrarrazões. Suposta 

inovação fática que não foi identificada na peça recursal. Arguição 

rejeitada. Mérito. Incontroversa interrupção do fornecimento de água no 

imóvel em que reside a autora. Necessidade de obra emergencial para 

substituição de moto bomba utilizada na captação de água do poço de 

abastecimento. Ré, porém, que não adotou medidas paliativas suficientes 

para suprir a demanda do serviço essencial. Plano de contingência com 

falhas. Bomba substituta que apresentou defeito se operou com 

capacidade aquém da nominal. Caminhões pipas postos à disposição 

somente dois dias depois da interrupção e, ainda assim, a um quilômetro e 

meio da residência da autora. Obras emergenciais que não eximem a 

concessionária de tomar medidas ao seu alcance para mitigar o impacto 

na rotina dos usuários. Dano moral presumido da privação da água 

encanada por quatro dias. Bem essencial. Indenização arbitrada em R$ 

3.000,00à luz das particularidades do caso, em observância ao princípio 

da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa. 

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação Cível 1003058-34.2019.8.26.0032; Relator (a): Jonize Sacchi de 

Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de 

Registro: 29/10/2019) Apelação Ação de indenização por danos morais 

Improcedência Interrupção no fornecimento de água, em razão de reparo 

emergencial na rede de abastecimento Demora no seu restabelecimento - 

Falha configurada - Serviço essencial que não pode ser descontinuado 

Responsabilidade da prestadora de serviços que deve ser reconhecida - 

Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à 

respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, do art. 6º,inc. VI, do Código de Defesa do 

Consumidor e artigo 186 do Código Civil, porém, não no "quantum" 

pretendido Procedência da ação que é de rigor Recurso provido em parte. 

(Apelação Cível nº 1002954-42.2019.8.26.0032; Rel. Des. Thiago de 

Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4ªVara Cível; 

julgado em 20/08/2019). Deste modo, merece reparação o dano sofrido 

pela autora, pois lhe acarretou dor íntima, vergonha, revolta, além da 

humilhação, sendo inegável que toda e qualquer lesão que transforma e 

desassossega a própria ordem social ou individual, quebrando a harmonia 

e a tranquilidade que deve reinar entre os homens, acarreta o dever de 

indenizar. No caso, a privação do abastecimento de água, que se trata de 

bem essencial à vida, na forma demonstrada nos autos, acarretou 

diversos dissabores, pois restringiu e impediu o desenvolvimento de 

práticas diárias relacionadas às necessidades básicas da autora e seus 

familiares, como higiene, alimentação, atividades sanitárias, dentre outras, 

interferindo no bem estar físico e psicológico dos mesmos. A indenização 

por dano moral conserva cunho nitidamente simbólico e compensatório, 

pois impossível a determinação da dor sentida pela honra agredida ou a 

efetiva amplitude da lesão moral. Assim, cabe ao julgador fixar o quantum 

devido, atendendo as circunstâncias do caso concreto e baseando-se em 

critérios subjetivos e objetivos, tais como posição social do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender, situação econômica do ofensor, 

gravidade e repercussão da ofensa, extensão do dano. Ademais, cumpre 

considerar o caráter inibidor da indenização, ou seja, o dano moral deve 

englobar valor de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o 

lesante de novas práticas do gênero, servindo a condenação como aviso 

à sociedade. Diante de tais critérios, a indenização pelos danos morais 

sofridos deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que 

atende aos critérios de fixação da indenização, não gera o enriquecimento 

ilícito da autora e cumpre sua função inibitória. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013254-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013254-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELE TAVARES DOS 
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SANTOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A parte 

promovente alega que em novembro de 2018 realizou o cancelamento do 

contrato de prestação de serviços com a ré. Entretanto, em abril de 2019 

notou que a ré lançou em sua conta a cobrança no valor de R$ 149,00 

(cento e quarenta e nove reais) referente ao valor do equipamento 

alugado. Diante do exposto, a parte promovente requer o ressarcimento 

do valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) em dobro, bem 

como a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos 

morais. Por seu turno a promovida alega que a cobrança realizada é legal, 

e que a promovente devolveu a máquina de cartão de crédito como alega, 

e que não junta a ordem de serviço de retirada. Não estando presente 

motivos para restituição e nem para indenização por danos morais. 

Fundamento e decido Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte promovente como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. No entanto, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, juntando comprovante ou ordem de serviço de 

entrega ou retirada da maquininha de cartão de crédito, o que não 

ocorreu, juntando somente cópia de anotações feitas de próprio punho, 

portanto, prova unilateral, logo, a improcedência se impõe, tendo em vista 

que não foi juntado nenhum documento que comprovasse suas 

alegações. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi comprovada a 

ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, não se desincumbindo a parte 

promovente do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I do Código 

de Processo Civil, não há como acolher o pedido de indenização por 

danos morais formulados em face da parte ré. DISPOSITIVO Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARCONDELI FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001221-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: MARCIA MARCONDELI FERREIRA 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Fundamento e decido. O processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Trata-se de ação de cobrança onde a parte autora 

alega ser credora da importância de R$ 3.251,00 (três mil duzentos e 

cinquenta e um reais), em razão de ter adimplido dívida originária da filha 

da Requerida JÉSSICA MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA. A reclamada 

alega ilegitimidade acertando que a contratação do empréstimo se deu por 

uma das filhas da Requerente, qual seja, GISSELE MARCONDELI 

FERREIRA DE ALMEIDA e que não há possibilidade de responsabilização 

da Requerida ao presente caso, pois, trata -se de empréstimo contraído 

por outra pessoa, como se verifica nos documentos juntados. Analisada 

os autos verifica-se a ilegitimidade passiva da reclamada já que a mesma 

não participou diretamente da contratação do empréstimo, não emitiu 

cheques, nem mesmo assinou qualquer documento. Notadamente o pedido 

da parte reclamante se encontra respaldado diretamente a falta de 

pagamentos dos cheques emitidos, os quais sequer trouxe aos autos, 

cheques esses, que pelos documentos acostados nos autos, 

vislumbra-se se de GISSELE MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA, 

pessoa física diversa da presente reclamada, logo não pode figurar no 

polo passivo Não há nos autos qualquer prova plausível, de contratação 

do empréstimo pela reclamada, somente intermediação, não a 

comprometendo em pagamento. Diante do exposto, ACOLHO da preliminar 

arguida na contestação e reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada, via de consequência julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012911-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012911-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

CASSIANO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 
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INCOMPETÊNCIA Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia. PRELIMINAR 

INCOMPETÊNCIA Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia. DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - DO NÃO CUMPRIMENTO DO TERMO DE 

COOPERAÇÃO Nº 15/2016 ENTRE O MINISTÉRIO PUBLICO E OS 

PATRONOS DA PRESENTE DEMANDA Entendo que tal preliminar deve ser 

rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano 

material e moral é resistida e não se trata de pessoa indígena, portanto, 

presente o interesse de agir. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS onde a parte promovente notícia que é 

pessoa idosa, atualmente com 66 (sessenta e seis) anos de idade, auferi 

uma renda mensal ao equivalente 01 (um) salário mínimo, proveniente de 

benefício da aposentadoria por idade, porém que, no mês de junho do 

corrente ano, a reclamante foi surpreendida com três depósitos em sua 

conta corrente, todos oriundos do Banco/reclamado, nos valores de R$ 

943,67 e R$ 125,00 efetuados em data de 05/06/2019 e o valor de R$ 

682,12 efetuado em 12/06/2019, sem que tenha solicitado qualquer 

empréstimo e/ou renovação perante o referido Banco. Ao final diz que 

desconhece os contratos de empréstimos consignados e lançados pelo 

réu, já que tais valores não foram creditados em sua conta bancária, nem 

tampo assinou qualquer refinanciamento que implique na extinção e/ou 

quitação de quaisquer empréstimos consignados. Por seu turno a parte 

promovida alega que ocorreu a regular contratação do cartão consignado 

pela parte autora e que os descontos em folha são lícitos. Fundamento e 

decido. De início, resta incontroverso que o empréstimo foi realizado pela 

parte autora com a reclamada. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos 

todos os contratos de empréstimo assinados, sendo os contratos antigos 

e os novos de renegociação, bem como, documentos pessoais, e 

declaração de residência apresentados no ato da renegociação e extrato 

de pagamento. Em que pese os argumentos apresentados pela parte 

autora, caberia a mesma diligenciar quanto à veracidade das informações, 

ler previamente o que estava assinando. O fato é que a parte autora foi 

beneficiada pelo valor do empréstimo, pois, o banco realizou o depósito em 

sua conta. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da 

Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a 

própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Assim, diante da 

comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou os 

descontos na folha de pagamento do autor, fato este impeditivo do direito 

perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a rejeição dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, decido pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013011-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013011-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA DE ARAUJO 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia. MÉRITO A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e consequente 

indenização por danos morais, em decorrência de cobrança indevida por 

serviços não prestados e fidelização. Alega a promovente que contratou, 

em 08 de setembro de 2017, pacote de serviços junto a OI, que consistia 

no fornecimento dos serviços de: oi fixo, oi TV e oi internet, tudo pelo valor 

de R$ 134,89. Porém a requerida nunca cumpriu completamente com o 

pacote de serviços contratos, em especifico, não entregou os 5MB de 

velocidade de Internet contratados, nem se quer aproximou desta 

velocidade. Informa que após diversas reclamações registradas pela 

consumidora acerca da má prestação de serviço, foi encaminhado técnico 

de serviços para manutenção da internet e mesmo após a manutenção 

acima referida, o serviço de internet não funcionou. Inconformada com tal 

situação, a consumidora realizou nova reclamação ao atendimento da 

empresa, a qual enviou novamente técnico para reparo no dia 06 de 

dezembro de 2018 e depois da analises e testes feitos pelo técnico, lavrou 

laudo informando a desqualificação total do serviço. Diz que nesse 

momento efetuou o cancelamento total da internet da consumidora, 

restituição proporcional dos valores pelos serviços que não utilizou e 

cancelamento do plano completo. Porém diz que foi surpreendida com a 

informação de que o pacote de oi fixo e oi TV haviam sidos renovados 

pelo valor de R$ 74,90 mensais e que para cancelá-los teria que pagar 

uma multa de R$ 365,65 o que se manteve mesmo após a autora informar 

que jamais solicitou a renovação do plano. Ao final informa que recorreu 

ao PROCON onde foi ofertado acordo, que foi aceito, porém empresa 

promovida não o cumpriu o acordo no prazo consignado, e ainda após 

contato pela autora, informou a atendente que a autora poderia retirar os 

chips na loja física da operadora na cidade de Sinop/MT, mas que teria que 

pagar uma taxa de serviço na retirada. Por seu turno a parte promovida 

pugnou pela improcedência arguindo que ocorreu a regular contratação do 

pacote oi tv e oi fixo pela parte promovente e que os serviços foram 

devidamente prestados e cobrados na maneira contratada, inexistindo 

qualquer ato ilícito praticado pela reclamada, estando, portanto, regular o 

débito, bem como, da multa de fidelização. Fundamento e decido. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, 

a promovente aduziu ter cancelado o serviço de internet contratado, em 

razão do sinal ser fraco, bem como, não ter renovado o contrato com 

relação aos outros serviços. Assim, tendo em vista a inversão do ônus da 

prova, conforme art. 6º VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia 

à requerida comprovar que não deu causa ao inadimplemento contratual, 

com a comprovação da prestação dos serviços que a requerente alegou 

ter recebido de forma defeituosa. Entretanto, a requerida se limitou a 

sustentar o cancelamento do contrato, referente aos serviços de telefonia 

fixa e internet banda larga, e a validade da cobrança da multa por rescisão 

contratual. Contudo, tal fidelização torna-se indevida, pois, a má prestação 

do serviço foi a causa da extinção do contrato, tendo o inadimplemento 

gerado à requerente a faculdade de rescindir o contrato unilateralmente 

por culpa da requerida. Neste sentido: AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À 

INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. 

QUEDAS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E VELOCIDADE CONTRATADA 

NÃO ATINGIDA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM A COBRANÇA DE MULTA 

POR QUEBRA DO DEVER DE PERMANÊNCIA, TENDO EM VISTA O 

INADIMPLEMENTO DA EMPRESA NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO 

CONTRATO, NÃO SE TRATANDO DE ATO DE LIBERALIDADE DO 

CONSUMIDOR. PLEITO DO AUTOR À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INADMISSÍVEL O mero descumprimento contratual não pressupõe a 

ocorrência de danos morais sem que seja observada a ocorrência de 
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outro fato que lesione a parte em sua esfera moral, atingindo sua honra, 

imagem ou estado psicológico de forma profunda. Ação julgada 

parcialmente procedente. Recurso do autor improvido. (TJSP- 1ª Turma RI 

1002297-18.2018.8.26.0491 Presidente Prudente - Relª Juíza Flávia Alves 

Medeiros). (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002297-18.2018.8.26.0491; 

Relator (a): Flávia Alves Medeiros; Data do Julgamento: 06/11/2019) 

Apesar da requerida aduzir pela existência de renovação do contrato e 

regularidade do débito, não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a 

corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz 

do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Como a 

juntada do contrato de renovação assinado, ou áudio da renovação via 

call center. Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder 

Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio para elidir o dever da 

parte em fazer a prova que lhe cabia. E, nesta senda, não havendo nos 

autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. No tocante a indenização 

pelo dano moral suportado, entendo razoável a fixação de R$ 2.000,00, 

suficiente para indenização do dano sem configuração de enriquecimento 

ilícito. Quanto a restituição do valor pago, não deve prevalecer, haja visto, 

que não há prova no pagamento das faturas elencadas na inicial, muito 

menos da multa por fidelização, sequer há provas da má prestação de 

serviços desde o início do contrato. DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) 

DECLARAR o cancelamento do plano em 06 de dezembro de 2018 e 

consequente DECLARAR insubsistentes quaisquer débitos posteriores de 

multas e faturas possivelmente geradas, e; b) CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido relacionado aos danos materiais. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011178-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA 

METODISTA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO JESSICA ALVES DA SILVA moveu a presente 

ação indenizatória em face de INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 

DA IGREJA METODISTA, alegando, em síntese, que: foi acadêmica da 

Promovida nos anos de 2017 e 2018, no Curso de Odontologia do Campus 

de Lins/SP. Diz que por problemas financeiros, não conseguiu arcar com 

as mensalidades do curso do segundo semestre de 2017 e contraiu 

débitos com a Universidade. Relata que os débitos foram negociados e os 

pagamentos foram parcelados; Informa que no ano de 2018 foi 

contemplada com o FIES, e passou a ter as mensalidades totalmente 

custeadas pelo programa do Governo Federal, contemplando as 

mensalidades do primeiro semestre de 2018; Diz, porém, que a Promovida 

gerou débitos em seu nome referentes as mensalidades do primeiro 

semestre de 2018, mesmo com a contemplação do FIES e dessa forma 

vem cobrando por dois débitos: um referente ao ano de 2017, (já 

negociado) e o outro referente ao primeiro semestre de 2018, período em 

que já havia sido contemplada com o FIES. Informa que que no início do 

ano de 2019 mudou-se para a cidade de SINOP, onde pretendia continuar 

seus estudos em outra Universidade. Assim solicitou a transferência de 

seu financiamento para a Faculdade Fasipe em SINOP, e para sua 

surpresa foi informada que a transferência somente poderia ocorrer 

depois de quitados os débitos, bem como, em razão de tais débitos, a 

Requerida se recusa a entregar à Requerente o seu histórico escolar 

atualizado e ementas das disciplinas cursadas para que seja realizado o 

aproveitamento de matérias na Faculdade Fasipe. Aduziu que é aluna da 

instituição promovida, estando devidamente matriculada no curso de 

Direito; é beneficiária do programa "FIES"; foi aprovada no concurso 

público para estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde 

foi solicitado a entrega do histórico escolar e do comprovante de matrícula, 

para que pudesse ser credenciada no programa; solicitou a 

documentação à Universidade, no entanto, teve seu pedido negado, sob a 

alegação de que sua matrícula não poderia ser realizada em razão da 

existência de débitos abertos. Requereu, assim, a concessão da tutela de 

urgência, determinando que a Universidade Promovida disponibilize o 

histórico escolar completo. Pleiteia, ao final, a procedência da ação, para 

que, confirmada a tutela de urgência, a promovida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais sofridos. Foi deferida a tutela 

de urgência, determinando que a promovida disponibilize e emita o 

histórico escolar e ementas atualizadas das disciplinas cursadas pela 

parte promovente, inclusive o período letivo de 2018/2, referente ao curso 

de Odontologia, no prazo máximo de 10 dias. Citada, a promovida ofertou 

contestação pugnando pela improcedência da ação. Arguiu, em suma, que 

a autora, de fato, é beneficiária do "FIES", no entanto, o financiamento 

estudantil abrange 73.36% de financiamento das mensalidades, sendo que 

a parte autora possui pendências dos restantes 26,64%, e ainda algumas 
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parcelas de acordo não quitadas referente ao 2º semestre de 2017, o que 

impede a liberação de documentos de transferência para outra instituição. 

Sustentando a inexistência de qualquer ato ilícito, impugnou os pedidos 

indenizatórios. Houve réplica, informando descumprimento da liminar, visto 

que emitiram histórico escolar e ementas desatualizadas, e reiteraram as 

falas iniciais. A conciliação resultou infrutífera. Fundamento e decido. No 

mérito, a ação é parcialmente procedente. Inicialmente, cumpre consignar 

que a presente lide amolda-se à legislação consumerista, microssistema 

protetivo, com princípios e regras próprias, de interesse social e ordem 

pública, com gênese direta em cláusula pétrea da Constituição Federal. 

Com efeito, não se pode negar que a parte requerente consubstancia-se, 

ex vi do artigo 2º, caput, da Lei n°. 8.078/90, como consumidora, 

porquanto se tratam de destinatária final do serviço. No mais, além de a 

autora ser destinatária final dos serviços prestados pela promovida, 

apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de 

hipossuficiência frente à demandada, na medida em que não dispõe de 

condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte 

contrária. De outro lado, a promovida constitui-se como fornecedora, em 

consonância ao artigo 3º, caput, do mesmo diploma legal, uma vez que se 

organiza empresarialmente para a prestação de serviços no mercado de 

consumo. Assim, existindo evidente desequilíbrio entre os contratantes, 

restando bem demonstrada a vulnerabilidade dos consumidores, de modo 

que deve o contrato firmado submeter-se às regras consumeristas e, 

respeitados os requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Federal 

n. 8.078/90, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. A 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor 

está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do hipossuficiente, 

ficando subordinada ao critério do juiz quando for verossímil a alegação 

ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (CDC, artigo 6°, inciso VIII), sendo justamente o entendimento 

que se aplica ao caso dos autos. Através da presente ação pretende a 

autora a indenização por danos morais, sob alegação de que a negativa 

na expedição e entrega de seu histórico escolar e ementas atualizado 

impossibilitou seu ingresso em outra instituição de ensino para continuar 

seu curso de graduação em odontologia. A relação jurídica entre as partes 

é incontroversa e restou demonstrada pelos documentos carreados aos 

autos. Com efeito, é vedado à instituição de ensino deixar de entregar o 

histórico escolar e ementas, por motivo de inadimplência do estudante, eis 

que se trata de prática abusiva. A esse respeito, o artigo 6º da Lei nº. 

9.870/99 dispõe ser defesa a retenção de documentos escolares ou a 

aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas ao aluno por 

motivo de inadimplemento. Vejamos: "Art. 6o São proibidas a suspensão 

de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação 

de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções 

legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias." Portanto, ao arrepio do 

dispositivo legal, a mera alegação da parte promovida de que negou-se a 

fornecer a documentação em razão da inadimplência da autora já se 

caracteriza abusiva. Ademais, depreende-se que os argumentos lançados 

em sua contestação são genéricos e desprovidos de qualquer documento 

que corrobore suas alegações. Entretanto confessa que realmente não 

emitiu os documentos pela inadimplência da parte promovente. Com efeito, 

o Código de Processo Civil, ao tratar da distribuição da carga da prova, 

mais precisamente o artigo 373, inciso II, atribui a promovida, o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, não bastando apenas alegá-lo, pois alegar sem provar é, 

juridicamente, o mesmo que não alegar. Assim, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Não estando presente qualquer das hipóteses previstas no 

parágrafo 3º, não há se falar em isenção da responsabilidade. Inexorável, 

por outro lado, diante das circunstâncias acima apontas, a 

responsabilização da promovida pelos danos morais causados, 

dispensando prova em concreto. A recusa abusiva ao fornecimento da 

documentação necessária que acarretou na não transferência, bem como, 

o não aproveitamento das matérias cursadas na instituição promovida, 

tolhendo-lhe o direito de se matricular em outra faculdade e continuar sua 

graduação em odontologia, evidentemente, gerou sentimento de angústia e 

frustração, merecendo a justa indenização pelos danos morais 

experimentados. Está-se diante do damnum in re ipsa, advindo da 

experiência comum, secundumquod plerumque accidit. O dano moral, 

nesse sentido, não é somente indenizável quando implica na provocação 

de abalo ao nome e a imagem da pessoa, mas também quando há como 

consequência do ato ilícito o sofrimento psicológico. Demais disso, não se 

pode olvidar do fim dissuasório e punitivo da reparação devida. Nesse 

diapasão, não apenas se limita a indenização à mera composição da lesão 

ocasionada a esfera de direitos do indivíduo. Para além dessa finalidade, 

tem por objetivo a recomposição imposta ao autor da lesão dissuadi-lo de 

levar a efeito novamente a conduta danosa. A fixação da reparação 

devida, no entanto, exige razoabilidade, evitando-se excesso que cause 

enriquecimento sem causa. Considerando o grau de culpa e a capacidade 

financeira do fornecedor, sem olvidar do aspecto compensatório, o valor 

da indenização há que ser arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não 

configurando o enriquecimento indevido da parte, ao contrário, vindo ao 

encontro das finalidades compensatórias, dissuasórias e punitivas da 

reparação. Com relação ao pedido para declarar a inexigibilidade da 

cobrança referente às mensalidades do 1º semestre de 2018, tendo em 

vista que o financiamento estudantil estava vigente à época, entendo que 

não deve prosperar, uma vez provado que o financiamento estudantil 

assinado pela parte promovente abrange 73.36% de financiamento das 

mensalidades, sendo que a parte autora possui pendências dos restantes 

26,64%. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação promovida para: a) RATIFICAR os termos da tutela de urgência 

deferida; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, no patamar de 

1% ao mês desde a data de seu arbitramento, ex vi da Súmula 362. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade da cobrança 

referente às mensalidades do 1º semestre de 2018. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013315-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade dos descontos de 

empréstimos em benefício previdenciário desde de 10/2016, em que a 

parte promovente alega serem indevidos, bem como nega a relação 

jurídica. Inicialmente defiro a retificação do polo passivo para fazer 

constar: Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

60.746.948/0001-12 Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 
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às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Em sua exordial, a 

demandante relata que desconhecer a cobrança dos valores de R$ 

49,90(quarenta e nove reais e noventa centavos) e R$44,00 (quarenta e 

quatro reais) que vem sendo descontados de sua aposentadoria, 

referente a cartão de crédito e empréstimo que afirma não terem sido por 

ela contratados. Foi deferida liminar determinando à demandada para 

promover a suspensão dos descontos mensais e inversão do ônus da 

prova (id 25402611) Por tratar-se de prova negativa cabia à promovida a 

prova da existência de relação jurídica entre as partes. Porém, esta não 

trouxe aos autos documento hábil a contrapor os argumentos da parte 

demandante, e que indique à existência de relação jurídica e/ou a 

exigibilidade da dívida que geraram os descontos impugnados. Inexiste 

nos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado pela 

consumidora, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center". Com efeito, não há qualquer prova nos autos de que a parte 

demandante tenha firmado o contrato que legitime a dívida e respectivos 

descontos, pelo que entendo pela ratificação da liminar id. 25402611 e 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (danos 

materiais), no valor já em dobro, apresentado pela parte demandante e não 

impugnado pela remandada, R$ 6.572,00 (seis mil quinhentos e setenta e 

dois reais) (id 27642819). A restituição dos danos materiais deve se dar 

em dobro, na forma do artigo 42, Código de Defesa do Consumidor, 

aplicável à relação contratual em destaque, por força da súmula 297, 

Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras) e ADI - Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2591-1, Distrito Federal. Do mesmo modo, face a 

inexistência de quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

cobrança através de descontos no benefício previdenciário da 

demandante, impõe-se o seu reconhecimento como indevida o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – 

DESCONTO INJUSTIFICADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE 

MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO – REFORMATIO IN PEJUS – 

VEDAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA AO AUTOR – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a regularidade na 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados 

indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito 

passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida. Nos casos de responsabilidade 

extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do 

STJ). Contudo, tem de ser observado o princípio da proibição da reformatio 

in pejus. Não há interesse recursal no pedido de restituição do valor 

disponibilizado ao autor se ele já foi depositado nos autos e na sentença 

inclusive foi determinado seu levantamento. Quando não provido o 

Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2ª instância 

(art. 85, §11, do CPC). (N.U 0011613-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019. 

Publicado no DJE 13/12/2019) Grifei. É sabido que a condenação em 

danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo 

dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação 

pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no 

sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas 

também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. 

Soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se 

em consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

confirmar a liminar id. 25402611, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido na presente demanda e CONDENAR a parte demandada a 

restituir a parte autora, a título de dano material, o valor original em dobro, 

correspondente a soma das parcelas referente aos descontos nos meses 

de outubro/2016 a outubro/2019, totalizando: R$6.572,00(seis mil 

quinhentos e setenta e dois reais), a ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta data; CONDENAR a demandada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), a título de danos morais, devidamente 

corrigidos pelo com juros de 1% a.m a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015524-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMANOELA DA CRUZ OAB - 299.366.671-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015524-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEIWIDY SENA 

REPRESENTANTE: MARIA EMANOELA DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE 

C/C PEDIDO DE ANGECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ESPECIFICA 

proposta por DEIWIDY SENA, representado por MARIA EMANOELA DA 

CRUZ em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. A 

requerente relata que necessita de ambulância para transporte tipo “D” e 

equipe medica acompanhando o paciente até a cidade Sorriso, onde há 

vaga de UTI reservada. A inicial foi instruída com o relatório médico (id 

27648880), onde consta que o demandante deu entrada no Hospital 

Municipal de Sinop em 14/10/2014 e que já houve a regulação pela Central 

de Regulação Estadual. Relata que possui leito reservado no Hospital 

Regional de Sorriso/MT, mas necessita do transporte médico especializado 

com urgência. Em sua contestação (id nº 27648882) a segunda 

promovida, MUNICIPIO DE SINOP, suscitou preliminares de falta de 

interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito arguiu ausência de 

responsabilidade e a observância ao Princípio da Reserva do Possível. Por 

seu turno a primeira promovida ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou 

contestação (id nº 27648887), suscitou preliminar de falta de ausência de 

interesse processual e no mérito discorreu sobre a impossibilidade de 

descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da 

multa-diária. A PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não 

comporta acolhimento; isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do 

cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Ainda, com neste diapasão, igualmente não prospera a 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pelo Município de 
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Sinop/MT, por força de determinação constitucional, a prestação da saúde 

à população incumbe à União, Estados e Municípios, de forma solidária e, 

portanto, a ação que visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida 

a qualquer dos integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe 

o art. 23, inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, 

instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste 

qualquer óbice em exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos integrantes do sistema. Neste sentido os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com destaques: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. 

ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 

7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a 

responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: 

AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, REsp 1761192/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda destacar que a matéria é tema de 

Repercussão Geral nos autos do RE nº 855178 RG/SE no qual houve a 

reafirmação da jurisprudência do C. STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 - grifo nosso)”. A responsabilidade solidária decorre da 

interpretação dada à norma constituição insculpida no art. 196, segundo a 

qual é dever do Estado (em sentido amplo), “prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo custeio de tratamento e 

o fornecimento de medicamentos duas de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.” 

Cabe ressaltar, ainda, que eventual hipossuficiência do Município não é 

circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo, porquanto, 

como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação 

solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua 

posição financeira frente aos demais. Diante disso, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas pelos Requeridos. Não havendo outras 

questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo ao 

mérito. A demanda vem instruída com laudos médicos (id nº id 27648880) 

indicado a necessidade do transporte do paciente por ambulância de 

transporte tipo “D” (UTI) e equipe medica acompanhando o paciente até o 

Hospital Regional de Sorriso/MT, onde tem leito de UTI reservado. A saúde 

é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que 

nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua 

garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da 

Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 
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SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR as demandadas a disponibilizarem uma ambulância de 

transporte tipo “D” (UTI), e equipe medica para acompanhar a remoção do 

promovente do Hospital Regional de Sinop/MT, até o Hospital Regional de 

Sorriso, para sua internação em leito de UTI já reservada. Deixo de 

condenar as promovidas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001857-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEUZIMAR XAVIER 

REQUERIDO: EVERTON DA SILVA RIBEIRO Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS, proposta por EVERTON DA 

SILVA RIBEIRO em face de DEUZIMAR XAVIER objetivando o recebimento 

do valor de R$ 1.472,71 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e 

setenta e um centavos), referente a multa contratual e acessórios. 

Inicialmente indefiro o pedido de redesignação de audiência de instrução, 

vez que o promovido, embora intimado, deixou de comparecer (id nº 

24028423), e apresentou justificativa somente em 07/08/2019. Consigno e 

que o pedido poderia ter sido formulado pelo patrono em audiência, 

pugnando inclusive, pela concessão de prazo para juntada posterior de 

documento probatório, porém não o fez, portanto, entendo ser 

desnecessária e procrastinatória a dilação da instrução processual. 

AGRAVO DE INTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE 

AUDENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSENCIA DE MOTIVO 

JUSTO E DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA – 

INTUITO PROCRASTINATÓRIIO. É evidente o intuito procrastinatório de 

audiência de instrução e julgamento em virtude de doença, porém não 

apresenta a tempo hábil o atestado odontológico que comprove a 

impossibilidade de comparecer a audiência. (TJ-MS – AGV: 13900 MS 

2006.001390-2, Relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, Data de julgamento: 

02/05/2006, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2016) Assim, 

ausência da parte demandada gera a perda do direito de produzir provas 

e apresentar memorais, arcando com o ônus de sua desídia. No entanto, a 

perda do direito do demandado de produzir provas dos fatos 

desconstituitivos do direito alegado na inicial, não interfere no ônus da 

parte demandante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos 

termos do artigo 333, CPC Destaco que os presentes autos estão 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise das preliminares e mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Código de Processo Civil/2015. O demandante relata que o 

demandado descumpriu o contrato de locação (id12165676), devido a 

atitudes comportamentais incompatíveis com a moradia em condomínio que 

causaram incomodo e aborrecimento aos demais moradores. Relata 

também, que o demandado se mudou a pedido do demandante antes do 

termino do contrato (id 1216477 pag. 4), deixando o imóvel em péssimo 

estado de conservação, além de dividas referente ao rateio da agua, 

internet e o frete para retirada de um guarda roupas, que foi deixado no 

imóvel. Por outro lado, o demandado apresentou contestação com 

reconvenção, afirmando que foi expulso do imóvel após ser agredido por 

um vizinho. Que a desocupação ocorreu em fevereiro/2018 e que não 

possui débitos pendentes, bem como afirma que deixou o imóvel nas 

mesmas condições estruturais que o recebeu. Considerando o princípio da 

primazia do mérito, recebo a reconvenção como pedido contraposto, nos 

termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “No Juizado 

especial não tem lugar a reconvenção, mas pode o réu formular pedido a 

seu favor, no corpo da contestação, desde que adequado à competência 

do Juizado - por valor e matéria - e tendo por fundamento os mesmos 

fatos que constituem o objeto da controvérsia. ” Indefiro a preliminar 

arguida pela parte demandada ao impugnar o contrato. A inicial está 

instruída com os documentos necessários para análise da demanda e 

quaisquer considerações, serão apreciadas no mérito. Deixo de acolher a 

impugnação a gratuidade de justiça, vez que, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 

n. 9.099/95, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Compulsando os 

autos verifico que o demandante não instruiu com documentos que 

comprovem as acusações de mau comportamento pelo demandado nos 

episódios descritos na inicial ou que o tenha notificado para sair do imóvel, 

concedendo o prazo legal para mudança ou mesmo após a mudança do 

locatário, considerando que o locador declarou em audiência de instrução 

que “ele saiu porque ele quis, eu estava viajando...” (sic). Deste modo, 

entendo que houve quebra do acordo pactuado pelo demandante, sendo 

devida a aplicação de multa, porém, no limite de 10% (dez por cento), 

conforme determina o Decreto Lei 22.626/33, artigo 9º (lei de usura), cujo 

percentual deverá ser calculado proporcionalmente a 2 meses, 

considerando que o demandante deixou o imóvel em fevereiro/2018 e o 

contrato de locação estava vigente até abril/2018, nos termos do § 2o do 

art. 54-A da Lei 8.245/91: Decreto n° 22.626/33, Art. 9°: "Não é válida a 

cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida." Ou seja, 

ocorrendo um atraso no pagamento devido, pode-se cobrar uma única vez 

a multa de 10% sobre o valor devido e mensalmente juros de até 1%. 

Quanto aos valores referentes a pintura do imóvel, entendo pelo 

indeferimento do pedido, vez que o demandante não instruiu a inicial com 

documento que comprova a vistoria de antes e depois da ocupação (Item 

h do contrato), que comprovariam a situação narrada pelo demandante em 

audiência de instrução. Ademais, o ônus probante que lhe incumbe, nos 

termos do artigo 373, I, CPC. Observo que a parte demandada deixou de 

instruir os autos com os comprovantes de pagamento do rateio da água e 

internet referentes ao período que utilizou os referidos serviços. Não 

consta do contrato que o valor da internet estaria incluso no aluguel, 

portanto, não desconstituiu os elementos trazidos na inicial, ônus que lhe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1655 de 3112



incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 e em razão 

disso, deve restituir o demandante o valor que este desembolsou para 

quitar tais despesas. Indefiro o pedido de ressarcimento do valor de 

R$50,00 (cinquenta reais), referente ao frete para o transporte de guarda 

roupa, tendo em vista ter sido retirado pelo proprietário do imóvel durante o 

período da locação e sem autorização do demandado, ao qual sequer foi 

oportunizado providenciar a mudança do restante de seus pertences. 

Indefiro o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de 

má fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por entender que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, bem como não 

observo a conduta maliciosa das partes nessa oportunidade. Em que pese 

às alegações no pedido contraposto quanto a existência de danos morais, 

a demandada não trouxe aos autos elementos suficientes para alicerçar a 

condenação pelos danos que entende ter sofrido, ou situação passível de 

gerar abalo moral e, para que este exista, é preciso que a ofensa tenha 

alguma grandeza e esteja revestida de certa relevância e gravidade, o que 

não restou comprovado no caso em tela, em razão disso, entendo pelo 

indeferimento. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para: rejeitar as preliminares; CONDENAR a 

parte demandada ao pagamento dos valores de R$25,50 (vinte e cinco 

reais e cinquenta centavos) referente a agua; R$30,00 (trinta reais) 

referente a internet, devidamente corrigidos pelo INPC desde o vencimento 

e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. 

Indefiro a restituição das demais verbas. PROCEDENCIA PARCIAL 

formulados no pedido contraposto para condenar a parte demandante ao 

pagamento do valor de R$90,00 (noventa reais), referente a multa penal, 

devidamente corrigidos pelo INPC incidência de juros legais fixados em 1% 

ao mês a partir da citação. Indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011394-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETI RUTH SCHMIDT 

MARTINS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

IVONETI SCHMIDT FIABANE em face de HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Inicialmente 

ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a autora relata que 

contratou a ré para disponibilização de lista de presentes para seu Chá de 

panela e Casamento. Discorre que, para realização do Chá de Panela, era 

necessária a entrega dos presentes aos convidados na forma física, 

porém a reclamada se negou em fazê-lo, sendo disponibilizado apenas o 

vale-presente. Que, no dia do Chá de Panela, e após pedido dos 

convidados, a autora compareceu pessoalmente a sede da reclamada 

para retirar os presentes, e também foi negado, tendo a autora que pagar 

novamente pelos itens já adquiridos. Por outro lado, a reclamada alega que 

não praticou ilícito e que a lista de presentes contratada pela Requerente é 

na modalidade de produto virtual (credito). No entanto, verifico do contrato 

(id 25250539), Clausula 3.1.7 que “caso o convidado escolha um produto 

virtual e resolva retira-lo no ato da compra, este será automaticamente 

convertido em produto físico. Os anfitriões estão cientes que esta escolha 

é exclusiva do convidado”. Analisado as provas produzidas no decorrer 

da instrução, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a reclamada ao se negar a 

entregar os itens adquiridos pelos convidados, agiu de forma diversa da 

contratada, bem como expôs a anfitriã, ora reclamante, a constrangimento 

diante de seus convidados, fazendo-a, inclusive, pagar novamente pelos 

presentes já adquiridos por seus convidados (id 23211350), restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita pela ré, que, em razão disso 

deve responder pelas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à 

requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte 

Requerente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011394-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI RUTH SCHMIDT MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011394-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETI RUTH SCHMIDT 

MARTINS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 
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etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

IVONETI SCHMIDT FIABANE em face de HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Inicialmente 

ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a autora relata que 

contratou a ré para disponibilização de lista de presentes para seu Chá de 

panela e Casamento. Discorre que, para realização do Chá de Panela, era 

necessária a entrega dos presentes aos convidados na forma física, 

porém a reclamada se negou em fazê-lo, sendo disponibilizado apenas o 

vale-presente. Que, no dia do Chá de Panela, e após pedido dos 

convidados, a autora compareceu pessoalmente a sede da reclamada 

para retirar os presentes, e também foi negado, tendo a autora que pagar 

novamente pelos itens já adquiridos. Por outro lado, a reclamada alega que 

não praticou ilícito e que a lista de presentes contratada pela Requerente é 

na modalidade de produto virtual (credito). No entanto, verifico do contrato 

(id 25250539), Clausula 3.1.7 que “caso o convidado escolha um produto 

virtual e resolva retira-lo no ato da compra, este será automaticamente 

convertido em produto físico. Os anfitriões estão cientes que esta escolha 

é exclusiva do convidado”. Analisado as provas produzidas no decorrer 

da instrução, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a reclamada ao se negar a 

entregar os itens adquiridos pelos convidados, agiu de forma diversa da 

contratada, bem como expôs a anfitriã, ora reclamante, a constrangimento 

diante de seus convidados, fazendo-a, inclusive, pagar novamente pelos 

presentes já adquiridos por seus convidados (id 23211350), restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita pela ré, que, em razão disso 

deve responder pelas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à 

requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte 

Requerente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011460-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA SINOPENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011460-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CERVEJARIA SINOPENSE 

LTDA REQUERIDO: IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado (id27511319), para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003433-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 
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negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado (id26111007), 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010937-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIREI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010937 -63 .2019 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: KIREI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 

ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por INVIOLÁVEL SINOP LTDA – EPP em face de 

KIREI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME objetivando a cobrança do 

valor de R$ 3.119,51(três mil cento e dezenove reais e cinquenta e um 

centavos), atualizado nos termos do contrato pactuado entre as partes, 

referente a mensalidades de contrato de prestação de serviços de 

manutenção de sistema de alarme e de comunicação e prestação de 

serviços de captação de informações. A requerida apesar de 

devidamente citada (id nº 23977763), contudo não compareceu na 

audiência de conciliação (id nº 24539671) impondo-se a aplicação dos 

efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade 

com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Assim, uma vez 

comprovado pela autora a existência da divida, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. A parte 

reclamante instruiu os autos cópia do contrato firmado entre as partes (id 

nº 22806674-22806680-22806683-22806686-22806687), restando 

inadimplência das mensalidades no período de 20/02/2018 até 01/08/2018, 

totalizando o valor de R$ 3.119,51 (três mil cento e dezenove reais e 

cinquenta e um centavos), corrigido nos termos do contrato e histórico de 

contatos de cobrança (id 22806873) Assim, uma vez comprovado pela 

parte reclamante a subsistência da dívida, cumpria a parte reclamada 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 

reconhecer a revelia e CONDENAR a requerida ao pagamento da 

importância de R$ 3.119,51 (três mil cento e dezenove reais e cinquenta e 

um centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDA ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

WANDER LUIZ RIBEIRO SCANDOLARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE OAB - MT26709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013884-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA FERNANDA ALMEIDA 

BARBOSA, WANDER LUIZ RIBEIRO SCANDOLARA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado (id27541900), para que produza os seus efeitos 
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jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAMIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALBER MARTINS KREPSKI FILHO OAB - PR79905 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001700-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DAMIANI Vistos etc. Ausente o relatório com 

fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não 

havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por IVAN ROBERTO FRANCIO em face de LUIZ 

CARLOS DAMIANI objetivando a cobrança dos cheques nº: 645711, no 

valor R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), emitido em 

28/03/2002, vencimento 24/05/2002 do Banco Sicredi, Agência: 0723, 

Conta: 78434-6, de titularidade de “Luiz Carlos Damiani Madeiras”. A inicial 

não foi instruída com o titulo. Verifico que a lide versa sobre a cobrança 

de CHEQUE PRESCRITO para pretensão executória, motivo pelo qual o 

autor valeu-se da presente ação (cobrança) para o seu desiderato. Ab 

initio, consigno que a Reclamada apresentou EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA como PRELIMINAR em sua CONTESTAÇÃO id 18264986, 

insurgindo-se quanto a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO em razão do local, 

asseverando que é competente o foro do domicilio do devedor. A 

alegação é tempestiva eis que em sede de Juizado Especial, a exceção de 

incompetência deve ser arguida como preliminar de contestação, nos 

termos do artigo 30 da Lei 9099/95. Ademais, conforme Enunciado nº. 89 

do FONAJE, “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)”. 

Pois bem. A questão da competência territorial está disciplinada pela Lei 

9.099/95 em seu art. 4º, no qual assim estabelece: “Art. 4º - É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza.” Assim, pela análise do referido 

artigo se conclui que a regra geral para a competência territorial nos 

Juizados Especiais é o do local do domicílio do réu, ou a critério do Autor, 

o local onde o réu exerce suas atividades profissionais, seguidos pelo 

critério do local da satisfação da obrigação e, no caso de ação de 

reparação de dano, o que não é a hipótese dos autos, o local do domicílio 

do autor. No presente caso, o demandado tem domicílio na cidade de 

Mandaguari/PR, e, ainda, o Cheque emitido tem como banco sacado a 

cidade de Mandaguari/PR. Logo, o Foro competente para processar e 

julgar a ação é a comarca de Mandaguari/PR por ser o local do domicílio do 

demandado e, também, o local em que o título foi emitido e coincide com o 

banco sacado. Nesse sentido: EMENTA - RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETENCIA. 

DOMICILIO DO FORO DO RÉU. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA 

MANTIDA. A ação de cobrança de CHEQUE deve ser proposta no foro em 

que a obrigação deve ser satisfeita. Na falta de indicação especial, será 

competente a localidade do banco sacado. Recurso não provido. 

Processo nº 0010897-35.2013.811.0007 - Origem: Juizado Especial Cível 

de Sinop - Recorrente: Ferrero Joias Ltda - Recorrido: Fonseca Madeiras 

Sorocaba Ltda-ME. Órgão Julgador: Turma Recursal Única. Relator: 

NELSON DORIGATTI - Julgado em: 04/12/2015. Publicado em: 04/12/2015. 

Com efeito, a regra invocada pela Reclamada encontra guarida, devendo 

ser acolhido o incidente processual hasteado, e, por consectário jurídico 

lógico, extinto o presente feito sem resolução de mérito, conforme 

disposição legal do artigo 51, III, da Lei de regência dos Juizados Especiais 

Cíveis. “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) III - quando for reconhecida a incompetência territorial;” “Ex positis”, e 

com supedâneo nas razões acima esposadas, acolho a preliminar de 

incompetência territorial e julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, com fulcro nos artigos 485, inciso VI e IX, do Código de 

Processo Civil e 51, III da Lei 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011174-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZ IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011174-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARILUZ IORA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARILUZ IORA em face de BANCO BRADESCO SA. A controvérsia dos 

autos restringe-se quanto a legitimidade da parte promovida em efetuar 

descontos na conta salário da parte promovente. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir e pretensão resistida, em razão da 

inexigibilidade ao consumidor da providência administrativa prévia, a 

justificar a provocação judicial, bem como a análise mais aprofundada se 

confunde com o próprio mérito. Não havendo questões de nulidade passo 

a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a existência de 

relação jurídica e a origem do débito incumbia à promovida que não se 

desincumbiu de seu dever. A promovente relata que é a titular da conta 

salário nº 0007703-8, agência nº 0953, junto ao promovido (id22990791). 

Afirma que, anteriormente a abertura da referida conta salário, possuía 

uma divida junto a instituição bancária, referente a limite de credito pessoal 

vinculada à conta corrente 37853-4 - agência: 234, de modo que a parte 

promovida vem realizando bloqueios de seu salário para quitação do 

referido débito. Incontroverso nos autos que os descontos efetuados na 

conta salário são decorrentes de dívida constituída em conta corrente, 

diversa e não vinculada àquela. De outra parte, observa-se que o banco 

sustenta a legalidade dos descontos, em razão do inadimplemento da 

referida dívida. Nesse contexto, considerando-se que a promovente nega 

ter autorizado os descontos em sua conta-salário, certo é que cabia à 

promovida comprovar a existência da referida autorização, no entanto, 

verifico dos autos que a instituição bancária deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse os descontos na conta salário da 

parte promovente, mais especificamente, a autorização dos descontos na 
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conta salário, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Portanto, tendo a parte promovente afirmado que não autorizou qualquer 

desconto em sua conta-salário, caberia a parte adversa o ônus de 

comprovar o fato impeditivo do direito daquela, na forma do artigo 333, II, 

do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. 

Ademais, é da parte promovida a responsabilidade em demonstrar os 

termos da contratação e a legitimidade para os descontos, efetuados na 

conta corrente da reclamante ou a existência de erro justificável, não 

tendo se desincumbido de seu mister, perfazendo, portanto, verossímeis 

as assertivas declinadas na exordial, mormente por estar corroborada 

com as provas juntadas, e, nesse caso deverá socorrer-se da inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Aliás, agride o 

princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva 

do art. 833, IV, do CPC/2015, arvorando-se a Instituição Financeira à 

prerrogativa da auto-tutela. Incide à espécie a vedação do art. 51, IV, do 

CDC. Aqui, oportuno transcrever trecho de acórdão de lavra da Ministra 

Nancy Andrighi, no REsp 1.021.578/SP, 3ª Turma, verbis: “[...] O STJ 

entende que, em nosso ordenamento jurídico, nem mesmo ao Poder 

Judiciário é lícito penhorar salários, no processo de execução (CPC, Art. 

649, IV). Se assim ocorre, não se há de permitir ao credor expropriar - 

sem discussão - o ordenado de seu mutuário logo que depositado em 

conta-corrente. A autorização contratual para que o credor se aproprie do 

salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao Art. 649, IV, do CPC. 

Cabe ao banco obter o pagamento da dívida pelos meios ordinários”. 

(grifei) Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a 

amparar a regularidade dos descontos, impõe-se o seu reconhecimento 

como indevido o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja 

a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE PARA 

AMORTIZAR SALDO DEVEDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, CPC. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ 

EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. O 

desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e 

específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, 

conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tinha qualquer 

autorização para desconto direto na conta corrente do autor. Conduta que 

agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra 

proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à 

prerrogativa da autotutela. Ato ilícito que enseja a reparação do dano 

moral, que é presumido em face do abuso cometido pelo credor, que se 

vale de sua condição de instituição financeira para violar direito de 

proteção ao salário. Valor da indenização, no caso concreto, majorado 

para R$ 5.000,00. A restituição dos valores, mal descontados na 

conta-corrente do devedor, se dá na forma simples, uma vez que não se 

trata de quantia indevida, mas de abusividade na forma de sua cobrança. 

Inaplicabilidade da regra do art. 42, § único do CDC. APELO DESPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70056740947 (N° CNJ: 0398721- 50.2013.8.21.7000) 

COMARCA DE SEBERI BANRISUL APELANTE/RECORRIDO ADESIVO 

GERMANO JOSE BEDRA RECORRENTE ADESIVO/APELADO É sabido que 

a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) valor este condizente com a lesão que se pretende combater e 

levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

forte no 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a parte promovida a 

pagar danos morais à parte promovente na importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 

1% ao mês, ambos incidentes partir desta data, quando a expressão 

monetária restou restabelecida conforme disposição do artigo 406 do 

Código Civil , combinado com o artigo 161, §1º do CTN. Deixo de condenar 

a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010002-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ORICO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010002-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDINEI ORICO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: PATRICIA TEIXEIRA Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, bem como são inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO proposta por VALDINEI ORICO 

SANTOS DA SILVA em face de PATRÍCIA TEIXEIRA. Em analise às 

preliminares arguidas pela reclamada, afasto a incompetência absoluta do 

juizado especial por necessidade de produção de prova pericial, pois 

verifico que as provas produzidas no decorrer da instrução, são 

suficientes para a elucidação da controvérsia, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória, inclusive a pericial. Rejeito a impugnação do 

valor atribuído à causa, tendo em vista que o autor apontou exatamente o 

limite dos valores cobrados a titulo de dano material. Não havendo de 

nulidades passo a análise do mérito. Resta incontroverso o acidente de 

transito e a responsabilidade da promovida em indenizar. A controvérsia 

dos autos cinge-se tão somente ao valor atribuído aos danos materiais 

passiveis de reparação. O orçamento apresentado pela parte autora foi 

expedido pela concessionária e é condizente com a gravidade dos danos 

causados, bem como garante a substituição das peças necessárias por 

itens originais, sendo suficiente para o deslinde da questão. Por outro 

lado, o orçamento juntado pela ré, ao seu turno, que não representa 

fielmente os prejuízos observados no B.O. (id22153652). Sobre o assunto, 

assim dispõe o entendimento jurisprudencial: “Inexiste, no ordenamento 

jurídico pátrio, qualquer disposição a impor que, nas ações reparatórias de 

danos causados em acidente de circulação, as respectivas ações tenham 

a embasa-las três orçamentos elaborados por oficinas especializadas e 

de comprovada idoneidade. O direito da parte autora não pode ficar 

condicionado ao numero de orçamentos que traz nos autos e nem pode 

ficar obstacularizado pelo carreamento ao processo de um único 

orçamento, pois o que é relevante, em hipótese tais, é que se chegue a um 

justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente 

necessários. (AC. N. 98.010797-0, de Turvo, rel. des. Trindade dos 

santos, j. 29.6.2000)” (TJ-SC AC: 03062684120168240018 Chapecó 

030268-41.2016.8.24.0018, Relator: Marcus Tulio Sartorato - data de 

julgamento: 03/10/2017, terceira câmara de Direito civil) grifei. Nesse toar, 

restou demonstrado o prejuízo material do veículo no valor de R$ 4.808,24 

(Quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), o qual 

deverá ser ressarcido pela reclamada. Deixo de condenar a promovida a 

multa por litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, 

honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), por não 

observar no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC/2015. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a promovida ao pagamento do valor de R$ 

4.808,24 (Quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e 

incidência de juros legais e 1% ao mês a partir da citação, e o faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 
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processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSSON DE ABREU SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003805-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GLEYDSSON DE ABREU 

SANTOS REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado (id27536027), para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE CASTRO MOURA OAB - MT18986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K R BRENTEGANI - DROGARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010846-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR TORRES REQUERIDO: 

K R BRENTEGANI - DROGARIA - ME Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado (id24391440), para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE NEVES POFERRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA STEFFEN NARDINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011555-88.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDELICE NEVES POFERRO 

REQUERIDO: KAMILA STEFFEN NARDINO Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS por danos proposta 

por VALDELICE NEVES POFERRO em face de KAMILA STEFFEN NARDINO, 

em decorrência de acidente de trânsito. A controvérsia dos autos 

restringe-se a analise da culpa e obrigação de indenizar os danos 

causados em acidente de transito. Não havendo arguição de preliminares, 

nem questões de nulidades passo a análise do mérito. Extrai-se dos autos 

que, em 12/04/2016, às 19h50min, a demandada trafegava na 

preferencial; quando em um cruzamento, foi surpreendida pela 

demandante que cruzou a sua frente, estando ela em uma bicicleta, 

levando na garupa a criança. Consta ainda que, a demandada tentou 

desviar pra não bater na bicicleta, mas está ainda bateu no pneu traseiro 

da moto, desiquilibrando-se e caindo ao solo com a criança (id11720083). 

A inicial não foi instruída com a prova do dano material que afirmou ter 

sofrido, sendo certo que os danos materiais não se presumem, de modo 
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que os efetivos prejuízos materiais suportados devem ser suficientemente 

comprovados, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do 

dano, nos moldes do artigo 944 do Código Civil. Pela dinâmica do acidente, 

verifico que a demandante, de forma imprudente, ingressou na via de 

acesso onde trafegava a demandada, sem respeitar a ordem de 

preferência no transito ou verificar a possibilidade de efetuar o 

cruzamento sem causar danos a si mesma ou a terceiro. O Código de 

trânsito Brasileiro assim delineia, sobre o trafego próximo a cruzamentos: 

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do 

veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade 

moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar 

passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. 

Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, 

nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade 

de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 

ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Diante dessas 

considerações, verifico que não assiste razão à promovente, tendo em 

vista que as provas produzidas no decorrer da instrução que a promovida 

não foi o responsável pelo sinistro, restando demonstrado que o acidente 

foi causado por culpa exclusiva da promovente que ingressou no 

cruzamento sem a devida cautela, sendo a improcedência medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a promovente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011305-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011305-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS EIRELI REQUERIDO: NORTAO TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BR 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS em face de NORTÃO TRANSPORTES LTDA 

ME objetivando a cobrança do valor de R$ 5.054,56(cinco mil e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente a Ordem de Serviço 

aberta em 21/06/2018. A demandada apesar de devidamente citada (id nº 

26419631), não compareceu na audiência de conciliação (id nº 27646091) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte 

requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Assim, uma vez comprovado pela parte demandante a 

existência da dívida, cumpre à parte demandada provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. A parte demandante instruiu os autos 

cópia do documento que originou a dívida (ordem de serviço - id 

16678144). Todavia, o cálculo apresentado pelo requerente, deverão 

observar os critérios estabelecidos nesta decisão para a atualização 

monetária e aplicação de juros. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para: reconhecer a revelia e CONDENAR a requerida 

ao pagamento da importância original R$ 5.054,56(cinco mil e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos), devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, a partir da data 

do vencimentos (21/06/2018). Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012696-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012696-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BENEDITA FRANCISCA DE 

CASTRO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Importante consignar que, no id. 249705092, 

houve o deferimento da tutela antecipada, bem como a concessão da 

inversão do ônus da prova pelo i. juízo. A reclamada alegou preliminar de 

inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial, em razão da 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, contudo, a reclamante 

não nega a relação jurídica entre as partes. Assim, rejeito a preliminar. 

Oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. De início, o Réu suscita 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

a parte Autora suplica a intervenção judicial para ver reparado por um 

suposto dano moral, por conduta ilícita atribuída ao Réu. E, ademais, não 

há dispositivo legal que obrigue a parte Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, por afasto a preliminar de interesse de agir. 

A reclamada ainda alega prescrição nos termos do art. 206, parágrafo 3º 

do Código Civil, contudo trata-se de relação de natureza consumerista, e 

assim o prazo prescricional é de quinquenal nos termos do art.27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar arguida. Em síntese, 

a requerente aduziu que possuía contrato de empréstimo com a empresa 

reclamada, que emprestou o valor de R$ 3.633,93 (três mil seiscentos e 

trinta e três reais e noventa e três centavos), contudo, foi creditado em 

sua conta o valor de R$ 767,93 (setecentos e sessenta e sete reais e 

noventa e três centavos). O requerido realizou contestação alegando que 
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o valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do 

empréstimo no BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e ITAU UNIBANCO 

S.A., refinanciado pelo mutuário, contudo, não juntou nenhum documento 

comprovando a quitação. A parte Reclamante na impugnação afirmou que 

não possuía dívidas com os bancos citados na Contestação. Ocorre que, 

embora tenha o demandado declarado que a autora formulou o contrato, 

não juntou comprovante de TED/DOC na conta da reclamada e tão pouco 

comprovou a quitação da dívida junto as instituições BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A e ITAU UNIBANCO S.A.. Consoante 

mencionado alhures, por tratar-se de relação de consumo, revestida das 

peculiaridades à que a lei específica lhe confere, o ônus probandi é 

atribuído à prestadora de serviços, haja vista a hipossuficiência técnica da 

autora. Do referido ônus tentou, sem êxito, se desincumbir o requerido. 

Destarte, mostra-se patente o comportamento abusivo da demandada, que 

descontou valores do salário da reclamada sem realizar a quitação do 

consignado, porém não o fez, já que a autora não possuía dívidas em 

outros bancos. Trata o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, in litteris: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Neste 

sentido, o requerido, não atestou que os valores foram creditado em favor 

da autora, e tão pouco que houve a quitação do consignado alegado pela 

Reclamada, haja vista a confirmação da requerente de que não recebeu 

os valores integrais atinentes ao contrato supra. Assim, a restituição dos 

valores relativos ao que foi debitado da sua conta, é medida que se impõe. 

Ante tais fundamentos, devida à restituição do indébito, da diferença do 

valor que não foi creditado na conta da reclamante, ou seja, o valor de R$ 

2.866,00 (dois oitocentos e sessenta e seis reais). De outro norte, no que 

concerne ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que o 

demandado afrontou o disposto nos artigos 5º, inciso X da Constituição 

Federal, artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, haja vista ter abalado a 

honra e integridade da autora, porquanto foram-lhe descontados valores, 

de modo que causou danos de ordem patrimonial à requerente. Situações 

como esta ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou dissabores da 

vida. Caracterizando, assim, em dano moral ‘in re ipsa’, ou seja, o dano 

moral presumido, independendo a comprovação do grande abalo 

psicológico sofrido. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. 

SERVIÇO DEFICIENTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO. CONTRATO. PESSOA 

ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES 

DEPOSITADOS NA CONTA DA CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. 

DESPROVIMENTO DO APELO. Não tendo a instituição financeira 

demonstrado cabalmente no conjunto probatório a excludente do exercício 

regular do direito para efetuar desconto em folha de pagamento, diante 

das provas apresentadas pela parte promovente, que demonstram a 

negligência na prestação do serviço, o ato ilícito, o nexo causal e o dano 

sofrido, é devida a reparação civil. O desconto indevido consignado em 

folha de pagamento enseja responsabilidade civil por dano moral, 

porquanto priva o seu titular de parte da renda mensal, tolhendo o direito 

de, livremente, dele se usufruir. A reparação pelo dano moral deve 

corresponder à realidade dos fatos trazidos ao processo, observando-se 

que o valor da indenização tem função de penalidade e reparação dos 

prejuízos da vítima, de forma a não ensejar enriquecimento sem causa. 

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00066936020148150181, 3ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE, j. em 08-08-2019) Nesta senda, na análise do quantum 

indenizatório deve-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Assim, em 

consonância com os fatos e fundamentos supra elencados, fixo, à luz da 

proporcionalidade e razoabilidade, indenização no patamar de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares 

arguidas e no mérito julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, para condená-lo a abster-se de descontar valores referentes à 

aludida; CONDENAR a restituição, em dobro, do valor de R$ 2.866,00 (dois 

oitocentos e sessenta e seis reais) que deverá incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento. CONDENAR a indenização por danos morais, na 

modalidade in re ipsa, a ser paga em favor do autor no patamar de 

R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida a correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) após a data 

da prolação desta sentença. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011968-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011968-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EVANILDE FLORENTINO 

REQUERIDO: AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc, 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que perdeu viagem de ônibus do trecho Jangada/Cuiabá, devido 

a atraso no transporte de Sinop/MT à Jangada/MT. Nota-se que a parte 

promovida foi devidamente intimada, mas deixou de comparecer à 

audiência de Conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

indeferindo de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de 

contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, 

exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do 

pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte 

reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. De fato, verifica-se que houve falha na 
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prestação do serviço de transporte rodoviário, pois a parte autora não 

chegou ao seu destino em razão do atraso da reclamada. Trata-se de 

relação consumo onde deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa 

rodoviária, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Em 

se tratando de transporte rodoviário de longa distância, eventuais atrasos 

no horário de chegada podem ocorrer, observadas as circunstâncias que 

podem surgir no trajeto, como, por exemplo, o clima ou o tráfego na 

rodovia. Ocorre, entretanto, que o atraso na prestação do serviço 

rodoviário superou e muito o limite da razoabilidade de uma pessoa 

comum. A propósito, a reclamante somente chegou ao seu destino final às 

19 horas. Esse comportamento odioso, de descaso com o consumidor, 

enseja a reparação da dor moral suportada injustamente pela parte 

afetada. Ademais, deve assumir os riscos inerentes à atividade 

econômica que explora empresarialmente, não sendo tolerável que 

repasse obstáculos no desempenho de sua atividade aos consumidores. 

O serviço de transporte rodoviário caracteriza concessão e gera a 

responsabilidade civil objetiva em caso de falha na sua prestação. 

Portanto, em razão do contrato, bem como, por ter a empresa recorrida 

responsabilidade objetiva, e não estando presentes as excludentes 

previstas no § 3º, do art. 14, do CDC, certo é o dever de indenizar o 

passageiro vitimado pelo atraso no transporte. É inconteste que houve 

falha no serviço prestado pela empresa rodoviária, ora reclamada, 

acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica do 

reclamante, pois a espera na beira da rodovia, por diversas vezes, e o 

atraso na conclusão da viagem geram ansiedade, aflição e desconforto 

pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço tivesse sido 

prestado de forma correta. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ e, demais tribunais, em caso análogo: STJ - CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). DANO MORAL. VALOR. I. 

Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização 

de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o 

dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar 

pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de 

mera vicissitude, plenamente suportável. II. Fixação, entretanto, do 

ressarcimento, em parâmetro razoável, no equivalente a 332 DES (antigos 

5.000 francos poincaré), em face da situação descrita no acórdão 

estadual. III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 307049/RJ, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª - 

QUARTA TURMA, julgado em 11.09.2001, DJU 04.02.2002 - Pág. 383). 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. 

DANOS MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. ENSEJA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS O FATO DE A EMPRESA AÉREA 

DESCUMPRIR O AVENÇADO, DEIXANDO DE TRANSPORTAR PASSAGEIRO 

EM VIRTUDE DE OVERBOOKING. PRECEDENTES. 2.CABE À EMPRESA 

PRESTADORA DOS SERVIÇOS O ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO 

DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, NÃO PODENDO SE 

VALER DE MERAS ALEGAÇÕES DE NÃO HAVER ADIMPLIDO O 

COMPROMISSO POR CULPA DE TERCEIROS, MORMENTE PORQUE O 

DENOMINADO "APAGÃO AÉREO" NÃO AFETOU TODOS OS VÔOS, NÃO 

SERVINDO, POIS, DE ALFORRIA INDISCRIMINADA. 3.RESTANDO 

INDISCUTÍVEL A IMPOSSIBILIDADE DA VIAGEM PROGRAMADA POR 

CULPA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA, INCIDE ABALO MORAL 

INDENIZÁVEL, BEM ASSIM O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO 

DESEMBOLSO VINCULADO AO ADIANTAMENTO DE PARTE DAS DIÁRIAS 

DE HOTEL. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (20070110369745ACJ 

DF - Acórdão: 288676 - Julgamento: 13/11/2007 - Primeira Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. - Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA - DJU: 10/12/2007 - Pág.: 129). Por sua vez, no dano moral, a 

reparação não-patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta 

um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o dano moral 

é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que pela deficiente prestação do serviço de transporte 

rodoviário trouxe prejuízos de ordem pessoal, material e moral ao 

reclamante. Ademais, não há necessidade para a caracterização do dano 

moral reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, em 

virtude da conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da 

autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação 

de indenizar. Por fim, o sentimento a autoestima também é merecedor de 

tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor 

moral suportada pelo reclamante. Neste diapasão a lei não prevê padrão 

para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por 

abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em 

tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito 

suportado pelo autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da requerente e do 

primeiro requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 

(três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras do requerente e requerido. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do 

dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve 

atender a repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e 

ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor 

se encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. A parte reclamada ainda deve ser ressarcida no valor da 

passagem, qual seja, de, qual seja, de R$ 23,90 (vinte e três reais e 

noventa centavos), já que comprou a passagem e não utilizou devido ao 

atraso da reclamada. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, DECRETO à revelia e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido do reclamante EVANILDE FLORENTINO em face de AZUL 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, e para condenar a reclamada 

ao pagamento condenar o reclamado a pagar ao autor a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros 

moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da citação, tudo corrigido pelo índice 

nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da sentença. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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1013648-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL DIAS FERREIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS 

proposta por SAMUEL DIAS FERREIRA SOBRINHO em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da 

teoria de responsabilidade civil pelo risco do empreendimento ou da 

atividade, esposada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado 

de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos 

dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Forte no 

art. 18 do citado CDC. As questões tratadas nestes autos encontram-se 

pacificadas pela jurisprudência. Com efeito, aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90) às instituições financeiras, a teor 

do disposto no seu art. 3º, § 2º, bem como da orientação consagrada na 

Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: " Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Dessa forma, incide a 

regra prevista no art. 14 do CDC, que prevê que a responsabilidade do 

fornecedor de serviços independe de culpa: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A 

propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 479, que 

versa especificamente sobre fraudes e delitos praticados por terceiros, 

confirmando a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva: "As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias". Com isso, conclui-se que cabia à 

Promovida o ônus de provar alguma causa excludente da sua 

responsabilidade. Entretanto, dela não se desincumbiu. Realmente, não há 

controvérsia acerca da apropriação indevida do numerário pertencente ao 

autor pelos terceiros que, ardilosamente, o distraíram no momento em que 

realizava o depósito em caixa eletrônico e no momento em que as cédulas 

foram entregues, delas se apropriaram. Tudo isso lhe trouxe danos de 

ordem material e moral, devendo a Promovida arcar com as falhas na 

prestação do serviço, pois é certo que não foi prestado adequadamente, 

com a segurança necessária a que o consumidor teria direito. Dessa 

forma, descumprido o dever de bem prestar o serviço assumido, surge 

para a instituição financeira a responsabilidade objetiva de reparar os 

prejuízos. De outro lado, bastante elucidativa a seguinte passagem, 

extraída do voto condutor proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão, do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1199782/PR: "Na 

mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta 

de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos 

quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria 

doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do 

empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, 

evitáveis". Confira-se a ementa do julgado acima mencionado, proferido na 

sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/08/2011, DJe 12/09/2011) Do exposto, a responsabilidade civil da 

instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo cliente resta 

caracterizada nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor 

em razão da defeituosa prestação dos serviços bancários, os quais não 

proporcionaram a legítima e esperada segurança em face da atuação 

fraudulenta de terceiros. Portanto, a sentença deve ser reformada para 

que a Promovida seja condenada a ressarcir ao autor o valor que, 

indevidamente, lhe foi subtraído e para que o indenize pelos danos morais 

sofridos. O dano moral pode ser definido como "a privação ou diminuição 

daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a 

paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade 

individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, 

classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)" (In: Yussef Cahali. dano moral . São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2ª ed., p. 20). Em resumo, "dano 

moral é o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor 

econômico" (Wilson de Melo Silva. O dano moral e sua reparação. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, p. 13). Como fundamento jurídico para a 

reparação do dano moral encontramos os incisos V e X do artigo 5º da 

Constituição Federal, com as seguintes redações: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

além da indenização por dano material , moral ou à imagem; X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação; É evidente a ocorrência do dano moral. No caso sob 

análise, chega-se mesmo a dispensar a prova do prejuízo, sendo 

suficiente a demonstração do ato ilícito (falha na prestação dos serviços 

bancários) e do nexo causal entre eles, para que o dano seja presumido 

pela força dos próprios fatos (dano in re ipsa), o que é admitido pela 

jurisprudência, como revelam os seguintes julgados da Primeira Turma 

deste Tribunal: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA POUPANÇA. 1. Comprovado nos 

autos o nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e os 

prejuízos sofridos pelo autor, em razão de falha do serviço de segurança 

do Banco, que permitiu retirada indevida de numerário na conta do autor, 

cabe o pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos. 2. 

Diante do constrangimento causado ao autor, devido à falta de saldo 

bancário retirado por falha no serviço de segurança do Banco depositário, 

caracterizado está o dano de ordem moral, suscetível de reparação. 3. 

Nas hipóteses de responsabilidade civil, a tarefa de fixação do montante 

da indenização por dano s morais cabe ao juiz, atento às circunstâncias 

de cada caso e mediante a observância dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. 4. Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que se amolda aos parâmetros delimitados na 

jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 

295130/SP). 5. apelação da CEF não provida. (TRF 3ª Região, PRIMEIRA 

TURMA, AC 0001032-74.2002.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 16/07/2013, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:24/07/2013) DIREITO CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA 

CORRENTE POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL . DEVIDA. 1. 

Estabelece o artigo 14, inciso II, § 3º, do CDC que "O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 
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razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro". 2. A ré disponibilizou serviço de saque aos 

usuários, através de caixa eletrônico e cartão magnético, pelo que passou 

a ser responsável pela segurança da operação. Ocorrendo saque 

indevido em conta corrente por terceiro, a instituição financeira é 

responsável, devendo suportar o ônus da indenização por prejuízos 

causados ao correntista. 3. Assim, cabe a reparação dos danos materiais, 

uma vez que o autor teve decréscimo em seu patrimônio que não foi 

reposto pelo Banco, a ser fixada em R$ 3.696,20 (três mil, seiscentos e 

noventa e seis reais e vinte centavos), mantida a r. sentença. 4. É notório 

que pessoas que são vítimas de desfalques em suas contas bancárias, 

sofrem abalo de ordem moral. Este fato independe de prova. O dano, no 

caso, é ipso facto, isto é, advém da própria situação, do fato que o 

causou. 5. No Direito Civil moderno, para casos de responsabilidade civil, a 

tarefa de fixação do montante da indenização por dano s morais cabe ao 

juiz, atento às circunstâncias de cada caso e mediante a observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em exame, a 

indenização foi fixada em valor razoável para compensar a autora pelos 

danos ocorridos e também para punir a ré pela displicência na prestação 

do serviço. 6. Apelação da Caixa Econômica Federal não provida. (TRF 3ª 

Região, PRIMEIRA TURMA, AC 0002852-06.2003.4.03.6100, Rel. 

DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 11/06/2013, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2013) INDENIZAÇÃO. SAQUE INDEVIDO DE 

CONTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DAS IMAGENS 

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO S MATERIAIS E MORAIS. 

COMPROVADOS. VALOR FIXADO SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O serviço prestado pela instituição financeira, 

saque de valores em caixa eletrônico, está submisso à disciplina da 

relação de consumo (Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeira), diploma que estabelece, ao cuidar 

da responsabilidade do prestador de serviços, que ela é objetiva, ou seja, 

prescinde de culpa, bastante que se faça demonstrada o defeito ou a falta 

de adequação na presteza e na segurança dos serviços, para que possa 

se falar em atribuição do dever de reparar. 2. Caso concreto em que 

restou comprovado que o serviço prestado pela requerida de saque em 

caixas automáticas não se revestiu da necessária segurança que dele se 

esperava. 3. Deixando a CEF de carrear o registro de imagens, prova da 

qual detinha integral exclusividade, a responsabilidade pela produção da 

prova há de ser dela, considerando-se que o consumidor estaria, em 

casos como o dos autos, em situação extremamente frágil, ao desabrigo 

de qualquer possibilidade de reparação na hipótese de eventual desvio de 

numerário como o que se relata nos autos, se lhe fosse atribuído o dever 

de realizar essa prova. Princípio geral que deve nortear a produção das 

provas, que é precisamente o de se atribuir a sua produção a quem 

detenha, com exclusividade, os meios para a sua efetivação. Artigo 333 

do Código de Processo Civil. 4. As circunstâncias do caso, em particular a 

declinação da origem do dinheiro por parte da autora, sua presença no dia 

e local dos fatos na agência, tudo aliado ao fato de não restar 

demonstrada nenhuma incoerência nos depoimentos prestados em Juízo, 

possibilitam o acolhimento da pretensão de reparação pelos danos 

materiais. 5. Caso concreto em que a autora é pessoa de parcos 

recursos, dependente de pensão alimentícia, que buscava sacar no dia 

dos fatos em terminal eletrônico, deve ser considerado que a frustração 

na percepção dessa quantia, por culpa de outrem, é motivo bastante para 

que se reconheça a presunção de ofensa ao estado anímico da ofendida, 

de sorte a permitir a condenação em reparação por dano s morais. 6. A 

fixação da indenização em valor equivalente a dez (10) vezes o da 

pensão alimentícia mostra-se consentânea com a situação dos autos e 

também com a orientação jurisprudencial do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, no sentido de que a indenização dessa espécie não pode ser 

irrisória e nem tampouco favorecer o enriquecimento ilícito. 7. Apelação a 

que se nega provimento. (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, AC 

0005586-70.2002.4.03.6000, Rel. JUIZ CONVOCADO WILSON ZAUHY, 

julgado em 20/09/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2011) Também o 

Superior Tribunal de Justiça adota idêntico posicionamento: Processual 

civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por dano s 

morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário 

depositado em conta poupança. dano moral . Ocorrência. - A existência de 

saques indevidos em conta mantida junto à instituição financeira, acarreta 

dano moral . Precedentes. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 

1137577/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2010, DJe 10/02/2010) Do exposto, deve a ré ser condenada a 

indenizar os danos morais causados ao autor, decorrentes da falha na 

prestação dos serviços bancários. Fixo o valor de indenização a título de 

danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade e em atendimento da dupla finalidade da 

reparação: caráter compensatório para o ofendido e punitivo-pedagógico 

para o ofensor. De igual modo o promovente deve ser ressarcido pelos 

Danos Materiais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) conforme 

comprovante de entrega de envelope juntado no id.25592179. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONDENAR a Promovida ao pagamento da importância de R$ R$ 1.000,00 

(mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso. 

CONDENAR a Promovida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACILEIDE DE ARRUDA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002149-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JACILEIDE DE ARRUDA 

SOUSA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JACILEIDE 

DE ARRUDA SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A controvérsia 

dos autos cinge-se na existência de danos morais em razão da 

suspensão dos serviços por 6 dias, em que a promovente afirma ser 

injustificada. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental. Além do mais, destaco que os presentes 

autos estão instruídos com a documentação necessária, considerando 

que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou 

não da realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de 

firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Em 

analise à preliminar arguida pela demandada, afasto a incompetência 

absoluta do juizado especial por necessidade de produção de prova 

pericial. Verifico que as provas produzidas no decorrer da instrução, são 

suficientes para a elucidação da controvérsia, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória, inclusive a pericial. Não havendo se 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito, destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil/2015. Ressalto 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 
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consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa cabia à promovida a prova da continuidade regular da 

prestação do serviço contratado ou a legitimidade para suspensão, porém, 

esta limitou-se a juntar aos autos telas sistêmicas ou “print screen” 

ilegíveis, que não comprovam suas alegações. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Em análise da responsabilidade 

civil, aplica-se o CDC, por se tratar de relação de consumo decorrente de 

celebração de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, em 

cuja hipótese a responsabilidade da demandada é objetiva, não sendo 

necessária a análise da culpa para sua caracterização, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo pela improcedência. Em análise 

atenta dos autos, tenho que não se configurou o dano moral no caso 

concreto, porque a parte promovente não comprovou que a suspensão do 

serviço de telefonia móvel atingiu alguns de seus direitos personalíssimos. 

O defeito nos serviços prestados pela promovida, traduzido na 

interrupção dos serviços de telefonia móvel, sem qualquer outro 

desdobramento, não é capaz de causar à parte demandante, danos de 

ordem moral. Logicamente causou aborrecimento, vez que não teve como 

desfrutar regularmente dos serviços, mas dano moral não. Assim sendo, 

conquanto configurada a falha na prestação dos serviços, ensejadora da 

suspensão da linha de telefonia sem notificação prévia, entendo que não 

houve dano moral, mas simples aborrecimento, dissabor e incômodo da 

vida cotidiana. Nesse sentido, o STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

AUTORA. (...) - Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero 

dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da 

pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos 

aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via 

recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ. - A interrupção no serviço de 

telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando 

indenização por danos morais. Precedentes. Em casos análogos, 

TRU/TJMT vem decidindo no mesmo sentido: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO 

CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – 

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO SPC QUE NÃO COMPROVA 

A EFETIVA RESTRIÇÃO – LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO – 

AUSSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e MERO ABORRECIMENTO da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A juntada de notificação 

do SPC não comprova, efetivamente, a ocorrência de restrição, sobretudo 

quando não houve pedido liminar para baixa de eventual restrição, mas 

para suspensão da cobrança e proibição de restrição. A declaração de 

inexistência de débito é suficiente para a restauração do status quo ante, 

sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001984-17.2017.8.11.0004, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM QUALQUER 

REPERCUSSÃO NEGATIVA – MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA 

COTIDIANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Meros 

aborrecimentos e transtornos decorrentes da interrupção da prestação de 

serviços de telefonia, sem quaisquer desdobramentos negativos, não 

enseja dano moral suscetível de reparação pecuniária, a teor do 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. (N.U 

0008435-54.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019. O fato reconhecido 

não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas 

relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando 

ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da 

parte. Logo, indefiro o pedido de indenização. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE pedido formulado na inicial. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001107-73.2019.8.11.0015. Promovente: MARCOS DE JESUS 

Promovidos> MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc, Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental), 

com Pedido de Tutela de Urgência, movida por MARCOS DE JESUS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado, e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Geral do Município ou pelo Prefeito Municipal, a postular 

“procedimento cirúrgico que consiste na correção da deformidade da 

perna esquerda, além de enxerto ósseo e fixação da fratura”, que foi 

deferida tutela antecipada (id. 18476310). Em sua contestação a primeira 

requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de 

interesse processual e no mérito impossibilidade de descumprimento da 

Lei Orçamentária, observância ao Princípio da Reserva do Possível e da 

Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a 

segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação suscitando 

inaplicabilidade da revelia e no mérito arguiu ausência de responsabilidade 

e a observância ao Princípio da Reserva do Possível. A PRELIMINAR de 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; isto pois, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, do Estado e do Município o fornecimento de 

medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador de moléstia que 

não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo da demanda, 

pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em litisconsórcio 

facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Diante 

disso, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas pelos Requeridos. Não 

havendo outras questões preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo ao mérito. A demanda vem instruída com laudos médicos 

indicado a necessidade da promovente em submeter-se ao procedimento 
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cirúrgico pleiteado e o consequente risco da demora. A saúde é um Direito 

Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa 

impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a 

população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição 

Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Por 

força de determinação constitucional, a prestação da saúde à população 

incumbe à União, Estados e Municípios, de forma solidária e, portanto, a 

ação que visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida a qualquer 

dos integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe o art. 23, 

inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Neste sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, com destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE 

PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES 

(TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado 

recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira 

Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, 

REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda 

destacar que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE nº 

855178 RG/SE no qual houve a reafirmação da jurisprudência do C. STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifo nosso)”. Assim, 

qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da 

Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Em específico sobre o dever dos entes federativos em fornecer 

o tratamento vindicado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. SAÚDE. GARANTIA 
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CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. A saúde é direito de todos e dever do estado, 

nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A competência comum dos 

entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da 

constituição. União, estados, Distrito Federal e municípios são 

responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. (excerto do re 855.178, 

relator: Min. Luiz fux, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico 

repercussão geral - Mérito dje 16-03-2015). Acesso à saúde. Direito 

fundamental que exige proteção suficiente. O acesso à saúde é direito 

fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora 

vinculem o estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que 

daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da 

reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. A outro turno, as 

normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema 

Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade 

solidária dos entes federativos para responder às demandas de 

fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidas 

pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio. 

Princípio da reserva do possível. Inaplicabilidade. O direito à saúde, erigido 

à categoria de preceito fundamental pela Constituição Federal, prepondera 

sobre o princípio da reserva do possível, cuja aplicação, tem sido 

relativizada pelo STF, em situações como a dos autos. […](TJRS - AC: 

01038048120178217000, Relator: MIGUEL ÂNGELO DA SILVA, VIGÉSIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2017 - grifo nosso). 

Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 19225438. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009954-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS OAB - MT26359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009954-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA SALETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc, Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Concretização de direito 

fundamental) c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por MARIA SALETE DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. A parte Requerente, por recomendação médica, 

pleiteou a realização de procedimento cirúrgico em razão de diagnostico 

de com diagnostico de Colelitíase e Coledocolitíase. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada no prazo de 15 dias, a 

título de emendar à inicial, agregue ao feito receituário médico que 

confirme a urgência ventilada, bem como exames, contudo, manteve-se 

inerte. Diante do exposto, considerando que a parte interessada não 

promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil/2015. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011671-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011671-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ESTEFANO RAMOS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012877-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FIORIN DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012877-63.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME FIORIN DE 

MORAES REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES INC Vistos etc, Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Na inicial a Reclamante alega que adquiriu 

passagens aéreas para o trecho Ida: SÃO PAULO (GRU) À MIAMI (MIA) / 

MIAMI (MIA) À LAS VEGAS (LAS); Volta: NASHVILLE (BNA) À ORLANDO 

(COM) /ORLANDO (COM) À MIAMI (MIA)/MIAMI (MIA) À SÃO PAULO 

(GRU), tendo sido cancelada a passagem de volta, no dia 04.09.2019. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que houve cancelamento do voo em 

virtude de força maior, qual seja, a passagem de furacão na data do voo. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifico que a Reclamada juntou não nenhum documento 

capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações e a legalidade de 

seus atos. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste 

sentido: “TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. O autor teve seu voo adiado mais de cinco horas e após 

essa espera foi cancelado. Cabia à demandada o fornecimento de serviço 

adequado e eficiente ao consumidor, o que não ficou comprovado (art. 

333, inciso II, do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 70040223794 RS, Relator: Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).” 

Em relação ao pedido de restituição dos valores desembolsados, entendo 

ser devido, uma vez que a Reclamante foi obrigada a utilizar hotel, 

transporte e pagar diária perdida em virtude do atraso, gastos estes não 

programados. Quanto ao pedido de danos materiais indefiro, uma vez que 

a reclamante não juntou comprovante dos gastos aprontados na petição 

inicial; Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos da presente 

ação para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão 

e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012577-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MAURINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012577-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MAURINA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. A Promovida alega preliminar de ilegitimidade, contudo, 

rejeito a preliminar posto que resta comprovada que a Promovente é a 

proprietária do imóvel, da qual as faturas estão sendo discutidas. Trata-se 

de Ação ordinária proposta por MARIA DE FATIMA MAURINA em face de 

AGUAS DE SINOP S.A Alega a reclamante que desde 17/11/2015 estava 

sendo cobrada indevidamente na sua fatura de consumo, posto que 

estava sendo cobrada fatura de dois imóveis comerciais que não lhe 

pertence. Aduz que as tarifas cobradas referentes a 4 (quatro) pontos 

comerciais, contudo, na sua propriedade existe apenas 2 (dois) cavaletes, 

de numeroY15S528623 E Y15S528630. Afirma que nos citados cavaletes 

estão sendo cobradas quatro taxas e que somente em junho de 2019, foi 

regularizada a situação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A Promovente 

afirma que as cobranças são devidas, pois trata-se de imóvel comércio, 

conforme pode se verificar nas fotos juntada na contestação, que não 

foram impugnadas. Não bastasse tal fato ainda não apresentou o valor 

que estava sendo cobrado de forma indevida, ônus mínimo que competia a 

parte Promovente. Tendo a parte Promovida cumprido seu ônus probatório 

em demonstrar a existência de outros imóveis não há que se falar em 

reparação. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 
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os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010957-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010957-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de obrigação de fazer, c/c declaratória de 

nulidade de cláusula contratual e danos materiais e morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Rodrigo dos Santos 

Costa em face de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA - 

MATRIZ, ambos qualificados. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

restituição imediata dos valores já adimplidos pela requerente no contrato 

de consórcio celebrado com a requerida. Em sua exordial a requerente 

comprova o adimplemento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 

pugna ela restituição imediata de tais valores. Uma vez que o contrato 

celebrado entre as partes ocorreu na incidência da Lei nº 11.718/08 que 

dispõe sobre a forma de restituição dos consorciados desistentes, já que 

foi celebrado no ano de 2019. Tal posicionamento é acompanhado pelo E. 

TJMT, conforme observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PRELIMINAR DE 

CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO 

ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE PACTUAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida 

a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado desistente só 

receberá seus haveres no final, após o encerramento do grupo, 

descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Portanto, no que tange ao pleito de 

restituição imediata, não comporta acolhimento. O Promovente não trouxe 

aos autos qualquer elemento ou prova quanto à tese expendida, de ter 

sido enganado, vício do consentimento que nem chegou a declinar. Ao 

contrário, pelos documentos acostados, a parte autora estava ciente das 

disposições contratuais do consórcio. Analisando os documentos 

carreado aos autos, nota-se que no próprio termo do consórcio existe a 

indicação de que a contemplação seria efetuada mediante sorteio ou 

lance, inexistindo qualquer cláusula ou indicação de que a contemplação 

era imediata ou com prazo determinado. O que até desnaturaria o que se 

tem como conceito regular do sistema de consórcio, margeando muito mais 

compra e venda, a qual, ainda assim, também poderia não significar 

automática entrega imediata. Estas informações constam do contrato de 

consórcio que instrui o feito, assinado pela parte requerente, 

precisamente quanto ao aviso de atenção ao fim do documento “não há 

garantia de data de contemplação”. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012582-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ARAUJO DOS ANJOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A.P ABU HWAS - ME (REQUERIDO)

A C SALAZAR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ZAGRE OAB - SC53246 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012582-26.2019.8.11.0015. INTERESSADO: DENISE ARAUJO DOS 

ANJOS REQUERIDO: A C SALAZAR & CIA LTDA - ME, M.A.P ABU HWAS - 

ME Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade territorial uma vez que a franqueada 

trata-se de parte hipossuficiente. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL 

- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO 

INSERTA EM CONTRATO DE FRANQUIA - VALIDADE, DESDE QUE NÃO SE 

VERIFIQUE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO ADERENTE E A INVIABILIZAÇÃO DO 

ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO - VALOR EXPRESSIVO DO CONTRATO E 

NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Levando-se em 

conta os expressivos valores pactuados no contrato de franquia sub 

judice e a não demonstração de inviabilização do acesso ao Poder 

Judiciário, uma vez que o fato isolado da empresa-recorrida não se 

encontrar em atividade, em virtude da rescisão ora discutida, não é 

suficiente para considerar inviável a defesa de seus direitos no foro 

contratado, tem-se que as empresas, ora litigantes, são suficientemente 

capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandar em 

qualquer comarca que, voluntariamente, assim contrate; II - Recurso 

Especial conhecido e provido (STJ - REsp: 813481 DF 2006/0014100-8, 

Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 11/03/2008, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/06/2008) Rejeito a 

preliminar quanto ao valor da causa, posto que não se discuti o contrato 

do valor da franquia, mas sim a diferença do pagamento em razão da 

desistência e os danos morais, que não ultrapassam o teto do Juizado 
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Especial. Trata-se de Ação de reconhecimento de rescisão contratual c/c 

restituição de valores pagos e danos morais proposta por DENISE 

ARAUJO DOS ANJOS em face de A C SALAZAR & CIA LTDA - ME, M.A.P 

ABU HWAS – ME. Alega a Promovente que firmou contrato de franquia, do 

qual pediu a desistência. Na ocasião ficou estabelecido que as 

Promovidas devolveriam o valor de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), que 

não foi cumprido o acordado entre as partes. As promovidas 

apresentaram contestação contudo, não apresentou justificativa para não 

cumprir com o pagamento integral, uma vez que efetuou o pagamento de 

apenas R$ 10.0000,00 (dez mil reais). Portanto, não havendo qualquer 

justificativa para ter efetuado o pagamento do valor de R$ 12.000,00 (dose 

mil). Quanto ao pedido de condenação em dano moral, julgo improcedente 

posto que não é cabível em caso de descumprimento contratual. 

Outrossim, não demonstrado enquadramento nas hipóteses do artigo 80 

do CPC/2015, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente a ação para CONDENAR as Promovidas, 

de forma solidaria a pagar ao Promovente o valor de R$ 12.000,00 (dose 

mil reais), acrescido de juros e correção monetária conforme acordado 

nos contratos firmados. IMPROCEDENTE o pedido de condenação em dano 

moral. IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má-fé. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002389-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASAS BAHIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002389-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CASAS BAHIA Vistos, etc. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação indenizatória por 

danos morais c/c antecipação da tutela/liminar, proposta por GABRIEL 

SILVA DOS SANTOS em face de CASAS BAHIA. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e 

consequente indenização por danos morais, em decorrência de inscrição 

em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial a 

parte requerente nega a existência do débito, afirmando que pagou as 

parcelas, contudo, seu nome foi negativado. Por seu turno a requerida 

sustenta pela improcedência arguindo a existência de relação jurídica 

entre as partes e regularidade do débito. Insurgiu-se contra o pedido de 

justiça gratuita. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a 

relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte 

requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte promovente trouxe aos autos 

cópia do boleto bancário de pagamento, contudo, não juntou ao autos 

comprovante da negativação indevida. Tendo a parte Promovente deixado 

de cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

negativação indevida acarreta na improcedência da demanda. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. 

PRELIMINAR DE REVELIA. FURTO DO DECODIFICADOR DA RESIDÊNCIA 

DO AUTOR. FATO COMUNICADO À RÉ. CONTINUIDADE DA COBRANÇA 

DO SERVIÇO QUE DEIXOU DE SER UTILIZADO PELO AUTOR. SENTENÇA 

QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS E 

EFETIVAMENTE PAGOS PELO AUTOR. COBRANÇA DE MULTA QUE NÃO 

AUTORIZA A SUA REPETIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE EFETIVO 

PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SENTENÇA CONFIRMADA POR 

SEUS FUNDAMENTOS. A prefacial de revelia não merece acolhimento, 

visto que a parte ré estava presente na audiência de instrução. O fato do 

preposto não ter conhecimento dos fatos não conduz ao fim pretendido 

pelo recorrente, ou seja, de decretação da revelia, que somente ocorre na 

ausência da parte ao ato ou ausência de contestação. No mérito, o pedido 

de repetição em dobro do valor da multa não vai acolhido porque não há 

prova desse pagamento. A mera cobrança não gera o dever de repetir 

valores, que exige o efetivo desembolso indevido pelo consumidor. O valor 

a ser restituído conforme estabelecido corretamente na sentença, deve 

ocorrer de forma simples, visto que somente com a declaração judicial a 

sua cobrança foi declarada indevida. Assim, ausente má-fé na sua 

cobrança. O dano moral igualmente não está configurado. A situação 

narrada configura mero dissabor, incapaz de gerar abalo moral que, nas 

relações contratuais, exige a prova de lesão a... direito da personalidade. 

Ainda, quanto à alegação de inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes, não há qualquer comprovação nesse sentido, sendo que 

cabia ao autor fazer prova mínima desse fato. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005624598, Turma Recursal Provisória, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 31/10/2016). Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e, via de consequência, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1004331-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PREZOTTO E RIBEIRO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 

ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004331-87.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: PREZOTTO E RIBEIRO LTDA - 

ME EMBARGADO: DELTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual o Embargante informa ser 

legí t imo propr ietár io  dos bens penhorado nos autos 

1000509-27.2016.8.11.0015, Código 16804, deste Juizado, pleiteando a 

retirada da penhora por ausência de relação jurídica entre as partes. 

Afirma que o cheque foi emitido três foi emitido três meses após 

constituição da empresa da reclamada. Os documentos anexos aos autos, 

verifica-se que o Embargado não desincumbiu do ônus que lhe cabia 

quando dos autos principais, apresentando somente um CNPJ da empresa, 

contudo, a citada empresa possui o mesmo nome fantasia. Ficou 

demonstrado nos autos que o embargante de terceiro adquiriu a 

propriedade da empresa em discussão e manteve no local o mesmo ramo 

empresarial exercido, alterando-se apenas o CNPJ após certo tempo, 
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devendo a sucessora responder pelas dívidas contraídas pela sucedida 

no exercício de suas atividades. Corroborando: Embargos de terceiro. 

Penhora de imóvel. Sucessão de empresas. Ausência de prova. Ônus. 

Responsabilidade. Nos embargos de terceiro, cabe ao embargante o ônus 

de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; no caso, de que não 

teria ocorrido sucessão empresarial entre seu negócio e o que adquiriu do 

devedor. Ficou demonstrado nos autos que o embargante de terceiro 

adquiriu a propriedade do imóvel em discussão e manteve no local o 

mesmo ramo empresarial exercido, alterando-se apenas a razão social e 

nome fantasia do posto de combustível após certo tempo, devendo a 

sucessora responder pelas dívidas contraídas pela sucedida no exercício 

de suas atividades. (Apelação, Processo nº 0005452-78.2005.822.0017, 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do 

Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de julgamento: 22/03/2017) (TJ-RO - 

APL: 00054527820058220017 RO 0005452-78.2005.822.0017, Relator: 

Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Data de Publicação: Processo 

publicado no Diário Oficial em 03/04/2017.) Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo improcedente os 

embargos de terceiro. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009404-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA VITOLO DINAMARCO (RÉU)

ESTADO DO PARA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009404-69.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PEDRO MOURA DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DO PARA, FLAVIA VITOLO DINAMARCO Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 21794449, que a parte promovente foi 

intimada a dar prosseguimento ao feito, para manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça, mormente apresentar endereço atualizado do 

promovido, mantendo-se inerte. Diante do exposto, considerando que a 

parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, revogo a liminar e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008288-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WALTER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1008288-62.2018.8.11.0015. 

AUTOR(A): ANTONIO WALTER DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ANTONIO 

WALTER DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovada em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo 

de ENCANADOR em 05/09/2005. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que este 

direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. 

De início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de 

prescrição. No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo 

dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação 

probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta 

acolhimento. Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, 

foi atribuído à causa valor certo correspondente ao período que postula a 

cobrança do adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a 

pretensão, e está quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na 

medida em que a avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado 

da análise do mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A 

prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que 

fosse reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte 

promovente, neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do 

prazo prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 21/08/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 23/08/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

05/09/2005. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão, 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 23/08/2013 até 21/08/2018. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 
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condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 05/09/2005, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 05/08/2003. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

05/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 05/08/2013 até 21/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004049-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004049-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVO NOGUEIRA REQUERIDO: 

FRIBON TRANSPORTES LTDA, CARAMURU ALIMENTOS S/A. Vistos etc, É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inicialmente, registro que, efetivamente, não há espaço para dar guarida à 

alegação de ilegitimidade passiva da demandada. Estabelece o § 2º do art. 

5° da Lei 11.442/07: § 2º - O contratante e o subcontratante dos serviços 

de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o 

proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação 

prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes 

contra os primeiros. Desta forma, de acordo com o referido artigo, a 

transportadora e o destinatário da carga são responsáveis solidários pelo 

pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do 

caminhão. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE 

CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMORA 

COMPROVADA. MULTA PELO ATRASO DEVIDA. APLICAÇÃO DA REGRA 

CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. A transportadora e o 

destinatário da carga são responsáveis pela demora no descarregamento 

do caminhão, conforme dispõe o art. 9° da Lei nº 11.442/07. Em tendo sido 

comprovado o atraso superior a 5h para o descarregamento da carga 

transportada, aplicável o disposto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, 

devendo a demandada restituir ao autor a quantia de R$1.516,01, 

conforme requerido no pedido inicial. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004589180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 12/12/2013) Logo, estabelecida a 

legitimidade da ré para integrar a lide, passo ao exame da questão de 

fundo. Resta incontroverso que o autor foi contratado para transporta soja 

e, ao chegar ao destino, no dia 08/03/2018, às 10h08min, como 

comprovado pelo id. 18800866 a descarga do produto somente ocorreu 

em 09/03/2019 às 20h, ou seja, o veículo do demandante ficou parado por 

33h52min, por razões absolutamente estranhas ao serviço contratado. A 

obrigação do autor, que integra a Reclamada, era de levar a soja até a 

demandada, como efetivamente o fez, conforme prova carreada aos 

autos. Saliento que, além da mercadoria ter sido entregue dentro do prazo 

acordado e que era dever da requerida estar preparada para receber a 

soja, sendo de todo dissociado do contexto a alegação desta de que, 

entre ela, ré, não restou comprovado o atraso no recebimento da 

mercadoria, restou comprovado o horário de chegada do caminhão, com 

assinatura de preposto da reclamada, com efetivo carimbo. A mercadoria 

foi entregue, tempestivamente, no local determinado pela ré, qual seja, nas 

instalações da destinatária. Contudo, o descarregamento somente foi 

finalizado 33h52min após a chegada da carga. Assim, diante da flagrante 

falha da ré que descumpriu com sua obrigação em receber a mercadoria 

na entrega e disponibilizar o armazenamento. A propósito, ilustrativo o 

julgado RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS. COMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA RÉ DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE CULPA DO TRANSPORTADOR. CARGA ENTREGUE DENTRO DO 

PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. DISPENSA LEGAL DE PRÉVIO 

AGENDAMENTO. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007718067, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero 

Giuliato, Julgado em 27/09/2018) Conseqüentemente, a empresa ré, dada a 

inusitada situação criada, deixou o motorista aguardando a descarga, por 

longo período, inviabilizando que nesse interregno o autor exercesse suas 

atividades. Incidente ano caso, o artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, que 

dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. O 

teor do dispositivo preconiza: “Art. 11. O transportador informará ao 

expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou 

conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da 

mercadoria. (...) § 5o Atendidas as exigências deste artigo, o prazo 

máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de 

Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao 

endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o 

valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração. ” Sobre o tema: 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO 

SUPERIOR A CINCO HORAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DITAMES DA LEI 

11442/07. DANOS MORAIS INDEMONSTRADOS. 1. Hipótese em que o 

autor transportou carga de soja ao destino contratado, sendo a ré 

contratante a responsável pelos atrasos verificados tanto no embarque, 

quanto no desembarque. 2. Comprovado que tais atrasos foram 

superiores a 5h, incide a regra do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/07, 

devendo a demandada pagar ao autor os valores reconhecidos em 

sentença. 3. Marcos iniciais dos consectários legais bem definidos na 

sentença: atualização monetária pelo IGPM a contar do ajuizamento, e 

juros legais a partir da citação. 4. Danos morais pretendidos indevidos, eis 

que indemonstradas pelo autor as circunstâncias alegadas, notadamente 

de penúria e de insalubridade do espaço quando da espera ocupado. 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70067416164, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 18/05/2017) Assim, ultrapassado 

o prazo de cinco horas, é devida a condenação pleiteada pelos autores, 

na importância de R$ 1,69 por hora de espera no local de destino. A 

respeito do tema, o seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. 

TRANSPORTE DE CARGAS. ATRASO NA DESCARGA DA MERCADORIA 

NO DESTINO. LEI Nº 11.442 /2007. 1. A prova documental conforta a 

versão da parte autora. Consoante documentos das fls. 17-23, a chegada 

ocorreu no dia 01/05/2012, a partir das 21h15min e a saída deu-se em 

03/05/2012, a partir das 07h. 2. Desse modo, em face das 27 horas de 

espera, além do tempo razoável fixado na Legislação adequada para 

descarga da mercadoria - cabe à demandada a indenizar os prejuízos à 

parte autora, no valor de R$ 5.872,50. Aplicação do disposto no artigo 11 , 

§ 5º , da Lei nº 11.442 /07. 3. Sentença reformada, para julgar procedente 

a ação. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004765830, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia Nogueira, 

Julgado em 31/01/2014) Assim, entendo fazer jus o autor à indenização 

pelas horas paradas em decorrência da tentativa de vir e efetuar o 

descarregamento da mercadoria nos termos da equação que levou em 

conta o total da carga multiplicado pelo número de toneladas transportadas 

e usando o número de horas excedentes da quinta hora, que, em suma, 

alcançam a soma de R$ 1.965,04 (mil novecentos e sessenta e cinco reais 

e quatro centavos). Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e o faço para condenar a 

Promovida a PAGAR ao Reclamante o valor de R$ 1.964,39 (mil 

novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavo) acrescidos 

de juros legais a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do ajuizamento. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem 

litigância de má-fé. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1001848-50.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI em face de 

MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão resistida diz 

respeito ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. 

Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em concurso público 

e nomeada para o quadro efetivo no cargo de PROF COM LIC. PLENA EM 

PEDAGOGIA em 13/04/2012. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que este 

direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. 

De início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de 

prescrição. No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo 

dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação 

probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta 

acolhimento. Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, 

foi atribuído à causa valor certo correspondente ao período que postula a 

cobrança do adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a 

pretensão, e está quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na 

medida em que a avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado 

da análise do mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A 

prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que 

fosse reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte 

promovente, neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do 

prazo prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 04/09/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 04/09/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

04/09/2018. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão, 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 04/09/2013 até 04/09/2018. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 
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funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 16/08/2017, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 16/8/2016. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

16/08/2017 à 16/08/2018. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 05/08/2013 até 23/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1008288-62.2018.8.11.0015. 

AUTOR(A): ANTONIO WALTER DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ELIDIA DOS 

SANTOS ROCHA PACHECO em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovada em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo 

de Agente Comunitária de Saúde em 01/02/2012. Contudo, durante o 

período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei que o 

concede. Afirmado que este direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento-base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), conferido 

pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados em virtude de 

concurso público, não está sendo repassado à parte promovente, apesar 

de fazer jus ao recebimento desta verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por 

seu turno, a promovida contestou. De início, impugnou o valor da causa e 

suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência 

do pedido. É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de mais dilação probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da 

CAUSA não comporta acolhimento. Consoante planilha de cálculo 

apresentada pelo promovente, foi atribuído à causa valor certo 

correspondente ao período que postula a cobrança do adicional de 

antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está quantificada, 

desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a avaliação em tal 

valor passa a ser questão do resultado da análise do mérito. Portanto, 

rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de mérito consistente 

na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a sua 

ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, neste caso, ao 

formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo prescricional, isto é, 

postulou o recebimento das referidas verbas retroativas delimitando-as ao 

período dos últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente 

demanda, o que afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada 

(Decreto nº 20.910/1932), que perde total consistência Ora, a presente 

demanda foi distribuída em 07/08/2018. Portanto, por força do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 07/08/2013 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o 

promovente, processualmente probo e de boa-fé, tomou posse e entrou 

em exercício funcional no dia 01/02/2012. Apresentou memória de cálculo 

a respeito de sua pretensão, com o propósito definido de receber o 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento a partir de 07/08/2013 até 

21/08/2018. Desta forma, sem menoscabo da existência da prescrição 

quinquenal de qualquer ação contra a Fazenda Pública, que seria 

reconhecida, genericamente impositiva, se fosse o caso, por não ter sido 

cobiçada qualquer verba atingida pela referida prescrição, não há o que 

se declarar a respeito. Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não 

havendo outras preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, 

passo a análise do mérito. Em que pesem os argumentos da parte 

promovente, a legislação municipal não lhe respalda o direito almejado, de 

percepção do referido adicional de 2% por antiguidade e merecimento, 

demarcado pelo legislador municipal em período certo e irretorquível. De 

acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001, os efeitos financeiros dela 

decorrentes, só surtiriam efeito um ano depois da entrada em exercício do 

servidor municipal. Na interpretação pretoriana não foi diferente o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as 

seguintes ementas, com excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS 

MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - 

SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA 

– APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por 

si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão 

somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em 

que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a 

progressão funcional o servidor público que demonstra durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 
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preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 

20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). 

“REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - 

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada […]”. (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Portanto, a parte promovente faria jus ao referido adicional a 

partir de 07/07/2017, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 07/07/2017. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 05/08/2003 e 23/11/2012. 

Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela prescrição 

quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve postulação no 

sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por outro lado, no 

período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento, explicitamente definido - de 01/02/2013 até 

07/08/2018 - não mais vigorava a lei que o restaurava, revogada que foi 

em 23/11/2012, conforme supra consignado. Na conjuntura, não há como 

atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo no interim respectivo, 

quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer pela revogação da 

norma municipal que o outorgava. Isto posto, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007790-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALESSANDRO SUZARTE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALESSANDRO SUZARTE em 

face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeada para o 

quadro efetivo no cargo de Agente Comunitário, entrando em exercício em 

28/09/2012. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. 

Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por 

ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não 

está sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por seu turno a 

promovida suscitou a ocorrência de prescrição, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A presente demanda foi distribuída 

originalmente em 07/08/2018. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 

20910/193 eventuais parcelas inadimplidas até 09/07/2013 estarão 

abrangidas pela prescrição. A promovente entrou em exercício no serviço 

público em 27/08/2008. Logo as verbas pleiteadas a partir de 13/04/2012 

até 09/07/2013 encontram-se prescritas. Desta forma, apenas para evitar 

quaisquer dúvidas, ACOLHO a PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO para 

DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Não obstante os argumentos da 

promovente a presente demanda não comporta acolhimento. De acordo 

com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, 

surtirão efeitos um ano após a entrada em exercício do servidor. Logo, a 

promovente somente faria jus ao percebimento do adicional de antiguidade 

e merecimento a partir de 13/04/2013. Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO 

MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO 

À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o 

servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as 

condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da 

lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não 

realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, 

portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração 

pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação 

no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 
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vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. […] (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Contudo, o art.16 e ss da Lei nº 568/1999 foi revogado em 

23/11/2012 pela Lei nº 1.737. Assim, antes de que a requerente atingisse 

o requisito legal para a concessão do adicional houve a revogação do 

mesmo. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, 

do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WICKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004874-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS WICKERT 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com indenização por danos morais, proposta por LUIZ CARLOS WICKERT 

em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. Alega a requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$ R$ 304,17 

(Trezentos e quatro reais e dezessete centavos) . Informa que não 

reconhece a referida cobrança. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito e a condenação pelos danos morais sofridos. A 

empresa requerida alega exercício regular do direito e requer a 

improcedência dos pedidos, afirmando que se trata de cessão de crédito 

do Banco do Brasil. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A negativação dos dados da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso 

nos autos. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do 

nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

O Requerido nada apresentou para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, não há nenhum contrato anexado aos autos, 

nenhuma documento, há apenas algumas faturas. O reclamante nega 

qualquer relação contratual com a reclamada. Os fatos alegados são, 

respectivamente, impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo 

ônus do reclamado a sua comprovação. Inexistente o débito do reclamado 

o ato praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização 

civil. O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja 

a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE PELO BANCO PARA A 

ATIVOS FINANCEIROS S/A. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DÍVIDA INEXISTENTE. 

ABALO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDIDOS. CRITÉRIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E 

RESSARCITÓRIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE PERSISTE, ANTE A CESSÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "Não obstante tenha 

a ré Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros sido a responsável 

pela inscrição do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, foi o 

Banco do Brasil S/A o cedente do"crédito"- o qual deu origem à inscrição - 

àquela. Legitimidade passiva, destarte, que se evidencia" (TJ-SC - RI: 

03111619720178240064 São José 0311161-97.2017.8.24.0064, Relator: 

Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Turma de 

Recursos - Capital) No entanto, quando aos danos morais, conforme 

extrato anexado a inicial o requerente possui negativação posterior em 

seu nome: Contudo, não obstante a existência deste outro registro em 

nome do reclamante, este data de momento posterior ao disputado nesta 

ação, sem força, portanto, para isentar o reclamado de responder pelos 

prejuízos morais causados à reclamante. Este é o posicionamento do STJ, 

ao editar a Súmula 385, in verbis: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

(grifou-se). Por consectário, somente será afastada a indenização em se 

tratando de devedor contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições 

regulares em nome do postulante, cadastradas em momento anterior à que 

se discute em juízo. Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. 

CONTRATAÇÃO VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO 

CONFIRMADA PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER 

RESPONSABILIZADA PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a 

alegação da parte requerida no sentido de que o serviço contratado foi 

apenas para destombar o caminhão e providenciar a remoção até a frente 

do guincho. De acordo com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu 

(fl. 64), consta expressamente que "O serviço foi contratado para 

destombar o caminhão e remoção até a frente do guincho. O valor 

contratado verbalmente foi de R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para 

remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo serviço contratado corresponde ao 

protesto realizado. Assim, correta a sentença no ponto que considerou a 

responsabilidade da requerida até o término da prestação dos serviços 

contratados, que incluía a remontagem. Tratando-se de protesto indevido, 

faz jus o autor à indenização por danos morais, não sendo o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há inscrições pré-existentes. O 

protesto realizado pelo réu possui data de 21/01/2015 (fl. 25) e o 

documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra inscrição negativa 

realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, os danos morais vão 

mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que não há pedido expresso 

de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71005855812, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 30/03/2016) Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. AUSENTE PROVA DA 

ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 
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COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS POR TERCEIROS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006653893, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 304,17 (trezentos e quatro reais e 

dezessete centavos), e CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em 

discussão nestes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008781-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1008781-39.2018.8.11.0015. 

AUTOR(A): ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ANDRES 

MAXIMO MOLINA LOPEZ em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovada em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo 

de PROF COM LIC. PLENA EM PEDAGOGIA em 16/08/2016. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei que o 

concede. Afirmado que este direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento-base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), conferido 

pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados em virtude de 

concurso público, não está sendo repassado à parte promovente, apesar 

de fazer jus ao recebimento desta verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por 

seu turno, a promovida contestou. De início, impugnou o valor da causa e 

suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência 

do pedido. É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de mais dilação probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da 

CAUSA não comporta acolhimento. Consoante planilha de cálculo 

apresentada pelo promovente, foi atribuído à causa valor certo 

correspondente ao período que postula a cobrança do adicional de 

antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está quantificada, 

desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a avaliação em tal 

valor passa a ser questão do resultado da análise do mérito. Portanto, 

rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de mérito consistente 

na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a sua 

ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, neste caso, ao 

formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo prescricional, isto é, 

postulou o recebimento das referidas verbas retroativas delimitando-as ao 

período dos últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente 

demanda, o que afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada 

(Decreto nº 20.910/1932), que perde total consistência Ora, a presente 

demanda foi distribuída em 04/09/2018. Portanto, por força do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 04/09/2013 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o 

promovente, processualmente probo e de boa-fé, tomou posse e entrou 

em exercício funcional no dia 28/09/2012. Apresentou memória de cálculo 

a respeito de sua pretensão (id nº 14938802), com o propósito definido de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento a partir de 

23/09/2013 até 23/08/2018. Desta forma, sem menoscabo da existência da 

prescrição quinquenal de qualquer ação contra a Fazenda Pública, que 

seria reconhecida, genericamente impositiva, se fosse o caso, por não ter 

sido cobiçada qualquer verba atingida pela referida prescrição, não há o 

que se declarar a respeito. Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não 

havendo outras preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, 

passo a análise do mérito. Em que pesem os argumentos da parte 

promovente, a legislação municipal não lhe respalda o direito almejado, de 

percepção do referido adicional de 2% por antiguidade e merecimento, 

demarcado pelo legislador municipal em período certo e irretorquível. De 

acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001, os efeitos financeiros dela 

decorrentes, só surtiriam efeito um ano depois da entrada em exercício do 

servidor municipal. Na interpretação pretoriana não foi diferente o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as 

seguintes ementas, com excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS 

MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - 

SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA 

– APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por 

si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão 

somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em 

que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a 

progressão funcional o servidor público que demonstra durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 

20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). 

“REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - 

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada […]”. (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Portanto, a parte promovente faria jus ao referido adicional a 

partir de 16/08/2017, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 16/8/2016. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 
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incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 16/08/2017 à 16/08/2018. 

Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela prescrição 

quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve postulação no 

sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por outro lado, no 

período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento, explicitamente definido - de 05/08/2013 até 

23/08/2018 - não mais vigorava a lei que o restaurava, revogada que foi 

em 23/11/2012, conforme supra consignado. Na conjuntura, não há como 

atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo no interim respectivo, 

quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer pela revogação da 

norma municipal que o outorgava. Isto posto, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010468-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDUARDO LUIZ CASAGRANDE DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLECK E FLECK LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIANO CONSENTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010468-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ 

CASAGRANDE DUTRA, NAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: FLECK E FLECK LTDA - ME, JULIANO CONSENTINO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação de indenização por negativação indevida proposta por 

EDUARDO LUIZ CASAGRANDE DUTRA contra FLECK E FLECK LTDA – ME 

e JULIANO CONSENTINO. Alega que o primeiro Requerente celebrou 

contrato de aluguel de imóvel residencial com a demandada, contudo, após 

a mudança constatou a existência de problemas no imóvel, os quais não 

foram solucionados pela demandada, razão pela qual o autor acabou por 

rescindir o contrato. Relatam que, é notório que os demandados não 

cumpriram minimamente com suas obrigações legais, eis que além dos 

transtornos com as goteiras no imóvel, os Requerentes passaram pela 

humilhação de ter que deixar sua moradia por três vezes em menos de 

seis meses, necessitando recorrer a familiares e amigos, por conta dos 

cortes no fornecimento de água a que deram causa os Requeridos. 

Verberam que os Promovidos vêm cobrando valores referentes a 

rescisão contratual com os quais não concorda, sustentando que a 

rescisão se deu por culpa da demandada. Aduzem que, não é plausível 

que depois de todos os transtornos vivenciados os Requerentes ainda 

tenham que arcar com uma multa por resilição contratual. A empresa 

reclamada afirma que os débitos são legítimos, que não restou 

comprovado dano moral. Requer assim a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são 

indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Resta incontroverso que o imóvel estava com goteiras, do 

qual o reclamante não comprovou ter realizado os devidos reparos 

conforme requerido pelo reclamante. A resta incontroverso que o serviço 

de água do imóvel foi cortado sem que o Promovente tenha dado causa, já 

que estava adimplente com a conta desde a seu ingresso no imóvel. O 

promovente ainda comprovou que locou o imóvel para morar com sua 

esposa e filha menor, demonstrado que a reclamada deu causa a rescisão 

contratual. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA 

CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. 

CASO CONCRETO. COMPETIA AOS RÉUS COMPROVAREM OS FATOS 

QUE TERIAM ENSEJADO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIRAM. SENTENÇA PROCEDENTE. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078356227, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 24/10/2018).(TJ-RS - AC: 

70078356227 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 24/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/10/2018) Não bastasse tal fato, ainda foi 

deferida liminar para que a Promovido se abstivesse de negativar o nome 

do Promovente, contudo conforme extrato juntado no id. 17607454, o seu 

nome foi inserido no cadastro dos maus pagadores. Contudo, quanto ao 

Dano Moral pretendido pelas partes Promoventes julgo improcedente posto 

que o descumprimento contratual não enseja dano moral. Veja: E M E N T 

A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 

CUMPRIDA – DEMORA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR – 

ATO LÍCITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS 

MORAIS – MEROS DISSABORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a justificativa apresentada pelas 

seguradoras de que a demora no pagamento do seguro contratado pelo 

segurado se deu pela ausência de documentação completa para 

conclusão do processo instaurado para esse fim, não há falar em conduta 

ilícita que lhes possa ser atribuída, tampouco em condenação por danos 

morais, pois ausente o requisito legal para a configuração da 

responsabilidade civil. 2. Mesmo que se considerasse o ato ilícito, o 

descumprimento contratual por si só não caracteriza o dano moral, pois 

este decorre somente daquela conduta que extrapola a normalidade, 

afetando as relações negociais ou sociais do autor, o que não ocorreu na 

e s p é c i e .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 7 4 4 1 4 2 0 1 5 8 1 2 0 0 1 7  M S 

0801744-14.2015.8.12.0017, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 11/04/2019) Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o pedido 

contraposto formulado pelas reclamadas na contestação, posto que 

estas, no momento da locação, examinaram previamente o imóvel e o 

receberam em prefeitas condições ficou estipulado que os reparos de 

estragos a que der causa no curso da locação, ficarão a cargo dos 

locatários, conforme cláusula VII do contrato de locação. Ante o exposto e 

por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito julgo pela 

parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada em 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta 

e quatro reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). Fixo em R$ 1.000,00 (mil) reais a multa por 

descumprimento da liminar. Julgo Improcedente o pedido de condenação 

em danos morais. Julgo Improcedente o pedido contraposto das 

Promovidas. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001291-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES (REQUERENTE)

F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA JOSE GAMERO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

RAFAEL ALBRECHT FIGUEREDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES DA COSTA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ALENCASTRO PROVAZIO LTDA - ME (REQUERIDO)

WALDINEY PROVAZIO FILHO (REQUERIDO)

PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

STENIO OLIVEIRA GONDIM (REQUERIDO)

EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001291-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO TENORIO ALVES, F. 

A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME, MARIA JOSE GAMERO DE 

MAGALHAES INTERESSADO: RAFAEL ALBRECHT FIGUEREDO 

REQUERIDO: PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA EIRELI, STENIO 

OLIVEIRA GONDIM, EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM, ROGERIO 

BORGES DA COSTA, CONSTRUTORA ALENCASTRO PROVAZIO LTDA - 

ME, WALDINEY PROVAZIO FILHO Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que as partes Promoventes não compareceram à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada. Justifica a ausência em 

razão de estar residindo em outra comarca e não tem condições 

financeira para arar com o custo da viagem, tendo outorgado procuração 

ao seu causídico, com poderes para transigir. Contudo, estabelece o art. 

51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTMAR IVO DURKS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000885-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA MONTEIRO TRZINSKI 

REQUERIDO: OTMAR IVO DURKS Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte Promovente de duas duplicatas no valor de R$ 

2.600,00 e R$ 1.456,00, referente a duplicatas vencidas, não pagas. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpre destacar que audiência se 

deu no dia 10/05/2019, contudo somente em 03/09/2019 a parte Promovida 

apresentou justificativa, e também não apresentou contestação. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de comparecer 

às audiências e de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância 

de R$ 2.600,00 e R$ 1.456,00, acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1%, a contar da citação. E assim o faço, 

com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008429-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - MT6028-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008429-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELENA MARIA DOS SANTOS 

PAIVA REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos etc, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 335 inc. I do 

CPC, e ainda, que de acordo com a lei de regência dos Juizados Especiais 

o julgador pode mencionar na sentença somente os elementos relevantes, 

formadores da sua convicção. Preliminar - Da ilegitimidade passiva A 

segunda reclamada alega sua ilegitimidade passiva, pois o erro que 

impossibilitou o emplacamento da motocicleta adquirida pela reclamante 

ocorreu na fase de financiamento, e não na fase de compra e venda. Em 

análise aos documentos carreados nos autos, constata-se que realmente 

o erro que impossibilitou o emplacamento do veículo ocorreu por 

incongruência dos dados constantes na nota fiscal, e as informações 

prestadas ao Detran pelo agente financiador. Assim, entendo que as 

Promovidas fazem parte da cadeia de consumo. Desta feita, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Passo a analise do mérito. A requerente 
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aduz que em decorrência de uma inconsistência entre os dados 

constantes na nota fiscal e nas informações constantes no sistema do 

DETRAN, ficou impossibilidade de emplacar seu automóvel por longo 

período de tempo, e atualmente, com correção do erro pela reclamada está 

sofrendo a cobrança indevida. Em tese de contestação o reclamado nega 

a ocorrência de qualquer erro, alegando que a reclamante não comprova 

os fatos constitutivos de seu direito. É incontroverso que a reclamante 

ficou impossibilita de realizar o emplacamento de seu automóvel por erro 

nas informações prestadas pelos Promovidos. Ademais, fica evidente que 

a reclamante buscou os meios administrativos para resolver o problema. 

Resta configurada a total desídia da parte reclamada em solucionar a 

questão que se prolonga judicialmente por vários anos, inclusive, 

ensejando que a reclamante seja cobrada por multas e juros em 

decorrência da falta de emplacamento que foi motivado pela conduta da 

reclamada. Verifica-se, destarte, a configuração do ato ilícito perpetrado 

pela empresa reclamada ao prestar informações diversas ao DETRAN 

daquelas constantes na nota fiscal da motocicleta, sendo este o fato 

preponderante para a impossibilidade de emplacamento da motocicleta. Na 

espécie, a prática ilícita perpetrada pela empresa reclamada caracteriza 

inescusável afronta à dignidade da reclamante que adquiriu uma 

caminhonete como sendo zero km, sendo impedida de realizar o devido 

emplacamento que inclusive é imposto por lei. Neste sentido assevera o 

julgado abaixo: RECURSO INOMINADO. GRAVAME EFETUADO 

EQUIVOCADAMENTE JUNTO AO DETRAN/SC. IMPOSSIBILIDADE DE 

EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/PR. AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$ 

2.000,00) COMO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS MAJORADO (R$ 

6.000,00). ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE 

COLEGIADO EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, para 

majorar o quantum indenizatório ao importe de R$ (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001678-63.2013.8.16.0102/0 - Joaquim Távora - Rel.: Luiz 

Gustavo Fabris - - J. 02.03.2015) (TJ-PR , Relator: Luiz Gustavo Fabris, 

Data de Julgamento: 02/03/2015, 2ª Turma Recursal). Com efeito, o dano 

moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do 

espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a 

título de prova, diante das próprias evidências fáticas. É intuitivo e, 

portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se 

tem definido na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se 

trata de dannum in re ipsa. A simples análise das circunstâncias fáticas é 

o suficiente para sua percepção, pelo magistrado, no caso concreto. 

Conclui-se, portanto, que o dano moral existe in re ipsa, derivando do 

próprio ato ilícito, de maneira que uma vez provado o fato ofensivo, fica 

caracterizado o dano moral, sendo despicienda maior demonstração dos 

transtornos enfrentados pela parte reclamante. Passo a analise do 

quantum indenizatório. No que tange ao quantum deve ser sopesadas as 

questões peculiares do caso concreto, visto que, a reclamante está 

tentando emplacar o veículo e em decorrência da demora está sendo 

cobrada por juros e multa. Ademais, o reclamado se trata de uma 

instituição financeiro de grande porte, que poderia resolver a situação 

administrativamente com facilidade, mas permaneceu inerte. Não existem 

informações da capacidade econômica da reclamante. Entendo 

conveniente ao caso concreto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo que tal valor revela-se proporcional e razoável, sendo este valor 

suficiente para reparar os transtornos suportados pela vítima. Com 

relação as cobranças realizadas pelo DETRAN e pela SEFAZ/MT, entendo 

que não merece guarida a condenação do reclamado para pagamento de 

tais valores, pois as taxas de IPVA deve ser custeadas pelo proprietário, 

mesmo sem o emplacamento ficou na posse da reclamante, e ainda, não 

existem informações sobre a uso da mesma. Cumpre consignar ainda, que 

a cobrança de multa e demais juros das taxas não quitadas pela 

reclamante foram consideradas no momento de quantificação do dano 

moral. Pelo exposto, rejeito a preliminar e no mérito decido pela 

procedência em parte da pretensão inicial, para condenar, solidariamente, 

os Promovidos a pagar à requerente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, ao mês a contar da data 

da citação. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004650-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIMAR PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Importante asseverar, 

ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada indefiro o aludido 

pedido, por entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, 

por entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. O presente feito trata-se de 

relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Alega a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 137,22 (cento 

e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Afirma ser totalmente 

indevida a negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição 

a utilização de serviço de telefonia móvel. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante. Se valendo apenas de print screen 

da tala sistêmica para comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica 

trata-se de documento unilateralmente produzido, não é prova eficaz da 

relação jurídica entre as partes. Este é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 
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DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004193-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCINALDO ALVES LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, em qual a parte autora alega que contratou 

plano no valor de R$ 93,49 (noventa e três reais e quarenta e nove 

centavos), contudo, sua fatura estava cobrando valor a maior. As partes 

compareceram na solenidade conciliatória. Assim, ante a impossibilidade 

de resolução amigável, as partes apresentaram contestação e 

impugnação. Os autos vieram conclusos. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que 

o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, mesmo porque a 

resolução o litígio paira sobre a análise da documentação robusta já 

constante nos autos. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a contratação de serviços da parte ré, e ainda 

comprovou as reclamações realizas através de inúmeros protocolos, 

questionando o valor da fatura Assim, a autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida sustenta teses que não comportam qualquer elemento 

probatório, eis que a documentação colacionada pelo autor é crível. No 

entanto, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71005417225 RS (TJ-RS) Data de publicação: 30/06/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS POR 

SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA QUANTO À ALEGAÇÃO DE "CLONAGEM" DA LINHA 

TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE. INCOMPETENCIA DO 

JEC. Trata-se de ação que versa sobre a possível cobrança indevida de 

serviços não utilizados pelo autor. O autor recorrente alega que 

possivelmente sua linha foi clonada e foi utilizada por terceiros de má-fé, 

motivo pelo qual foram cobrados valores por serviços não utilizados. A 

situação demonstra a complexidade da causa, ensejando a realização de 

perícia técnica para uma solução adequada, o que afasta a competência 

do Juizado Especial Cível para processar e julgar feitos desta natureza. 

FEITO EXTINTO. RECURSOS PREJUDICADOS. (Recurso Cível Nº 
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71005417225, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71005643580 RS (TJ-RS) Data de publicação: 14/12/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. LINHAS 

TELEFÔNICAS ADQUIRIDAS POR TERCEIROS. OCORRÊNCIA DE 

ESTELIONATO. AUTORA QUE BUSCOU CANCELAR AS MESMAS, O QUE 

NÃO FOI EFETIVADO PELA EMPRESA. IRREGULARES AS COBRANÇAS 

POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. DÉBITOS DECLARADOS 

INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. A 

INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 MERECE SER CONSERVADA PELO TÍTULO 

PROTESTADO INDEVIDAMENTE, E NÃO PELA LARGA DURAÇÃO DAS 

COBRANÇAS IRREGULARES. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005643580, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 10/12/2015).” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a ausência de falha na prestação de 

serviços, bem como a excludente de qualquer ônus contratual, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica. Assim, não seria justo compelir o autor à quitar uma dívida 

mensal oriunda de serviços não utilizados e eivado de vícios e falhas dada 

à autuação da reclamada. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, 

frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa 

do Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram devidamente 

preenchidos, não sendo crível cobrar do autor acerca de um serviço não 

solicitado, no valor apontado pela reclamada. Por outro lado, na ótica do 

Código Civil, a sua procedência também é a decisão mais acertada. Tal 

conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, 

assim positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em 

parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for 

devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do 

que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo 

se houver prescrição”. Como se nota, a cobrança de débito, mediante 

demanda judicial, apresenta-se como requisito “sine qua non” para ensejar 

a repetição do indébito, sendo certo a sua existência ao volver os olhos 

ao débito demonstrado via extrato bancário. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora fora debitada indevidamente acerca de 

serviços não utilizados, e embora tenha sido formada uma relação jurídica, 

os débitos foram realizados de maneira arbitrária e ilegítima, haja vista as 

inúmeras tentativas do autor em buscar solucionar o impasse da demora e 

a ausência da instalação. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas no 

valor a maior do que o contratado pela parte Promovente, a par de 

possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo 

Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Ademais, 

o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu embasamento, 

não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 
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para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a tutela ora 

deferida e condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, ao passo que também condeno a parte requerida 

à efetivação da restituição em dobro do valor dispendido indevidamente, 

no montante de 137,08 (cento e trinta e sete reais e oito centavos), nos 

termos do art. 876 do CC/2002, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). . Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004351-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004351-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - 

ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenização por danos morais e repetição de 

indébito, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, 

proposta por DRIVEMAQ SERVICE EIRELI em face de CLARO S.A. Alega 

que em meados de novembro de 2017 foi procurada em seu 

estabelecimento comercial pelo representante da requerida, onde em 

síntese firmou contrato propondo a autora os seguintes termos: redução 

no valor do consumo, abrangência da cobertura de telefonia em todo 

território nacional e com extensão nos demais países do Mercosul, internet 

ilimitada em todo o território nacional, ligações gratuitas para celulares de 

outras empresas, bem como, para telefones fixos e fornecer 04 Chips de 

celular. Aduziu que para tanto deveria migrar imediatamente da operadora 

da qual fazia parte para a ora Requerida. Diante das inúmeras promessas 

a autora que há anos valia-se das operadoras Vivo e Oi, imediatamente 

solicitou a migração. Asseverou que não conseguiu usar nenhum dos 

supostos benefícios oferecidos pela requerida. E após o retorno da 

viagem mencionada na exordial, mesmo sem ter usados dos números dos 

telefones, a requerente conseguiu cancelar seu plano junto a requerido e 

retornou a operadora anterior. Narrou que apesar de todo esse 

transtorno, a requerente descobriu no início do ano de 2019, teve seu 

nome inserido no rol de maus pagadores. Aduz que foi negativada pela 

empresa requerida que cobrou uma quantia exorbitante no valor de 

R$3.070,14. A reclamada, em sede da contestação confirma que as 

cobranças são legitimas, visto que, a reclamante não comprovou a falha 

na prestação de serviço. Cabia à ré apresentar provas de que houve a 

solicitação pela parte requerente de migração de plano. Não se 

desincumbindo de seu ônus, presume-se que houve falha da ré . É 

incontroverso que a negativação do nome da parte reclamante foi 

indevida. Reconhecida a falha no sistema, consistente na cobrança 

indevida, a reclamada torna-se responsável pelos prejuízos causados ao 

consumidor. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço agir com a 

diligência necessária a impedir falhas que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia no foro íntimo da reclamante, em 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Ademais, o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante acerca dessa 

temática é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, pode ser classificada como 

moderada. A reclamada é empresa de grande porte. Não há informações 

sobre a condição econômica da parte reclamante. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas 

e no mérito julgo pela procedente a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial, bem como 

condenar a ré a pagar à reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da negativação do 

nome da parte autora. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do 

crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em 

discussão nestes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004276-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DONIZETHE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004276-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ DONIZETHE DE CASTRO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Na inicial a Reclamante alega 

que adquiriu passagens aéreas para o trecho Sinop-São Luiz/MA, com 

saída programada para as 24/12/2018 as 14:45 retorno no dia 

02/0182019. No entanto, o voo foi cancelado, e o Promovente foi 

realocado para voo antecipado. Contudo, afirma que comprou a viagem na 

intenção de passar a virada do ano na praia. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que houve cancelamento do voo em virtude de manutenção 

da malha viária e que informou ao Promovente de forma antecipada, 

devido, sem apresentar maiores detalhes. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não 

juntou nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de suas 

alegações e a legalidade de seus atos. A situação emanada do processo 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa Reclamada, sendo, passível de 

indenização. Neste sentido: “TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. 

ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO GENÉRICO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O autor teve seu voo adiado mais de 

cinco horas e após essa espera foi cancelado. Cabia à demandada o 

fornecimento de serviço adequado e eficiente ao consumidor, o que não 

ficou comprovado (art. 333, inciso II, do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 

70040223794 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a presente ação CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar da citação. Condenar a 

Promovida ao pagamento dos danos materiais no valor de 950,79 

(novecentos e cinquenta reais) valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar 

do efetivo desembolso Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007539-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007539-45.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FERNANDA LUIZA FERREIRA DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA proposta por FERNANDA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público, entrando em exercício em 

09/07/2009 para o quadro efetivo no cargo de Agente Comunitário de 

Saúde. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009713-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009713-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, proposta por LUZIA 

APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de VIVO S.A. Alega a requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito 

no valor de R$ 94,03 (noventa e quatro reais e três centavos). Informa 

que não reconhece a referida cobrança. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito e a condenação pelos danos morais sofridos. A 

empresa requerida alega exercício regular do direito e requer a 

improcedência dos pedidos, afirmando que se trata de utilização de 

serviço de telefonia. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A negativação dos dados da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso 

nos autos. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do 

nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

O Requerido nada apresentou para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, não há nenhum contrato anexado aos autos, 

nenhum documento, instrumento de cessão de crédito, contudo não 

comprova a origem da dívida. O reclamante nega qualquer relação 

contratual com a reclamada. Os fatos alegados são, respectivamente, 

impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo ônus do 

reclamado a sua comprovação. Inexistente o débito do reclamado o ato 

praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. O 

apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. A empresa Promovida 

apresentou apenas tela sistêmica, que de forma isolada não server para 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. 

SENTENÇA JULGA IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR. ALEGADA FALTA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E SUFICIENTES PROVAS DO 

CONSTRANGIMENTO NA COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NO NOME 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXAME. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE 

TELEFONIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. ATO ILÍCITO, NEXO 

CAUSAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

EXEGESE DO ART. 927 DO CC/02. JUNTADA DOCUMENTOS 

UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA EMPRESA RÉ. INACEITÁVEL. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU 

EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA 

A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA. SÚMULA 362 DO 

STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO 

DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Classe:  Apelação,  Número do Processo : 

0552811-37.2015.8.05.0001, Relator (a): Maria da Graça Osório Pimentel 

Leal, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 26/09/2017 ) No entanto, 

quando aos danos morais, conforme extrato anexado a inicial a 

requerente possui negativação posterior em seu nome. Contudo, não 

obstante a existência deste outro registro em nome do reclamante, este 

data de momento posterior ao disputado nesta ação, sem força, portanto, 

para isentar o reclamado de responder pelos prejuízos morais causados à 

reclamante. Este é o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in 

verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (grifou-se). Por consectário, 

somente será afastada a indenização em se tratando de devedor 

contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições regulares em nome do 

postulante, cadastradas em momento anterior à que se discute em juízo. 

Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROTESTO 

INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO 

VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA 

PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA 

PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a alegação da parte requerida 

no sentido de que o serviço contratado foi apenas para destombar o 

caminhão e providenciar a remoção até a frente do guincho. De acordo 

com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta 

expressamente que "O serviço foi contratado para destombar o caminhão 

e remoção até a frente do guincho. O valor contratado verbalmente foi de 

R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo 

serviço contratado corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a 

sentença no ponto que considerou a responsabilidade da requerida até o 

término da prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do débito de R$ 94,03 (noventa e quatro 

reais e três centavos), e CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em 

discussão nestes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 
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da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007559-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULIMAR BATISTA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007559-36.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SULIMAR BATISTA BERNARDES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

proposta por SULIMAR BATISTA BERNARDES em desfavor de MUNICIPIO 

DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso 

público, entrando em exercício em 27/11/2012 para o quadro efetivo no 

cargo de Merendeira. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013263-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013263-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO SERGIO BALIEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por PAULO SERGIO BALIEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos 

morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes eis que a parte Requerente negou a existência de vínculo 

jurídico com a parte Requerida que por seu turno afirmou pela regularidade 

da negativação e existência do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

perícia grafotécnica arguida é desnecessária ante a prova colacionada 

nos autos eis que em sua petição defensiva a parte Requerida trouxe aos 

autos cópia do contrato pactuado entre as partes (id nº 27069541) onde 

consta inclusive cópia dos documentos pessoais da parte Promovente. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 

origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 
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consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013235-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013235-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANDRE FELIPE GOMES 

DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte 

Requerente negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida 

que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e existência 

do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O empresa Promovida juntou ao autos 

áudio onde a parte promovente, confirma seus dados, restando 

comprovada a relação contratual entre as partes. Neste sentido já decidiu 

a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 

origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007373-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007373-13.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 

BARRETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta 
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que foi aprovado em concurso entrando em exercício em 20/01/2004. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 24/08/2019, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013355-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIBLINE GONCALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013355-71.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIBLINE GONCALVES DA 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MARCIBLINE 

GONCALVES DA ROCHA ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, 

C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a promoção 

retroativa e diferenças de verbas saláriais, bem como ao computo do 

período para a promoção ao próximo nível hierárquico da carreira do 

promovente. Narra o autor que passou a integrar o quadro de praças da 

Polícia Militar deste Estado em 27/10/2003. Este almejava a promoção para 

a patente de cabo, mas originalmente não havia previsão quanto aos 

critérios para promoção na carreira. Após sucessão de leis e decretos 

obteve a promoção em 21/04/2015. Todavia esta não retroagiu à data em 

que este atingiu o requisito temporal causando a este perdas financeiras e 

defasando futuras promoções. Por seu turno o promovido suscitou 

prescrição e no mérito pela improcedência da demanda. Invocou a 

incidência do princípio do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato de 

promoção do promovente, no momento em que se deu, reveste de 

legalidade. Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas 

sim o não preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. 

Por fim, aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento 

parcial A pretensão autoral possui dois vértices. No primeiro busca a 

cobrança das diferenças salariais a partir do momento temporal em que 

entende deveria ter ocorrido sua promoção ao cargo hierarquicamente 

superior. No segundo, busca o reconhecimento a retroação do momento 

de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a 

promoção ao próximo nível hierárquico. Tal compreensão é essencial para 

que se possa verificar, dentro da pretensão autoral o que poderá ser 

atingido pela prescrição vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 

dispõe que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). 

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre 

a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo 

José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

[…] A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, 

pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de pensamento é a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO 

NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta 

contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Em comum, ambos os vértices da pretensão autoral 

desaguam em cunho pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as 

diferenças salariais) quer seja de forma remota (acrescer à contagem de 

tempo para a próxima promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à 

prescrição no prazo talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, 

qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 23/10/2014 

resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação 

de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para 

a promoção ao próximo nível hierárquico. Do mérito Em 29/11/2004 o 

promovente ingressou, por meio de concurso público, na patente de 

soldado do quadro de praças da Polícia Militar. À época não havia 

regulamentação quanto à promoção. Em 11/06/2007 é promulgada a Lei 

Complementar Estadual nº 271 que detalhou o quadro de efetivos da 

Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, com redação dada pela Lei 

Complementar 351/2009 exigia interstício mínimo de 15 anos ou mais para 

a promoção ao posto de cabo. Em 29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 

2.468 que aprova o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. Dispunha o art. 13 do referido ato os 

requisitos indispensáveis à promoção. Dentre estes destaca-se o 

interstício mínimo, previsto no art. 67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o 
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prazo de “12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para 

Cabo”. Segundo consta na defesa da promovida o promovente, apesar de 

integrar o Quadro de Praças da PM/MT – QPPM, por não ter realizado 

nenhum Curso de Formação de Cabo – CFC migrou para o Quadro 

Especial de Praças Policiais Militares/MT - QEPPM devendo, nestas 

circunstâncias observar o interstício mínimo supra. Em 31/03/2014 

sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo 

para a promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea 

“a”. Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 9 anos e 

3 meses de efetivo exercício no posto de soldado. Em 28/08/2015 

mediante a Portaria nº 354/DGP/SCP/PMMT (id nº 23480813) o promovente 

foi promovido ao posto de Cabo QPPM. Conforme explanado supra, no 

início da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

critério temporal, ou seja, já contava com anos e 3 meses de efetivo 

exercício no posto de soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos 

que a efetivação promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 

21/04/2015. A pretensão autoral para que a promoção retroaja até 

27/10/2012, data em que completou os 9 anos não comporta acolhimento. 

Caso fosse procedente tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao 

promovente em uma época que não existia. O direito a promoção do 

promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 

31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se 

falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo 

momento em que referida Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio permite inferir 

que a pretensão autoral comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por 

incontroverso que na data da vigência da Lei nº 10.076/2014 o 

promovente já havia atingido o requisito temporal exigido a promoção 

ocorrida em 21/04/2015 deve retroagir à data de início de vigência da Lei 

nº 10.076/2014, ou seja, 31/03/2014. Entretanto, em razão do 

reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral 

comportará acolhimento a partir de 31/03/2014 apenas, inclusive para o 

cálculo do interstício mínimo para as demais promoções. Considerando os 

prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10/076/2014, a 

promoção do promovente para cabo deverá ser considerada, de forma 

retroativa, a partir de 31/03/2014 e deverá ser promovido, a partir de 

31/03/2018 para Terceiro-Sargento. Do Dispositivo Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DETERMINAR 

que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao 

posto de Cabo a partir de 05/09/2014 e ao posto de Terceiro-Sargento a 

partir de 05/09/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os 

devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da 

promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor original de R$ 3.939,30 

referente ao período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor original 

de R$ 2.650,60 referente ao período de setembro/2018 a março/2019 e 

demais diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de 

Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do 

promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013233-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Importante asseverar, 

ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada indefiro o aludido 

pedido, por entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, 

por entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. O presente feito trata-se de 

relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANDRE FELIPE GOMES 

DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Alega a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débito no valor de R$ 1.026,33 (Um mil, vinte e seis reais e trinta e 

três centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer 

assim, a declaração de inexistência do débito bem como a condenação 

pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos 

são legítimos, pois referem-se aquisição a utilização de serviço de 

telefonia móvel. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não 

se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, 

nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se valendo 

apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, 

contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, 

não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 
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GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010819-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIA RENATA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, proposta por CLAUDIA 

RENATA SANTOS DA SILVA em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Alega a requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor 

de R$ 1.512,60 (mil e quinhentos reais e sessenta centavos) . Informa que 

não reconhece a referida cobrança. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito e a condenação pelos danos morais sofridos. A 

empresa requerida alega exercício regular do direito e requer a 

improcedência dos pedidos, afirmando que se trata de cessão de crédito 

da Caixa Econômica Federal. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A negativação dos dados da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso 

nos autos. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do 

nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

O Requerido nada apresentou para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, não há nenhum contrato anexado aos autos, 

nenhum documento, instrumento de cessão de crédito, contudo não 

comprova a origem da dívida. O reclamante nega qualquer relação 

contratual com a reclamada. Os fatos alegados são, respectivamente, 

impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo ônus do 

reclamado a sua comprovação. Inexistente o débito do reclamado o ato 

praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. O 

apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE PELO BANCO PARA A 

ATIVOS FINANCEIROS S/A. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DÍVIDA INEXISTENTE. 

ABALO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDIDOS. CRITÉRIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E 

RESSARCITÓRIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE PERSISTE, ANTE A CESSÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "Não obstante tenha 

a ré Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros sido a responsável 

pela inscrição do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, foi o 

Banco do Brasil S/A o cedente do"crédito"- o qual deu origem à inscrição - 

àquela. Legitimidade passiva, destarte, que se evidencia”(TJ-SC - RI: 

03111619720178240064 São José 0311161-97.2017.8.24.0064, Relator: 

Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Turma de 

Recursos - Capital) No entanto, quando aos danos morais, conforme 

extrato anexado a inicial a requerente possui negativação posterior em 

seu nome. Contudo, não obstante a existência deste outro registro em 

nome do reclamante, este data de momento posterior ao disputado nesta 

ação, sem força, portanto, para isentar o reclamado de responder pelos 

prejuízos morais causados à reclamante. Este é o posicionamento do STJ, 

ao editar a Súmula 385, in verbis: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 
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(grifou-se). Por consectário, somente será afastada a indenização em se 

tratando de devedor contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições 

regulares em nome do postulante, cadastradas em momento anterior à que 

se discute em juízo. Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. 

CONTRATAÇÃO VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO 

CONFIRMADA PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER 

RESPONSABILIZADA PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a 

alegação da parte requerida no sentido de que o serviço contratado foi 

apenas para destombar o caminhão e providenciar a remoção até a frente 

do guincho. De acordo com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu 

(fl. 64), consta expressamente que "O serviço foi contratado para 

destombar o caminhão e remoção até a frente do guincho. O valor 

contratado verbalmente foi de R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para 

remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo serviço contratado corresponde ao 

protesto realizado. Assim, correta a sentença no ponto que considerou a 

responsabilidade da requerida até o término da prestação dos serviços 

contratados, que incluía a remontagem. Tratando-se de protesto indevido, 

faz jus o autor à indenização por danos morais, não sendo o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há inscrições pré-existentes. O 

protesto realizado pelo réu possui data de 21/01/2015 (fl. 25) e o 

documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra inscrição negativa 

realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, os danos morais vão 

mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que não há pedido expresso 

de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71005855812, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 30/03/2016) Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. AUSENTE PROVA DA 

ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 

COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS POR TERCEIROS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006653893, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a declarar a inexistência do debito ora discutido, e 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC 

e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data 

de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos 

órgãos de proteção do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa 

tão somente o débito em discussão nestes autos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013356-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MOACIR DA FONSECA 

CANETT JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Processo: 

1013356-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MOACIR DA FONSECA 

CANETT JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MOACIR 

DA FONSECA CANETT JUNIOR ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO 

RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

promoção retroativa e diferenças de verbas salariais, bem como ao 

computo do período para a promoção ao próximo nível hierárquico da 

carreira do promovente. Narra o autor que passou a integrar o quadro de 

praças da Polícia Militar deste Estado em 01/08/2002. Este almejava a 

promoção para a patente de cabo, mas originalmente não havia previsão 

quanto aos critérios para promoção na carreira. Após sucessão de leis e 

decretos obteve a promoção em 05/09/2014. Todavia esta não retroagiu à 

data em que este atingiu o requisito temporal causando a este perdas 

financeiras e defasando futuras promoções. Por seu turno o promovido 

suscitou prescrição e no mérito pela improcedência da demanda. Invocou 

a incidência do princípio do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato 

de promoção do promovente, no momento em que se deu, reveste de 

legalidade. Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas 

sim o não preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. 

Por fim, aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento 

parcial A pretensão autoral possui dois vértices. No primeiro busca a 

cobrança das diferenças salariais a partir do momento temporal em que 

entende deveria ter ocorrido sua promoção ao cargo hierarquicamente 

superior. No segundo, busca o reconhecimento a retroação do momento 

de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a 

promoção ao próximo nível hierárquico. Tal compreensão é essencial para 

que se possa verificar, dentro da pretensão autoral o que poderá ser 

atingido pela prescrição vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 

dispõe que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). 

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre 

a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo 

José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

[…] A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, 

pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de pensamento é a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO 

NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta 

contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 
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ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Em comum, ambos os vértices da pretensão autoral 

desaguam em cunho pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as 

diferenças salariais) quer seja de forma remota (acrescer à contagem de 

tempo para a próxima promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à 

prescrição no prazo talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, 

qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 23/10/2014 

resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação 

de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para 

a promoção ao próximo nível hierárquico. Do mérito Em 01/08/2002 o 

promovente ingressou, por meio de concurso público, na patente de 

soldado do quadro de praças da Polícia Militar. À época não havia 

regulamentação quanto à promoção. Em 11/06/2007 é promulgada a Lei 

Complementar Estadual nº 271 que detalhou o quadro de efetivos da 

Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, com redação dada pela Lei 

Complementar 351/2009 exigia interstício mínimo de 15 anos ou mais para 

a promoção ao posto de cabo. Em 29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 

2.468 que aprova o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. Dispunha o art. 13 do referido ato os 

requisitos indispensáveis à promoção. Dentre estes destaca-se o 

interstício mínimo, previsto no art. 67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o 

prazo de “12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para 

Cabo”. Segundo consta na defesa da promovida o promovente, apesar de 

integrar o Quadro de Praças da PM/MT – QPPM, por não ter realizado 

nenhum Curso de Formação de Cabo – CFC migrou para o Quadro 

Especial de Praças Policiais Militares/MT - QEPPM devendo, nestas 

circunstâncias observar o interstício mínimo supra. Em 31/03/2014 

sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo 

para a promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea 

“a”. Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 11 anos 

de efetivo exercício no posto de soldado. Em 01/08/2018 mediante a 

Portaria nº 354/DGP/SCP/PMMT (id nº 23480813) o promovente foi 

promovido ao posto de terceiro-sargento. Conforme explanado supra, no 

início da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

critério temporal, ou seja, já contava com 11 anos de efetivo exercício no 

posto de soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos que a 

efetivação promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 01/08/2015. 

A pretensão autoral para que a promoção retroaja até 01/08/2009, data em 

que completou os 9 anos não comporta acolhimento. Caso fosse 

procedente tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao promovente 

em uma época que não existia. O direito a promoção do promovente ao 

posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 31/03/2014. 

Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do 

autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que 

referida Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio permite inferir que a pretensão 

autoral comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que 

na data da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

requisito temporal exigido a promoção ocorrida em 01/08/2015 deve 

retroagir à data de início de vigência da Lei nº 10.076/2014, ou seja, 

01/08/2014. Entretanto, em razão do reconhecimento da prescrição no 

tópico anterior, a pretensão autoral comportará acolhimento a partir de 

01/08/2014 apenas, inclusive para o cálculo do interstício mínimo para as 

demais promoções. Considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II 

da Lei Estadual nº 10/076/2014, a promoção do promovente para cabo 

deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 01/08/2014 e 

deverá ser promovido, a partir de 01/08/2019 para Segundo-sargento. Do 

Dispositivo Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a 

promoção do promovente ao posto de terceiro-Sargento a partir de 

01/08/2015 e ao posto de Segundo-Sargento a partir de 01/08/2019, 

devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins; b) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as 

diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa 

do item “a”, sendo, o valor original referente ao período de setembro/2014 

a agosto/2015 e ao valor original referente ao período de setembro/2018 a 

março/2019 e demais diferenças salariais até a efetiva promoção à 

patente de Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e 

a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do 

promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013353-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL SIDNEI CORDEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DANIEL SIDNEI 

CORDEIRO ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA 

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a promoção retroativa e 

diferenças de verbas salariais, bem como ao computo do período para a 

promoção ao próximo nível hierárquico da carreira do promovente. Narra o 

autor que passou a integrar o quadro de praças da Polícia Militar deste 

Estado em 27/10/2003. Este almejava a promoção para a patente de cabo, 

mas originalmente não havia previsão quanto aos critérios para promoção 

na carreira. Após sucessão de leis e decretos obteve a promoção em 

27/10/2012. Todavia esta não retroagiu à data em que este atingiu o 

requisito temporal causando a este perdas financeiras e defasando 

futuras promoções. Por seu turno o promovido suscitou prescrição e no 

mérito pela improcedência da demanda. Invocou a incidência do princípio 

do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato de promoção do 

promovente, no momento em que se deu, reveste de legalidade. 

Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas sim o não 

preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. Por fim, 

aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento parcial A pretensão 

autoral possui dois vértices. No primeiro busca a cobrança das diferenças 

salariais a partir do momento temporal em que entende deveria ter ocorrido 

sua promoção ao cargo hierarquicamente superior. No segundo, busca o 

reconhecimento a retroação do momento de sua preterição para fins de 

computar o interstício mínimo para a promoção ao próximo nível 

hierárquico. Tal compreensão é essencial para que se possa verificar, 

dentro da pretensão autoral o que poderá ser atingido pela prescrição 

vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). Por tratar-se de norma 

especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 
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qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Em 

comum, ambos os vértices da pretensão autoral desaguam em cunho 

pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as diferenças salariais) 

quer seja de forma remota (acrescer à contagem de tempo para a próxima 

promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à prescrição no prazo 

talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. Considerando que a 

presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, qualquer pretensão autoral 

que recaia em período anterior 23/10/2014 resta prescrito. Sendo esta a 

data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças 

salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo 

nível hierárquico. Do mérito Em 27/10/2003 o promovente ingressou, por 

meio de concurso público, na patente de soldado do quadro de praças da 

Polícia Militar. À época não havia regulamentação quanto à promoção. Em 

11/06/2007 é promulgada a Lei Complementar Estadual nº 271 que 

detalhou o quadro de efetivos da Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, 

com redação dada pela Lei Complementar 351/2009 exigia interstício 

mínimo de 15 anos ou mais para a promoção ao posto de cabo. Em 

29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 2.468 que aprova o regulamento de 

promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Dispunha o art. 13 do referido ato os requisitos indispensáveis à 

promoção. Dentre estes destaca-se o interstício mínimo, previsto no art. 

67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o prazo de “12 (doze) anos ou mais 

de efetivo serviço como Soldado para Cabo”. Em 31/03/2014 sobreveio a 

Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo para a 

promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea “a”. 

Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 9 anos e 3 

meses de efetivo exercício no posto de soldado. Em 01/12/2017 mediante 

a Portaria nº 156/BM 1/2018 o autor foi promovido o promovente foi 

promovido ao posto de Segundo-Sargento. Conforme explanado supra, no 

início da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

critério temporal, ou seja, já contava com mais de 9 anos de efetivo 

exercício no posto de soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos 

que a efetivação promoção ao posto de Segundo-Sargento somente 

ocorreu no ano de 2018. A pretensão autoral para que a promoção 

retroaja até 29/11/2013, data em que completou os 9 anos não comporta 

acolhimento. Caso fosse procedente tal pedido não este Juízo estaria 

criando direito ao promovente em uma época que não existia. O direito a 

promoção do promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei 

nº 10.076 de 31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não 

há que se falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no 

mesmo momento em que referida Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio 

permite inferir que a pretensão autoral comporta parcial acolhimento, pois, 

tem-se por incontroverso que na data da vigência da Lei nº 10.076/2014 o 

promovente já havia atingido o requisito temporal exigido a promoção 

ocorrida em 28/08/2015 deve retroagir à data de início de vigência da Lei 

nº 10.076/2014, ou seja, 31/03/2014. Entretanto, em razão do 

reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral 

comportará acolhimento a partir de 05/09/2014 apenas, inclusive para o 

cálculo do interstício mínimo para as demais promoções. Considerando os 

prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10/076/2014, a 

promoção do promovente para cabo deverá ser considerada, de forma 

retroativa, a partir de 05/09/2014 e deverá ser promovido, a partir de 

05/09/2018 para Terceiro-Sargento. Do Dispositivo Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DETERMINAR 

que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao 

posto de Cabo a partir de 27/10/2014 e ao posto de Terceiro-Sargento a 

partir de 27/10/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os 

devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da 

promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor original referente ao 

período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor original referente ao 

período de setembro/2018 a março/2019 e demais diferenças salariais até 

a efetiva promoção à patente de Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS 

de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a 

partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como 

TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no 

patrimônio do promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009249-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRANCISCO WITKOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009249-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON FRANCISCO 

WITKOWSKI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por NELSON FRANCISCO 

WITKOWSKI em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial, e 

servidor concursado e durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 
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carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 27/10/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001954-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: FABIO BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (id. 27134500). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013354-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JORGE MORAES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013354-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO JORGE MORAES 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. LEANDRO JORGE 

MORAES ALVES ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C 

COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a promoção 

retroativa e diferenças de verbas salariais, bem como ao computo do 

período para a promoção ao próximo nível hierárquico da carreira do 

promovente. Narra o autor que passou a integrar o quadro de praças da 

Polícia Militar deste Estado em 27/10/2003. Este almejava a promoção para 

a patente de cabo, mas originalmente não havia previsão quanto aos 

critérios para promoção na carreira. Após sucessão de leis e decretos 

obteve a promoção em 21/04//2015. Todavia esta não retroagiu à data em 

que este atingiu o requisito temporal causando a este perdas financeiras e 

defasando futuras promoções. Por seu turno o promovido suscitou 

prescrição e no mérito pela improcedência da demanda. Invocou a 

incidência do princípio do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato de 

promoção do promovente, no momento em que se deu, reveste de 

legalidade. Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas 

sim o não preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. 

Por fim, aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento 

parcial A pretensão autoral possui dois vértices. No primeiro busca a 

cobrança das diferenças salariais a partir do momento temporal em que 

entende deveria ter ocorrido sua promoção ao cargo hierarquicamente 

superior. No segundo, busca o reconhecimento a retroação do momento 

de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a 

promoção ao próximo nível hierárquico. Tal compreensão é essencial para 

que se possa verificar, dentro da pretensão autoral o que poderá ser 

atingido pela prescrição vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 

dispõe que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). 

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre 

a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo 

José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

[…] A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, 

pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de pensamento é a 
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jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO 

NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta 

contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Em comum, ambos os vértices da pretensão autoral 

desaguam em cunho pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as 

diferenças salariais) quer seja de forma remota (acrescer à contagem de 

tempo para a próxima promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à 

prescrição no prazo talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, 

qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 23/10//2014 

resta prescrito. Sendo está a data a ser utilizada para fins de verificação 

de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para 

a promoção ao próximo nível hierárquico. Do mérito Em 27/10/2003 o 

promovente ingressou, por meio de concurso público, na patente de 

soldado do quadro de praças da Polícia Militar. À época não havia 

regulamentação quanto à promoção. Em 11/06/2007 é promulgada a Lei 

Complementar Estadual nº 271 que detalhou o quadro de efetivos da 

Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, com redação dada pela Lei 

Complementar 351/2009 exigia interstício mínimo de 15 anos ou mais para 

a promoção ao posto de cabo. Em 29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 

2.468 que aprova o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. Dispunha o art. 13 do referido ato os 

requisitos indispensáveis à promoção. Dentre estes destaca-se o 

interstício mínimo, previsto no art. 67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o 

prazo de “12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para 

Cabo”. Segundo consta na defesa da promovida o promovente, apesar de 

integrar o Quadro de Praças da PM/MT – QPPM, por não ter realizado 

nenhum Curso de Formação de Cabo – CFC migrou para o Quadro 

Especial de Praças Policiais Militares/MT - QEPPM devendo, nestas 

circunstâncias observar o interstício mínimo supra. Em 31/03/2014 

sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo 

para a promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea 

“a”. Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 9 anos e 

3 meses de efetivo exercício no posto de soldado. Em 21/04/2015 

mediante a Portaria o promovente foi promovido ao posto de Cabo QPPM. 

Conforme explanado supra, no início da vigência da Lei nº 10.076/2014 o 

promovente já havia atingido o critério temporal, ou seja, já contava com 

mais de 9anos de efetivo exercício no posto de soldado. Entretanto restou 

demonstrado nos autos que a efetivação promoção ao posto de cabo 

somente ocorreu em 21/04/2015. A pretensão autoral para que a 

promoção retroaja até 27/10/2012, data em que completou os 9 anos não 

comporta acolhimento. Caso fosse procedente tal pedido não este Juízo 

estaria criando direito ao promovente em uma época que não existia. O 

direito a promoção do promovente ao posto de cabo, somente surgiu a 

partir da Lei nº 10.076 de 31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não 

existia, não há que se falar direito do autor, pois o direito que este postula 

nasceu no mesmo momento em que referida Lei nasceu. Contudo, tal 

raciocínio permite inferir que a pretensão autoral comporta parcial 

acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que na data da vigência da Lei 

nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o requisito temporal exigido 

a promoção ocorrida em 21/04/2015 deve retroagir à data de início de 

vigência da Lei nº 10.076/2014, ou seja, 21/03/2014. Entretanto, em razão 

do reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral 

comportará acolhimento a partir de 21/04/2014 apenas, inclusive para o 

cálculo do interstício mínimo para as demais promoções. Considerando os 

prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10/076/2014, a 

promoção do promovente para cabo deverá ser considerada, de forma 

retroativa, a partir de 21/03/2014 e deverá ser promovido, a partir de 

21/03/2018 para Terceiro-Sargento. Do Dispositivo Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DETERMINAR 

que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao 

posto de Cabo a partir de 21/03/2014 e ao posto de Terceiro-Sargento a 

partir de 21/03/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os 

devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da 

promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor original referente ao 

período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor original referente ao 

período de setembro/2018 a março/2019 e demais diferenças salariais até 

a efetiva promoção à patente de Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS 

de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a 

partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como 

TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no 

patrimônio do promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012953-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012953-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc, 

Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Antes de 

adentrar ao mérito, é importante consignar que a Ré, à oportunidade 

contestatória, aventou a necessidade de se realizar prova pericial nos 

autos, o que afastaria a competência do juizado especial. Nesse peculiar, 

rejeito o pedido, por entender que, para o convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15, não se faz imprescindível a realização de perícia 

nos autos. Ultrapassada a preliminar passo a análise do mérito. Trata-se 

de Pretensão de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito, com 

pedido liminar em tutela provisória de urgência, proposta por Koszinski 

Eletrotéctica LTDA., em face de Telefônica Brasil S/A, devidamente 

qualificados. Alega o reclamante que solicitou a compra de 30 Chips de 

telefone móvel – M2M, contudo, não foi disponibilizado ao reclamante 

conforme sua solicitação, foi entregue Chip de modem para linha 

telefônica. Assim, solicitou a devolução do produto e rescisão contratual, 

porém a reclamada negou o cancelamento e está cobrando multa de 

fidelidade nos chips não utilizados pela parte Autora. A parte Ré em sua 

defesa postula a regularidade da prestação dos serviços, conforme 

contrato. Da análise do conteúdo probatório contido nos autos tenho que 
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razão assiste à parte Reclamante. É possível observar nos documentos 

que o reclamante tento resolver o problema administrativamente, contudo 

não foi possível, diante da inércia da ré. Afirma que, posteriormente, 

recebeu cobrança no valor de R$ 7.819,20 (setecentos e oitenta e nove 

reais e vinte centavos), referente à multa de fidelização por cancelamento 

antecipado do contrato. A Reclamada, em sua defesa, alega que as 

cobranças são devidas e decorrem da utilização dos serviços, sendo 

omissa quanto a legalidade da cobrança da multa por fidelização. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a 

Reclamante entrou diversas vezes em contato com a Reclamada 

informando os problemas em relação ao produto que não foram os 

contratados, conforme reclamação no PROCON, no entanto não obteve 

qualquer solução, motivo pelo qual optou pelo cancelamento do serviço 

que não estava sendo prestado de maneira adequada. Assevero ainda, 

que embora a Reclamada alegue que os serviços foram prestados de 

maneira eficiente, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a 

efetiva utilização por parte da autora, de forma a demonstrar a 

inexistência de problemas e a previsão de cobrança a maior em caso de 

ultrapassar os valores contratados, sequer trazendo o contrato, não 

tendo se desincumbido do ônus probatório (art. 373, II do NCPC). Desta 

feita, diante da falha na prestação do serviço incabível aplicação de multa 

de fidelização, tendo em vista que foi a empresa quem deu causa ao 

cancelamento do contrato, motivo pelo qual a cobrança da mesma deverá 

ser desconstituída, além de não ter apresentado o contrato que demonstre 

a legalidade/previsibilidade da cobrança. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ACRÉSCIMO NO VALOR DAS 

FATURAS INJUSTIFICADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO DESCABIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Alega a 

autora a alteração indevida no valor do plano OI TV, de R$49,90 para 

R$71,19, e a impossibilidade de cancelamento da assinatura através do 

sistema de call center. Sobreveio sentença em fls. 65/67, julgando 

parcialmente procedente a demanda, determinando o direito da autora a 

rescindir o contrato sem pagar a multa de fidelização, e invalidando as 

faturas a partir do mês de agosto de 2013. Competia à requerida afastar o 

direito do demandante, consoante inciso II, do artigo 333, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu, apresentando defesa genérica, e telas 

sistêmicas consideradas evidências unilateral. A ausência de provas 

consistentes leva o juízo a acolher as alegações da consumidora. A falha 

na prestação de serviço da ré permite a rescisão contratual sem a 

incidência da multa de fidelização. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível 

Nº 71005429758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 01/03/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005429758 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016). PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE 

FIDELIDADE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO 

INADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. 

Admite-se o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova oral. 2. Não demonstrada a ilicitude da 

conduta da ré, indevida qualquer indenização. 3. O artigo 40 da Resolução 

n.º 477/2007 da Anatel autoriza o estabelecimento de prazo de carência 

para permanência do usuário, de sorte que legal a cláusula de fidelidade 

que, uma vez descumprida, torna exigível a multa contratual. Necessidade, 

no entanto, de expressa previsão contratual para se admitir a cobrança da 

multa de fidelização, o que não ocorreu, na espécie. Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 3 3 8 5 6 2 7 2 0 1 0 8 2 6 0 5 7 6  S P 

0033856-27.2010.8.26.0576, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

22/07/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/07/2014). Outrossim, deixo de condenar em repetição de indébito, haja 

vista que não comprovado pagamento da multa. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente 

ação para DECLARAR inexistente a multa por fidelização. MATENHO a 

liminar concedida no id. 25536669. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012188-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012188-87.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIVIO JOSE CANDIDO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por VALDIVIO JOSE CANDIDO em desfavor de MUNICIPIO DE 

SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta concurso público de n.º 002/2008, 

que se realizou em 05/12/2008, adentrando-se ao quadro efetivo no cargo 

de Vigia, referência CE-02, nomeada em quadro efetivo de acordo com a 

portaria nº 285/2009 e Termo de posse datado de 01 de Abril de 2009. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 27/10/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 
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317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009387-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOGORNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009387-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PATRICIA BOGORNI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por PATRICIA BOGORNI em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovada em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo 

de PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA em 02/02/2004. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos termos 

da Lei que o concede. Afirmado que este direito ao adicional por 

antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do 

vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta 

por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

em virtude de concurso público, não está sendo repassado à parte 

promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. De início, 

impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de prescrição. No 

mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta acolhimento. 

Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, foi atribuído à 

causa valor certo correspondente ao período que postula a cobrança do 

adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está 

quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a 

avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado da análise do 

mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de 

mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse 

reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, 

neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo 

prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 21/09/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 21/09/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

02/02/2004. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 30/09/2013 até 30/09/2018. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 02/08/2004, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 02/08/2003. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

02/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 05/08/2013 até 23/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 
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os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013348-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO KLEMENT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013348-50.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCELO ROBERTO KLEMENT 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARCELO RODRIGO KLEMENT em face de 

MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão resistida diz 

respeito ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. 

Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada no concurso público 

de nº 001/2008, que se realizou em 04 de julho de 2008, adentrando-se ao 

quadro efetivo no cargo de ENFERMEIRO referência CE 23, nomeado em 

quadro efetivo de acordo com a portaria nº 158/2009 e Termo de posse 

datado de 02 de fevereiro de 2009, e Termo de Entrada em Exercício com 

data de 03 de fevereiro de 2009. Afirmado que este direito ao adicional por 

antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do 

vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta 

por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

em virtude de concurso público, não está sendo repassado à parte 

promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. De início, 

impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de prescrição. No 

mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta acolhimento. 

Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, foi atribuído à 

causa valor certo correspondente ao período que postula a cobrança do 

adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está 

quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a 

avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado da análise do 

mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de 

mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse 

reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, 

neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo 

prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 10/12/2017. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 10/12/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

02/02/2009. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 30/12/2012 à 30/11/2017. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 02/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 02/02/2009. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

02/02/2010 a 02/02/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 02/02/2010 a 02/02/2012 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 
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teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007579-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI COMITRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007579-27.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SIMONI COMITRE DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por SIMONI COMITRE DOS SANTOS em desfavor de MUNICIPIO 

DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso 

público em 01/08/2013 para o quadro efetivo no cargo de Agente 

comunitária de saúde. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 31/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007568-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007568-95.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AMALIA CARDOSO DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por AMALIA CARDOSO DA SILVA em desfavor de MUNICIPIO DE 

SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso 

público em 01/02/2012 para o quadro efetivo no cargo de Agente 

comunitária de saúde. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO & FERRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO PRADO OAB - MT21811/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001749-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARMORARIA ARTE REAL 

LTDA - ME REQUERIDO: FERRO & FERRO LTDA - ME Vistos etc, 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

O Promovente alega preliminar de prescrição, em analise a cártula verifico 

que está datada de 08/11/2013, pré-datada para 27/01/2014 e a ação foi 

distribuída em 07/02/2019, ou seja, passado mais de cinco anos tanto da 

data de emissão, quanto da data pós-datada. Assim, acolho a preliminar 

de prescrição arguida pela reclamada, posto que a pretensão aplicada no 

caso em tela é de 5 (cinco) anos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM CINCO ANOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. PRESCREVE EM CINCO ANOS A PRETENSÃO 

DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO P 

ARTICULAR (ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC). 2. SENTENÇA QUE 

RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-DF 

- APL: 97822920098070007 DF 0009782-29.2009.807.0007, Relator: 

JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 06/04/2011, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/04/2011, DJ-e Pág. 121) Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de prescrição e 

julgo improcedente os pedidos formulados pelo Promovente, determinando 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Deixo 

de condenar a parte sucumbente a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios da parte adversa, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008524-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA NAIARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008524-14.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SAMELA NAIARA DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SAMELA NAIARA DOS SANTOS em face de 

MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão resistida diz 

respeito ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. 

Sustentado pela parte promovente foi aprovada no concurso público 

001/2012, homologado em 29/06/2012, conforme Termo de Posse datado 

de 06 de agosto de 2013, para o quadro efetivo no cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Referência CE-07, nomeado para o cargo 

efetivo através da Portaria nº 838/2013 de 30 de agosto de 2013 e termo 

de entrada em exercício datado de 07/08/2013. Afirmado que este direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei 

nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos municipais, 

nomeados em virtude de concurso público, não está sendo repassado à 

parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. De 

início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de prescrição. 

No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta acolhimento. 

Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, foi atribuído à 

causa valor certo correspondente ao período que postula a cobrança do 

adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está 

quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a 

avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado da análise do 

mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de 

mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse 

reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, 

neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo 

prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 28/08/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 28/08/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

07/08/2013. Desta forma, sem menoscabo da existência da prescrição 

quinquenal de qualquer ação contra a Fazenda Pública, que seria 

reconhecida, genericamente impositiva, se fosse o caso, por não ter sido 

cobiçada qualquer verba atingida pela referida prescrição, não há o que 

se declarar a respeito. Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não 

havendo outras preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, 

passo a análise do mérito. Em que pesem os argumentos da parte 

promovente, a legislação municipal não lhe respalda o direito almejado, de 

percepção do referido adicional de 2% por antiguidade e merecimento, 

demarcado pelo legislador municipal em período certo e irretorquível. De 

acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001, os efeitos financeiros dela 

decorrentes, só surtiriam efeito um ano depois da entrada em exercício do 

servidor municipal. Na interpretação pretoriana não foi diferente o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as 

seguintes ementas, com excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS 

MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - 

SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA 

– APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por 

si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão 

somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em 

que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a 

progressão funcional o servidor público que demonstra durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da 

progressão o fato da administração não realizar a avaliação de 

desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao 

servidor o ônus da omissão da administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 

20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). 

“REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - 

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada […]”. (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Portanto, a parte promovente faria jus ao referido adicional a 

partir de 07/08/2014, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 07/08/2013. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão a partir de 07/08/2014. Todavia, referido período 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal anteriormente 

mencionada. Tanto que nem ouve postulação no sentido de percebê-lo em 

tal lapso, posto que prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela 

parte promovente, de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento, não mais vigorava a lei que o restaurava, revogada que foi 

em 23/11/2012, conforme supra consignado. Na conjuntura, não há como 

atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo no interim respectivo, 

quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer pela revogação da 

norma municipal que o outorgava. Isto posto, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013816-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS PASSOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Importante asseverar, 

ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada indefiro o aludido 

pedido, por entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, 

por entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. O presente feito trata-se de 

relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARCOS PASSOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Alega a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um 

débito no valor de R$ 644,03 (seiscentos e quarenta e quatro reais e três 

centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são 

legítimos, pois referem-se aquisição a utilização de serviço de telefonia 

móvel. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, 

nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se valendo 

apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, 

contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, 

não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 
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pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012657-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COELHO IMOVEIS LTDA - ME 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA, eis que a parte autora apresentou contrato de 

locação idôneo. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar falha em 

prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por COELHO IMÓVEIS LTDA 

– ME em desfavor de ÁGUAS DE SINOP S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora “No dia 19/09/2019 a Ré foi fazer a 

leitura como de costume na residência localizada na Av. das Palmeiras, nº 

2334, Jardim Imperial, Sinop/MT, momento em que constatou que foi 

consumido o valor de 26m3 de água para o mês de setembro/2019, o que 

corresponde o valor de R$ 119,29. Ocorreu que, além do consumo, a Ré 

ao emitir a fatura do mês de setembro/2019 colocou também o valor de R$ 

434,00 sob a rubrica “PARC. DE IRREGULARIDADE 001/001” que 

acrescido de R$ 0,67 e R$ 2,01 de juros e multa respectivamente, 

totalizam o valor de R$ 555,97 da fatura para o mês de setembro/2019 

conforme se vê em anexo. Todavia Excelência, nitidamente se percebe um 

erro na emissão da fatura, pois como se vê pelo contrato de locação em 

anexo, histórico de consumo e faturas em anexo, o morador Sr. Lucas 

Auro Kipert ingressou no imóvel no mês de Maio/2019 e sempre consumiu 

em sua residência a média 20-30m3 de água, sendo que as faturas estão 

todas em dia, conforme extrato em anexo emitido no site da Ré. Ou seja, 

Excelência, nada mudou no consumo, não houve inadimplemento, 

consequentemente, não houve qualquer irregularidade. Neste caso, 

reclamando acerca da cobrança indevida, foi informado que tudo estava 

certo e que se não fosse pago haveria a interrupção do fornecimento de 

água, e se não estivesse contente deveria buscar seus direitos perante a 

Justiça. Neste caso, e diante da eminência da interrupção do fornecimento 

de água na residência de sua administração, o que causará sérios 

prejuízos nas necessidades básicas de seu inquilino, bem como de sua 

família, tais como, higiene pessoal, banho, limpeza de sua residência, 

preparação de alimentos e outros cuja água é tão necessária, é que a 

Autora propõe a presente ação. (Sic.).” Por sua vez a empresa reclamada 

alegou que procedeu com todos os procedimentos necessários, contudo 

os documentos acostados em sua defesa não configura provas cabais de 

seus argumentos. De seguimento, as provas encartadas pela parte autora 

são precárias como força probante inequívoca, com a segurança jurídica 

esperada e obrigatória. Ademais, em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 
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do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo 

nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR e determinar que a parte reclamada regularize a fatura alusiva ao 

mês em discussão, qual seja do mês de setembro/2019, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013739-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIANA BIANCHINI (REQUERENTE)

DANILO DELLAMONICA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013739-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANILO DELLAMONICA 

MENDONCA, GEORGIANA BIANCHINI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A, AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013555-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAQUE DA SILVA OAB - MT24447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013555-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IZAQUE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ÉCNICA, eis que a lide prescinde de perícia 

técnica judicial. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

RESPONSABILIDADE CIVIL proposta por IZAQUE DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora “Em brevíssima síntese, denota-se que a 

parte autora se opõe a uma fatura eventual de recuperação de receita, 

proveniente de uma irregularidade constatada na unidade consumidora n. 

489274, no valor total de R$ 270,62. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito em comento, bem como pela condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.000,00.” (Sic). De outro lado, a Reclamada demonstrou efetivamente a 

regularidade da inspeção e constatação de consumo excedente de 

energia, conforme TOI elaborado (id. 27404651), em que os prepostos da 

Requerida procederam à vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectaram a existência de 

irregularidade em que “EQUIPAMENTO APRESENTAVA DESVIOS NOS 

BORNES DO MEDIDOR...”, dentro dos regimentos a que alude os artigos 

129 e 130 da resolução n. 414/2010 da ANEEL, qual resultou 

refaturamento de energia, resultando no montante de R$ 270,62 (duzentos 

e setenta reais e sessenta e dois centavos), tudo conforme a permissão 

da aludida legislação. Segue o entendimento jurisprudencial nesse sentido: 

Processo: AC 273362009 MA Relator(a): MARCELO CARVALHO SILVA 

Julgamento: 28/10/2009 Órgão Julgador: CAXIAS DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO . FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA A CONSUMIDOR RESIDENCIAL . RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO FATURADO . INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . 

IRREGULARIDADE DETECTADA EM INSPEÇÃO NA UNIDADE 

CONSUMIDORA . NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA 

NO MEDIDOR DE ENERGIA . ACUSAÇÃO DE COMETIMENTO DE FURTO . 

NÃO COMPROVAÇÃO . DANO MORAL . INOCORRÊNCIA . APELAÇÃO 

PROVIDA. I - A inspeção na unidade consumidora é exercício regular de 

direito da concessionária de energia elétrica que não exige prévia 

comunicação para o responsável pelo consumo. II - Sendo detectada 

irregularidade no medidor e havendo notificação para acompanhamento de 

exame laboratorial em medidor de consumo de energia, não deve ser 

declarado nulo o procedimento administrativo que impôs, unilateralmente, 

quantia para recuperação de consumo não faturado . III - A advertência de 

que o desvio de energia representa crime previsto noCódigo Penal em 

comunicado dirigido ao responsável pela unidade consumidora não implica, 

por si só, acusação da prática de furto de energia, ou mesmo tipifica o 

crime de calúnia. IV - Não configurados simultaneamente os pressupostos 

da reparação civil, não há que se falar em dever de indenizar . V - 

Apelação provida. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios 

técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 
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consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. Ademais, a parte autora não 

demonstrou nos autos de forma suficiente que houve a recuperação de 

consumo indevida em sua unidade consumidora, corroborado ao fato de 

que a mesma confessou na exordial estar inadimplente para com o 

parcelamento, qual não comprovou que havia feito o pagamento que alude 

do referido parcelamento em data anterior ao ajude do mesmo junto a parte 

reclamada. De seguimento, as provas encartadas pela parte autora são 

precárias como força probante inequívoca, com a segurança jurídica 

esperada e obrigatória. Ademais, em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 
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improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por pertinência revogo os efeitos da liminar. Autorizo que o 

débito do valor cobrado pela parte reclamada seja parcelado nos moldes 

do artigo 115 da Resolução 414/10. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012705-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNE MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012705-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIONNE MENDES SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta 

por DIONNE MENDES SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que “pretende a declaração da inexistência de débito; a restituição em 

dobro no montante de R$ 653,11 (seiscentos e cinquenta e três reais e 

onze centavos); e a condenação da empresa Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 10 (dez) salários 

mínimos. Para tanto, alega que solicitou o cancelamento da linha nº (66) 

99975-4492 em 22/11/2018. Todavia, fora surpreendido com recebimento 

de faturas posteriores à solicitação de cancelamento e desconto em conta 

com débito automático.”(Sic). A reclamada, em sua defesa nega que 

houve falha na prestação de serviços, pugnando pela não configuração 

de dano moral passível de indenização. Nada obstante a parte reclamada 

não tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora 

não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide, POSTO QUE SEQUER ACOSTOU 

PROTOCOLOS DE FORMA A CORROBORAR SEUS ARGUMENTOS 

NARRADOS EM SUA EXORDIAL OU OUTRAS PROVAS. Devendo apenas 

ser procedido com o cancelamento do avocado contrato por ser direito do 

consumidor. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 

renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

parcial procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, para tão somente 

declarar a rescisão do contrato entre as partes e determinar que a 

reclamada cessem as cobranças alusivo ao contrato em tela a partir desta 

data, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e o faço 

com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011006-95.2019.8.11.0015
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JOSE ROBERTO CALEFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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1011006-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ROBERTO CALEFFI 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta 

por JOSÉ ROBERTO CALEFFI em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que “é cliente da requerida, 

tendo o contrato Oi Total que englobava o pacote Oi Móvel, Fixo e internet 

pelo valor de R$ 172,36, cuja variação da fatura era ínfima girava em torno 

de R$ 187,40 a R$ 197,64. Aduz que a requerida alterou o plano sem seu 

consentimento, passando a ser de forma desmembrada onde o fixo n° 66 

35327723 no valor R$ 43,91, velox de R$ 48,31 e Oi Básico 66984279293 

de R$ 46,57 totalizando o valor de R$ 138,79, os valores surreais que 

sendo cobrado indevidamente iniciaram seus lançamentos o mês de 

Dezembro/2018 com relação aos serviços moveis, que teria o valor de R$ 

45,01, no entanto a cobrança veio absurdamente no valor de R$ 2.423,62 

se refere ao serviços de chamadas de longa distância de R$ 1.916,52, 

minutos a mais de plano em ligações locais de R$ 391,59 e 

mensagens/internet móvel de R$ 70,50 que o autor teria utilizado e que 

passaram a ser tarifados a partir de então, mas que estes jamais foi 

cientificado, realizou contestação da mesma, sendo informada de que seu 

plano permaneceria o contratado e que os valores seriam baixados do sei 

cadastrado. No mês de Janeiro de 2019 o plano móvel que supostamente 

custaria o valor de R$ 45,79 veio lançado na fatura de R$ 2.686,57, sendo 

contestada, visto que não cumpriu com pactuado. No mês de Fevereiro de 

R$ 3.691,54, mês de Março no valor R$ 2.496,55, Abril de R$ 928,02. Além 

disso, deparou-se com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo valor R$ 265,91 tendo incluído e 31/05/2019 jamais celebrou o 

referido contrato e sequer detinha conhecimento de tal cobrança ou tenha 

recebido fatura no referido valor.”(Sic). Por sua vez a empresa ré alegou 

tão somente exercício regular de direito e ausência de danos morais, 

sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da manutenção do nome da parte 

reclamante até o ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de 

responsabilização civil pela cobrança indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, através de 

diversos protocolos. Assim, não comprovada a legitimidade das 

cobranças e da negativação, a declaração da inexistência do débito é a 

medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO 

À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, 

ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: a) DECLARAR a inexistência do débito 

ora discutido nos autos, procedendo com o cancelamento do avocado 

contrato discutido em tela; b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO 

a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, ambos contados da data do arbitramento, ou seja, desta data. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010209-22.2019.8.11.0015. INTERESSADO: LEA MARIA DO ROZARIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por LEA MARIA DO ROZARIO em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 
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dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovado foi aprovada no concurso público realizado em 09/01/2000 para 

o cargo de PROFESSORA, referência CE-20, conforme Termo de Posse 

datado a 24/03/2000, nomeada para o cargo efetivo através da Portaria n° 

138/2000. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição 

da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 01/08/2019, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013291-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINODISEL POSTO DE MOLAS E MECANICAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEISER LUIS BATISTA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013291-78.2015.8.11.0015. REQUERENTE: SINODISEL POSTO DE MOLAS 

E MECANICAS EIRELI - ME REQUERIDO: KLEISER LUIS BATISTA BOTELHO 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Diante do pagamento do valor da condenação, DECLARO EXTINTO o 

cumprimento de sentença (id. 25743052), com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010469-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES CERVELHEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADONIRAM SOARES KNISPEL (REQUERENTE)

MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010469-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADONIRAM SOARES 

KNISPEL, MARCIA DA SILVA, INES CERVELHEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A., WEBJET LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, com relação a ilegitimidade passiva, haja vista que a 

Reclamada é responsável pelos fatos narrados na exordial, pois forneceu 

os serviços na sede de sua agência de turismo, devendo responder por 

possíveis falhas na prestação dos serviços fornecidos, pois aufere 

vantagem pecuniária ao vender pacotes de turismo. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. 

ATRASO DE VOO (MAIS DE SEIS HORAS). NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA 

AOS PASSAGEIROS NO AEROPORTO DE MONTEVIDEO. DEVER DE 

INDENIZAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A preliminar de 

ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que a ré faz parte da 

cadeia de consumo e, portanto, responde de forma solidária com a 

empresa aérea pelos danos causados em decorrência do atraso do voo, 

nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. De outra forma não 

poderia ser, porquanto a agência de turismo foi devidamente remunerada 

pelos serviços prestados (pacote de turismo a Buenos Aires). 2. Com 

efeito, verifica-se que a responsabilidade no caso em tela é objetiva, nos 

termos do artigo 14 do CDC. 3. Assim, a ré responde independente da 

existência de culpa, desde que presente o nexo de causalidade entre o 

fato lesivo e o dano provocado. 4. A par do conjunto probatório, afere-se 

que inexistem excludentes de responsabilidade, o que faz com que a ré 

arque com os danos decorrentes do atraso de voo em razão da 

responsabilidade solidária com a companhia aérea. 5. Não se pode olvidar 

que a ré, na condição de agência de turismo, obriga-se a prestar serviço 

adequado aos clientes (consoante contratado), cumprindo de levá-los ao 

seu destino final no tempo certo e ampará-los, além de prestar todo e 

necessário amparo e assistência quando da ocorrência de eventos que 

desviam do que comumente é... esperado (embora não se alegue 

imprevisibilidade). Não agindo dessa forma, a ré deixou de prestar seu 

serviço de forma eficiente, devendo responder pelos danos que os 

consumidores tiveram em razão dessa falha. 6. O atraso de quase seis 

(06) horas de voo e a falta de assistência aos passageiros que 

permaneceram na sala de embarque todo o período (sem acomodações e 

alimentações adequadas) configura falha na prestação dos serviços, nos 

termos do artigo 14, caput, do CDC, e agir ilícito da ré, o que enseja o 

dever de indenizar. 7. A situação a que os autores foram submetidos 

ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à 

personalidade, passível, de reparação moral. 8. Os danos morais, no caso 

em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, 

são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da 

lesão. 9. Considerando as peculiaridades do caso em tela (caráter punitivo 

pedagógico e que a indenização não deve servir como fonte de 

enriquecimento para a vítima), o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

mostra-se adequado e suficiente para cada um dos autores. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005327515, Terceira Turma Recursal 
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Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 11/06/2015). Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas ao insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. É oportuno esclarecer que a demanda discutida em 

tela não prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se 

os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ADONIRAM SOARES 

KNISPEL, MÁRCIA DA SILVA, INÊS CERVELHEIRA DA SILVA em desfavor 

de GOL LINHAS AÉREAS S/A e SMILES FIDELIDADE S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Aduz a parte autora “que em 

13.10.2018 emitiu cinco passagens aéreas o trecho Cuiabá/MT – Porto 

Seguro/BA, através do programa de milhas da Smiles, com previsão de 

embarque em 06.01.2019. 2. Sustenta que na véspera da viagem tentou 

remarcar a passagem de ida por motivos de saúde, sendo informado que 

bilhetes Smiles não são passíveis de alteração. 3. Nesse passo, alega a 

parte autora que precisou dispender R$ 5.794,80 para adquirir passagens 

de ida para data posterior, bem como reservar hotel no valor de R$ 

915,60. 4. Nesse passo, requer a restituição por danos materiais no valor 

de R$ 6.710,40, bem como danos morais no valor de R$ 30.000,00.” (Sic.) 

Por sua vez a parte reclamada, apresentou defesa alegando ausência de 

responsabilidade e que obedeceu apenas as regras e políticas internas da 

empresa sob a luz das normas da ANAC, pugnando pela ausência no 

dever de indenizar. Sem razão a parte ré. É cediço que a presente lide 

versa sobre típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de 

adesão, incidindo na espécie as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso 

IV, da Lei 8.078/90). De um mesmo norte, é consabido que a companhia 

aérea poderá reter o valor correspondente a 10% do que foi pago pela 

passagem, conforme determina a Portaria do Comando da Aeronáutica 

676/GC5 de 13/11/2000. Em análise, no que pese os argumentos da parte 

ré, denoto que a mesma deveria ter um dever de observância e de cautela 

maior ao proceder com informações claras sobre as cobranças 

exageradas de taxas administrativas e outros, corroborado ao fato de que 

a solicitação da remarcação do voo foi feita de forma antecedente pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela falha na 

prestação dos serviços e cobranças de taxas e tarifas de voo como 

alega, eis que até mesmo contrária as próprias normas da ANAC. Senão 

vejamos: Art. 29. O prazo para o reembolso será de 7 (sete) dias, a contar 

da data da solicitação feita pelo passageiro, devendo ser observados os 

meios de pagamento utilizados na compra da passagem aérea. Parágrafo 

único. Nos casos de reembolso, os valores previstos no art. 4º, § 1º, 

incisos II e III, desta Resolução, deverão ser integralmente restituídos. Art. 

4º A oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em 

quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de 

turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago 

pelo consumidor. § 1º O valor total da passagem aérea será composto 

pelos seguintes itens: I - valor dos serviços de transporte aéreo; De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a ausência de responsabilidade na conduta totalmente 

ilícita, contrária aos princípios ideológicos do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de prestar um 

serviço em que se espera uma eficiência e prestatividade maior por se 

tratar de transporte aéreo. No caso, a autora demonstrou de forma 

suficiente os requisitos suficientes ao comprovar o ato ilícito. Resultando 

com isso, cabalmente, em danos morais e materiais a parte reclamante, 

uma vez que a parte ré não só recusou-se de prestar serviços a que está 

obrigada. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) PARA 

CADA PROMOVENTE, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, levando-se em 

consideração ainda as condições econômicas das partes. Vislumbro por 

fim, a comprovação dos valores adquiridos pelas passagens aéreas, até a 

presente data, não devolvidos pela parte ré, quais entendo ter sido 

prejuízos materiais desnecessários causados pela parte ré, devendo ser 

reembolsados a parte autora, descontados apenas 10% (R$ 671,04) do 

valor total da compra do bilhete de R$ 6.039,36, conforme Portaria do 

Comando da Aeronáutica 676/GC5 de 13/11/2000. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 

9.099/1995, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DOS 

PROMOVENTES, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, 

para o fim de: a) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento/restituição da importância de R$ 6.039,36 (seis mil, trinta e 

nove reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação, destinado aos promoventes pelos danos materiais 

sofridos; b) e ainda CONDENAR as promovidas solidariamente ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora pelos 

danos morais sofridos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012425-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CAPANEMA CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012425-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAURO CAPANEMA 

CRUVINEL REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAURO 

CAPANEMA CRUVINEL em desfavor de CLARO S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação junto ao SPC e 

SERASA é indevida, haja vista que afirma categoricamente que jamais 

ajustou nenhum contrato de consumo com a parte reclamada, alegando 

fraude. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais em razão de exercício regular de 

direito, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da manutenção do nome da parte 

reclamante até o ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de 

responsabilização civil pela cobrança indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, através de 

protocolos. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança e da 

negativação, a declaração da inexistência do débito é a medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: a) DECLARAR a inexistência do débito 

ora discutido nos autos; b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, ambos contados da data do arbitramento, ou seja, desta data. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010730-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE BEPPLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1712 de 3112



Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010730-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE 

BEPPLER REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO POR VALOR DA CAUSA EXCEDENTE AO TETO DESTE JUÍZO, eis 

que o valor da causa é o ponto de equilíbrio jurídico que torna competente 

ou não este juízo, devendo prevalecer o valor da causa declinado junto a 

exordial. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA, AUSÊNCIA NAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E INTERESSE 

DE AGIR, eis que as teses se confundem com a análise do próprio mérito. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar rescisão de contrato imobiliário. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO PAGOS E TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MATHEUS HENRIQUE BEPPLER em desfavor de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Neste norte, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora aduz que 

“Teve acesso a propaganda através do facebook o qual anunciava venda 

de cota consórcio com a imediata liberação do crédito, no valor de R$ 

103.956,70, para aquisição de casa, desde que se pagasse pequena 

quantia, o que fez com o que autor contratasse. Que a contemplação não 

aconteceu o que causou ao autor dor moral passível de indenização. 

Requereu ao final pela procedência do pedido para anular o contrato, 

restituir o valor pago na monta de R$ 3.856,00 e indenização por dano 

moral na monta de R$ 10.000,00.” (Sic). A parte autora, entretanto, 

argumenta que as multas contratuais são abusivas e que estão em 

descompasso com a jurisprudência sedimentada a respeito do assunto, 

quanto à importância a ser restituída, defende a legitimidade das 

disposições contratuais pertinentes. A parte reclamada em sua peça de 

defesa reconhece o direito da parte autora, aduzindo apenas que as 

cláusulas 13ª e 14ª e a retenção de 10% do valor pago foram previamente 

contratados e em razão da desistência partida da parte reclamante, não 

há que se falar em rescisão por culpa da parte requerida, devendo esta 

recair totalmente sobre a parte autora. No caso em apreço, a autora 

pretende o desfazimento do contrato pactuado com a ré, sob a alegação 

de que não mais detém suporte financeiro para arcar com as prestações 

assumidas. E é pacífico o tema atinente à possibilidade de desfazimento 

do compromisso de compra e venda de imóvel a pedido do compromissário 

comprador em razão da sua impossibilidade financeira de arcar com as 

obrigações pecuniárias assumidas. Não se trata de mero exercício do 

direito de arrependimento, mas sim da prévia manifestação de vontade do 

compromissário comprador a respeito da sua incapacidade financeira de 

suportar o pagamento do preço ajustado. Em um comportamento dotado de 

estrita boa-fé, o compromissário comprador, antes que incorra em mora ou 

logo depois desta, vem a juízo denunciar a sua incapacidade financeira 

para requerer o desfazimento do contrato, sobretudo para evitar ou 

minorar os efeitos de uma possível ruína financeira. Vigoram na espécie, 

portanto, as máximas da função social do contrato (Código Civil, artigo 

421) e da boa-fé objetiva (Código Civil, artigo 422, e Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 4º, inciso III). O Superior Tribunal de Justiça, desde 

longa data, também admite o desfazimento do compromisso de compra e 

venda a pedido do compromissário comprador inadimplemente. Com efeito, 

importante destacar que embora a autora tenha adquirido um imóvel sob 

as vestes de um sistema de cooperativa habitacional, em verdade 

celebrou um autêntico compromisso de compra e venda, devendo o 

negócio jurídico ser regidos pelas regras pertinentes a este modelo 

contratual. Desta forma, tem incidência no caso em questão o Código de 

Defesa do Consumidor, com todas as consequências jurídicas advindas 

da aplicação deste diploma legislativo, conforme vem sistematicamente 

decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: COMPRA E 

VENDA - Bem imóvel - Cooperativa habitacional - Rescisão contratual 

cumulada com restituição de quantias - Sentença que determinou a 

restituição do preço pago - Descabimento em parte - Inaplicabilidade das 

normas que regem as cooperativas, pois o cooperado se associou 

apenas para adquirir o imóvel - Configuração como compromisso de 

compra e venda de imóvel intermediado pela co-ré enquanto que a outra é 

a construtora - Aplicação dos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor - Possibilidade de retenção por parte dos apelantes, de 10% 

do total pago pelos apelados, a título de indenização pela rescisão 

contratual a qual não deram causa, devendo o restante ser restituído aos 

autores numa única parcela, com atualização monetária - Não incidência 

dos juros, bem como a pretendida devolução em dobro, pois foram os 

autores que provocaram o término do contrato - Ação parcialmente 

procedente - Recurso principal provido em parte, desprovido o adesivo. 

(TJSP - Ap. nº 162.359-4/5 - Jundiaí - 9ª Câmara de Direito Privado - 

Relator Antonio Vilenilson - J. 25.09.2007 - v.u). COMPROMISSO DE 

VENDA E COMPRA - Preliminares - Falta de interesse de agir - Não 

devolução das parcelas pagas gera a necessidade de buscar a tutela 

jurisdicional - Cerceamento de defesa - Questão unicamente de direito - 

Entendimento do artigo 330, I, do CPC. Cooperativa que não tem a natureza 

jurídica das tradicionais, não passando de forma encontrada para a 

comercialização de imóveis em construção, incidindo, por isso, o Código 

de Defesa do Consumidor. Correta a devolução imediata das parcelas 

pagas, com retenção de 20% para cobrir gastos fixos e administrativos da 

alienante. Recurso improvido, rejeitadas as preliminares. (TJSP - ACi nº 

235.820-4/6 - SP - 4ª Câm. de Direito Privado - Rel. Des. Maia da Cunha - J. 

11.08.2005 - v.u). Como regra geral, o desfazimento do contrato conduz 

as partes ao estado imediatamente anterior à sua celebração (status quo 

ante), com a restituição das obrigações prestadas, a fim de se evitar o 

enriquecimento indevido. Porém, quando o desfazimento da avença tem 

por suporte o inadimplemento culposo do compromissário comprador, não 

há falar-se em restituição integral das prestações, sob pena de 

enriquecimento indevido do devedor faltoso. O Superior Tribunal de Justiça 

pacificou a questão e editou o verbete sumular 543 segundo o qual: “Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 
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integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento.” (grifei). A súmula, entretanto, ao deixar de 

especificar o quantum a ser restituído não resolve o problema em seu 

todo, nem deveria. A definição do valor deve se dar em cada caso 

concreto, tendo em conta as suas particularidades, e sempre com os 

olhos voltados aos postulados do equilíbrio das relações jurídicas de 

consumo (CDC, artigo 4º, III) e da vedação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais, iníquias ou abusivas (CDC, 

artigos 6º, V; 51, IV e § 1º, incisos I, II e III). E o preceito central que norteia 

a solução da questão é o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual: “Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.” NELSON NERY JÚNIOR vaticina que: “A 

grande questão, como se observa, reside exatamente nos critérios para a 

fixação de tal compensação, já que o art. 53 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa subsumido que não haverá nem enriquecimento ilícito 

por parte do fornecedor de produtos móveis ou imóveis no caso de 

inadimplemento do consumidor, nem auferição de vantagens deste em 

face do descumprimento de sua obrigação ou simples desistência do 

negócio.” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 

autores do anteprojeto, Direito Material, volume I, 10ª edição, Gen Forense, 

página 637). Diante dessas particularidades, sobretudo em vista do 

equilíbrio que deve informar as relações entre consumidores e 

fornecedores (CDC, artigo 4º, III), o cálculo do valor a ser restituído deve 

ser parametrizado pelas despesas derivadas da própria celebração do 

negócio jurídico pelo promitente vendedor e também por aquelas advindas 

do seu desfazimento anormal. A análise da abusividade de tal tipo de 

cláusula é feita em face do direito tradicional e suas noções de abuso de 

direito e enriquecimento ilícito, quando em face do direito atual, posterior à 

entrada em vigor do CDC, tendo em vista a natureza especial dos 

contratos perante os consumidores e a imposição de um novo paradigma 

de boa-fé objetiva, equidade contratual e proibição de vantagem 

excessiva nos contratos de consumo (art. 51, IV) e a expressa proibição 

de tal tipo de cláusula no art. 53 do CDC. E conclui a renomada professora: 

“Nossa conclusão, portanto, com base nas lições da jurisprudência e na 

vontade do legislador brasileiro positivada no novo CDC, não pode ser 

outra que afirmar a abusividade da referida cláusula de decaimento, em 

face da unilateralidade exagerada – leonina mesmo – e frontalmente 

contrária à boa-fé, princípio máximo do CDC e que este procura assegurar 

tanto na formação quanto na execução dos contratos de consumo do 

mercado brasileiro.” (op. cit., páginas 1055). E dando revista na realidade 

jurídica da jurisprudência cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça 

podemos concluir que este Sodalício admite a retenção pelo promitente 

vendedor de até 25% das prestações pagas pelo compromissário 

comprador. É imperioso destacar que a base de cálculo das penalidades 

deve ser sempre o preço pago pelo compromissário comprador e não o 

preço do negócio jurídico. Isso porque, o cálculo da penalidade sobre o 

preço de venda do bem poderá muitas vezes acarretar o locupletamento 

do promitente vendedor que além de ter o imóvel de volta ainda ficará com 

crédito contra o compromissário comprador, o que fere de morte o 

disposto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Para a 

admissível intervenção na economia do contrato firmado entre as partes 

litigantes, mister se faz tecer algumas considerações a respeito da justiça 

comutativa, sobretudo para que se possa chegar a um justo valor a título 

de devolução pelo desfazimento anormal e prematuro do pacto. Dentre os 

princípios da teoria clássica contratual, o princípio da autonomia privada 

continua a existir, porém está limitado pela supremacia da ordem pública 

(Código de Defesa do Consumidor, artigo 1º) e atrelado à concepção 

social do contrato (Código Civil, artigo 421). A noção de contrato está 

fundamentada na ideia de comutatividade que consiste no equilíbrio das 

prestações assumidas pelas partes. Nessa quadra jurídica, a justiça 

contratual (Constituição Federal, artigo 170) está baseada no equilíbrio das 

relações contratuais. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 

o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) foi 

temperado para possibilitar a revisão dos sinalagmas para alcançar a 

justiça contratual do caso concreto baseada nos dogmas da boa-fé e da 

equidade. Consoante preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos, dentre outros os princípios da boa-fé e do equilíbrio 

nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, artigo 4º, inciso 

III). Dentre os direitos básicos do consumidor, tem-se a possibilidade de 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais (CDC, artigo 6º, inciso V). O Código de Defesa do 

Consumidor, portanto, admite a modificação das cláusulas do contrato que 

estabeleçam prestações desproporcionais, ou seja, que provoquem um 

desequilíbrio contratual no preço ou em qualquer outra obrigação, ou a sua 

revisão em virtude de acontecimentos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas e independentemente de acontecimentos 

imprevisíveis ou extraordinários. Diante disso, basta que haja 

desproporção, desequilíbrio ou excessiva onerosidade. Nesta linha, são 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade. Dessa arte, a autora tem direito à restituição de 80% das 

quantias pagas, subtraídos os valores pagos a título de fundos de 

administração, habitacional e o de reserva. Observado, ainda, que 

consoante decidido pelo STJ "na hipótese de resolução contratual do 

compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, 

em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de 

forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre 

as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão." 

(REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 03/09/2008). No que concerne à 

atualização dos valores, o STJ tem posição firme no sentido de que: “Em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária do valor correspondente às parcelas pagas, para efeitos de 

restituição, incide a partir de cada desembolso” (Julgados: AgInt no REsp 

1377034/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016; AgRg no REsp 

1222042/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015; AgRg no AREsp 478627/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, 

DJe 15/08/2014; EREsp 876527/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 18/03/2009; EDcl no REsp 345725/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2004, 

DJ 17/05/2004, p. 213. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 522). 

Por fim, “a devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando 

à forma de parcelamento prevista para a aquisição” (Súmula 2 do TJSP). 

1056618-73.2017.8.26.0576 Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa 

de Compra e Venda Relator(a): A.C.Mathias Coltro Comarca: São José do 

Rio Preto Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 

11/09/2019 Data de publicação: 12/09/2019 Ementa: Compra e Venda de 

Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão a 

pedido do comprador, que não podia mais manter o pactuado – 

Possibilidade – Restituição das quantias pagas, com retenção de 20% a 

favor da requerida – Comissão de Corretagem – Ausência de 

comprovação de seu pagamento – Retenção do valor pago a título de sinal 

– Inadmissibilidade – Enriquecimento sem causa da vendedora – 

Inaplicabilidade da "Lei do Distrato" – Correção monetária pela Tabela 

Prática do TJSP, a partir dos desembolsos – Incidência de juros moratórios 

a partir do trânsito em julgado Sucumbência da requerida – Não majoração 

da verba honorária – Recurso parcialmente provido Em tais avenças, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1300418/SC - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - S2 - SEGUNDA SEÇÃO - 

DJe 10/12/2013). Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR e declarar resolvido o contrato celebrado 

entre as partes litigantes e condenar a ré a restituir à autora a importância 

correspondente a 80% do montante pago correspondente a R$ 3.084,80 

(três mil e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), já subtraídos os 

valores pagos a título de fundos de administração, habitacional e o de 
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reserva, com correção monetária desde a data de cada desembolso (CC, 

artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de 

atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz 

referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil, e acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 

161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal), a contar do trânsito em julgado, com 

capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e 

tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Interposto recurso inominado, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 

a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013545-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013545-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONEY FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas ao insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. É oportuno esclarecer que a 

demanda discutida em tela não prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IVONEY 

FERREIRA DA SILVA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Aduz a parte autora “Tratam-se os 

autos de ação indenizatória na qual a parte Autora alega, em síntese, ter 

adquirido passagens aéreas, junto à empresa ré, para o trecho Cuiabá – 

Maringá, ida e volta, com conexões. Aduz, no entanto, que seu voo de 

volta sofreu atraso, ocasionando a chegada tardia ao aeroporto de 

conexão, o que impossibilitou o embarque no voo seguinte, sendo 

reacomodado em voo para o dia seguinte. Aduz que o voo de 

reacomodação sofreu overbooking, não sendo possível o seu embarque, 

motivo pelo qual fora novamente reacomodado. Pelo acima exposto, 

requerer a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de 

danos morais. ”(Sic.) Por sua vez a parte reclamada, apresentou defesa 

alegando ausência de responsabilidade e que obedeceu apenas as regras 

e políticas internas da empresa sob a luz das normas da ANAC, pugnando 

pela ausência no dever de indenizar. Sem razão a parte ré. É cediço que a 

presente lide versa sobre típica relação de consumo, firmada por meio de 

contrato de adesão, incidindo na espécie as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as 

cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 

51, inciso IV, da Lei 8.078/90). De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de 

responsabilidade na conduta totalmente ilícita, contrária aos princípios 

ideológicos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de prestar um serviço em que se espera uma 

eficiência e prestatividade maior por se tratar de transporte aéreo. No 

caso, a autora demonstrou de forma suficiente os requisitos suficientes 

ao comprovar o ato ilícito. Resultando com isso, cabalmente, em danos 

morais e materiais a parte reclamante, uma vez que a parte ré não só 

recusou-se de prestar serviços a que está obrigada. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, levando-se em consideração ainda as condições 

econômicas das partes. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE PROMOVENTE, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para cada autor, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a 

parte autora pelos danos morais sofridos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 
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com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011211-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FLORES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SANTOS DA SILVEIRA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

YASMINE BARBOSA ALVES OAB - RJ186009 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011211-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA FLORES FERREIRA 

REQUERIDO: VALERIA SANTOS DA SILVEIRA, TAM LINHAS AEREAS S/A. 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De um mesmo modo, RECONHEÇO DE OFÍCIO A 

LEGITIMIDADE PASSIVA das empresas rés, posto que o termo fornecedor 

é o gênero daqueles que desenvolvem atividades no mercado de 

consumo. Assim, toda vez que o CDC refere-se a “fornecedor” está 

envolvendo todos os participantes que desenvolvem atividades, sem 

nenhuma distinção, conforme dicção do artigo 18 do CDC, tendo esta total 

legitimidade a figurar na relação de consumo e processual. Dessa 

maneira, a norma do caput do art. 18 coloca todos os partícipes do ciclo 

de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o 

consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos 

envolvidos, exigindo seus direitos (NUNES, 2005, p.170). Nesse sentido: 

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO 

NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. 

AFIRMATIVA DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. 

IRRELEVÂNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA 

DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação 

da fabricante não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 

00488869120108260224 SP 0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/12/2013) Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além 

da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANDRÉIA FLORES FERREIRA em desfavor de INGRID DE SOUZA 

MARQUES – ME e TAM LINHAS AEREAS S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste aos 

autores. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Autor 

sustenta que “adquiriu produtos pela internet, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), em 13/04/2018, no qual até a presente data não foi 

entregue, tendo em vista que a 2ª Reclamada não faz entrega até a 

residência da Autora e que supostamente a 1ª Ré teria afirmado “que nada 

poderia fazer. Trata-se ação indenizatória por danos morais e danos 

materiais em face da TAM CARGO devido a problemas com a entrega de 

carga despachada. Alega que, ao acessar site buscando rastrear sua 

mercadoria, constatou que a mesma estava perdida/extraviada e, 

posteriormente, teria sido informada que sua mercadoria havia sido 

retirada por terceiro, com o nome de Leonardo Henrique Souza Rocha. Ato 

contínuo, ainda relata que em um último contrato, sal mercadoria estaria 

apta a ser retirada junto ao Aeroporto de Cuiabá/MT, no setor de cargas. 

Ante as tentativas de solucionar a questão que restaram inexitosas, 

ingressou com a presente demanda para requerer: a) a condenação das 

Rés ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de 10 

(dez) salários mínimos vigentes à época da condenação; b) a condenação 

das Rés ao pagamento de indenização a título de dano material no importe 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso sua mercadoria não lhe seja 

entregue.” (Sic). Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a falha 

na prestação de serviços e conduta ilícita da reclamada em não ter 

cumprido com seu papel a que está obrigada, enquanto que 

fornecedora/comerciante de produtos, sendo relevante frisar que a 

empresa ré deixou de instruir os autos com documento hábil que lhe 

desobrigue de responsabilização civil pela flagrante falha de prestação de 

serviços e prática ilícita, contrária aos ideais principiológicos do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando detidamente os autos, tenho que 

restou provada a não entrega da referida mercadoria, consoante 

documentos acostados aos autos, restando cabalmente demonstrado que 

a empresa ré não obedeceu para com o prazo a que alude o § 1º do artigo 

18 do CDC, tampouco ofereceu os demais direitos da parte autora no 

tocante aos demais incisos que lhe possibilitam a substituição do produto 

por outro, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento 

proporcional do preço. Frise-se que ambas empresas rés sequer 

apresentaram provas nos autos, reconhecendo assim o erro e a falha no 

cumprimento de seu dever de observância frente aos direitos 

consumeristas. Ora, as reclamadas são responsáveis pela falha na 

prestação de serviços, mormente porque a elas competiam o dever de 

cautela e atender com eficiência e prestatividade as demandas e 

problemas de seus consumidores (artigo 18 do CDC). De outro lado, as 

reclamadas não trouxeram elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstraram por meio de qualquer 

documento hábil a ausência de sua responsabilidade pela falha na 

prestação de serviços (artigo 6º, VIII do CDC c/c artigo 373, II do NCPC). 

No caso, a parte autora demonstrou de forma satisfatória os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na falha na prestação de serviços que se espera o 

consumidor, inclusive até a presente data não teve a referida mercadoria 

entregue. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, contudo não é o caso dos autos. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEGURADORA, 

FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NO POLO PASSIVO. 

VEÍCULO BMW ADQUIRIDO ZERO KM E NO VALOR DE R$ 165.000,00. 

ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOR COM PERDA DE TRÊS PNEUS E UMA 

RODA. QUATRO MESES PARA CONSERTO ANTE A INEXISTÊNCIA DO 

PRODUTO E NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA 

COMERCIANTE E FABRICANTE NO OCORRIDO. EXEGESE DOS ARTIGOS 

18 E 32 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA ACOLHIDA. 

DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 E MANTIDO. AUTOR QUE É 

DENTISTA E TRABALHA EM OUTRA CIDADE, QUE NECESSITANDO DE 

VEÍCULO TEVE DE ADQUIRIR OUTRO. VALOR FIXADO ATÉ MÓDICO ANTE 

AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DA FABRICANTE NÃO ACOLHIDO. 

RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005586086, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 
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Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005586086 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 31/07/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 04/08/2015) Com efeito, a situação vivenciada pela 

parte reclamante causou angústia e cansaço, afetando o bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. O Código Civil 

prevê em seu art. 186 e 927 que todo aquele que causar prejuízo a 

terceiros pratica um ato ilícito. Vejamos: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Cabe salientar que não há que se exigir prova 

da existência do dano moral alegado pela parte, pois, é normativo e 

decorre do sofrimento da vítima devido o caso concreto, ou seja, não há 

que falar em prova do dano moral, mas de prova do fato que gerou a 

frustração e o desgaste psíquico. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo 

mais que se vê dos autos, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

mostra-se eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e 

para evitar reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta a 

extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as 

condições econômicas das partes. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a 

reclamadas, de forma solidária, procedam com a devolução do valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), devendo tal quantia ser devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) E ainda, à 

título de danos morais, CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010894-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIGLEI PRATES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL CARLOS RAIMUNDO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010894-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIGLEI PRATES ALVES 

REQUERIDO: NOEL CARLOS RAIMUNDO E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por ROSIGLEI PRATES ALVES em desfavor de NOEL CARLOS 

RAIMUNDO E CIA LTDA - ME. Em síntese, sustenta a parte reclamante que 

é credora da parte reclamada, em relação a uma cártula de cheque no 

valor total de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), quais 

atualizados somam a quantia de R$ 972,64 (novecentos e setenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos). Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente convém afastar a prescrição da cártula 

encartada aos autos, tendo em vista que a possibilidade de o credor 

cobrar a quantia descrita em cheque prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - 

CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE 

EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - 

SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A possibilidade 

de o credor cobrar a quantia descrita em cheque por meio de ação 

monitória prescreve em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título, conforme restou pacificado através de 

julgamento em sede de Recurso Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. 

(TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio do cheque emitido pela parte ré. Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), devendo 

ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice do INPC a contar 

da data do efetivo inadimplemento e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN); e o faço, com resolução de mérito, a teor 

do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012866-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012866-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HUDSON GONCALVES LIMA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS proposta por HUDSON GONÇALVES LIMA em desfavor 

de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que “transitava a bordo de sua motocicleta - 

HONDA/CB 1000R- PLACA QBS 5473 PRETA, na rodovia 163 KM 819 no 

dia 22.06.19 por volta das 15h40, quando foi surpreendido por um pedaço 

de madeira arremessado em sua direção, quando o veículo que estava à 

sua frente.. Diante do impacto, a motocicleta obteve várias avarias. O 

reclamante informa ter tentado acordo com a reclamada primeiramente via 

telefone, depois através do CEJUC, contudo, restaram todas infrutíferas. 

Desse modo, ajuizou a presente ação requerendo o ressarcimento do 

valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) devidamente 

atualizados. ”(Sic). A reclamada, em sua defesa nega que houve falha na 

prestação de serviços, pugnando pela não configuração de dano moral 

passível de indenização. Nada obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto que a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca a titularidade da referida 

motocicleta ou qualquer outro documento idôneo, orçamentos, notas 

fiscais DE FORMA A CORROBORAR SEUS ARGUMENTOS NARRADOS EM 

SUA EXORDIAL OU OUTRAS PROVAS. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA; e o faço com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011894-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETTE PAIM SLOWINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011894-64.2019.8.11.0015. AUTOR(A): IVONETTE PAIM SLOWINSKI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/2015. Fundamento e decido A promovente ingressou 

com a presente ação de indenização por danos materiais e morais em 

face do requerido, alegando ser portadora da doença embolia e trombose 

arteriais (CID 174), bem como de doença cardíaca. Afirma que em meados 

de abril de 2011 se dirigiu ao pronto atendimento de SINOP com fortes 

dores no pulso. Aduz ter sido atendida pelo médico Thiago de Abreu, o 

qual diagnosticou a doença como sendo tendinite, prescrevendo a 

medicação Beta Trinta, informa que comprou o medicamento em uma 

farmácia, onde foi aplicada a injeção, pois não havia disponível no hospital. 

Declara que no dia seguinte se deparou com a mão roxa, dirigindo-se 

imediatamente para o pronto atendimento, onde foi atendida pelo médico 

plantonista, quando foi informada que essa seria uma reação normal, 

sendo receitado analgésico para amenizar as dores. A promovente 

informa que no dia 29/04/2011 consultou com outro médico (Dr. Valdecir), 

o qual a encaminhou para Cuiabá, ocasião em que descobriu que sofria de 

doença cardíaca e por esta razão, não poderia ter sido medicada com 

Beta Trinta. Alega que passou por cirurgia de cateterismo, o que ajudaria 

na circulação sanguínea. Destaca que o profissional deveria perguntar a 

paciente se esta é acometida por alguma doença, declarando que, por 

esta razão, ficou evidencia o erro médico. Acerca do dano material, 
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assevera que teve gastos com médicos e exames particulares, tendo em 

vista que não poderia aguardar atendimento pelo sus, resultando num 

montante de R$ 508,56. A promovente sustenta que o dano moral é 

devido, pois teve seus direitos da personalidade violados, requerendo que 

seja arbitrado no valor de R$ 50.000,00. Juntou documentos. A promovida 

contestou, negando erro médico, bem como a configuração e a extensão 

dos danos. Juntou documentos. Houve réplica, ratificando as falas iniciais. 

Fundamento e decido. Pois bem. Os pedidos são improcedentes. Não 

houve imperícia por parte dos médicos do nosocômio nos atendimentos 

prestados a promovente. É compreensível a aflição da promovente diante 

da descoberta das doenças que a afligiam. Todavia, as provas revelam 

que os cuidados necessários ao tratamento da patologia foram adotados. 

Denota-se que, mesmo que o médico noticiado a perguntasse sobre a 

mesma estar ou não acometida por alguma doença, não teria resultado 

diferente, até porque a própria promovente informa nos autos que só 

descobriu estar com embolia e trombose arteriais tempo depois de ser 

atendida no pronto atendimento. Ademais, há outros fatores como a 

própria estrutura biológica do paciente, a natureza e local das lesões, que 

possuem aptidão para, sozinhas ou em conjunto, ocasionar as sequelas 

noticiadas. RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato - Prestação de serviços - 

Assistência médica - Erro médico - Autor, ora apelante, que sofreu 

segunda ruptura do tendão de Aquiles - Alegação de culpa do médico - 

Descabimento - Opção pelo tratamento conservador, apartando a 

realização de cirurgia - Possibilidade - Diagnóstico apurado por exame 

clínico sem a utilização de ultrassom - Admissibilidade - Emprego pelo 

médico da técnica adequada Obrigação, na espécie, de meio Resultado 

infrutífero do tratamento que não induz à responsabilidade do médico 

Indenizatória improcedente - Recurso desprovido, não conhecido o agravo 

retido. (Apelação Cível n. 579.290-4/5-00 - Amparo - 3ª Câmara de Direito 

Privado - Relator: Donegá Morandini - 04.08.09 - V.U. - Voto n. 12867) 

grifei. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO 

CIRÚRGICA - OBRIGAÇÃO DE MEIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO 

MÉDICO - ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA 

AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE - FUNDAMENTO 

SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 

SAÚDE - TEORIA DA PERDA DA CHANCE - APLICAÇÃO NOS CASOS DE 

PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E CERTO, INOCORRENTE NO 

CASO DOS AUTOS, PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE - 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A relação entre médico e paciente é 

contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas 

embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a 

responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de 

nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se 

de responsabilidade subjetiva; II - O Tribunal de origem reconheceu a 

inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do médico 

e a morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente para o 

afastamento da condenação do profissional da saúde; III - A chamada 

"teoria da perda da chance", de inspiração francesa e citada em matéria 

de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, 

atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera 

possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da 

responsabilidade civil, em regra, não é indenizável; IV - In casu, o v. 

acórdão recorrido concluiu haver mera possibilidade de o resultado morte 

ter sido evitado caso a paciente tivesse acompanhamento prévio e 

contínuo do médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois, a 

responsabilização do médico com base na aplicação da "teoria da perda 

da chance"; V - Recurso especial provido.(REsp 1104665/RS, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 

04/08/2009 Portanto, ausente comprovação de falha técnica ou de erro 

médico, é de convir que inexiste nexo causal entre a conduta da requerida 

e supostos danos apontadas na inicial. De rigor, portanto, a improcedência 

da demanda. Nessa esteira, também não há que se falar em 

responsabilidade civil do nosocômio, já que a existência de 

responsabilidade da médica é pressuposto àquelas. CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

MORTE. CULPA. MÉDICOS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. HOSPITAL. 

RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A 

responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação 

técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados 

por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa 

dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as 

normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, 

atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a 

súmula 341 – STF (É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato 

culposo do empregado ou preposto.). 2 - Em razão disso, não se pode dar 

guarida à tese do acórdão de arrimado nas provas colhidas, excluir, de 

modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a 

responsabilidade objetiva do hospital, para condená-lo a pagar 

indenização por morte de paciente. 3 - O art. 14 do CDC, conforme melhor 

doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a responsabilidade 

objetiva, nele prevista para o prestador de serviços, no presente caso, o 

hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente 

relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou 

seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), 

instalações, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, 

radiologia), etc e não aos serviços técnicos-profissionais dos médicos 

que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição 

(culpa). 4 - Recurso especial conhecido e provido para julgar 

improcedente o pedido. (REsp 258.389/SP, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005 p. 

275 Do mesmo modo, em não havendo qualquer conduta ilícita do médico, 

não há falar-se em responsabilização do Município. Lamenta-se que o 

primeiro atendimento não tenha surtido o resultado almejado pela 

promovente, também é compreensível a sua necessidade psicológica de 

responsabilizar alguém pela sua decepção, todavia, certo é que isso não 

pode ser imputado a requerida. Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013234-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013234-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. Mérito Aduz 

a parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida, visto que desconhece o débito. A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma vez que foi a 

própria parte requerente quem contratou seus serviços. Acompanha a 

contestação uma gravação de áudio do atendimento ao cliente, 

comprovando a existência de relação jurídica entre as partes. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I, do NCPC/15. Ademais, o juiz não 

está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto 

a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui débitos com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A empresa requerida juntou documento no qual é possível 

verificar a solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte 
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requerente não impugnou tais documentos, tampouco trouxe qualquer 

comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte requerida. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que 

o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNA CORREA DA LUZ (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MAGNANI (REQUERENTE)

B. M. (REQUERENTE)

B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004092-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MAGNANI, 

KAROLYNA CORREA DA LUZ, BERNARDO MAGNANI, BENICIO MAGNANI 

REQUERIDO: ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO Vistos etc, 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. O Promovido alega que 

os Autores são ilegítimos para figurar no polo ativa da ação, posto que o 

contrato de compra e venda for firmado com o genitor do autor, rejeito a 

preliminar posto que restou incontroverso, que os Promoventes estavam 

no uso do bem na ocasião que o veículo apresentou defeito. Está no pólo 

ativo da ação dois Reclamantes, Bernardo Magnani, e Benício Magnani, 

que são menores de 18 (dezoito) anos, não podendo ser partes nos 

Juizados Especiais. Em face do disposto no art. 8º da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a ilegitimidade ativa dos menores, e, por consequência, 

devendo prosseguir o processo em relação aos demais. Passo à análise 

do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos materiais e morais 

em razão de ter adquirido no dia 15/08/2018 um veículo de fabricação 

2009. Alega que no dia 21/12/2018 realizou viagem ocasião em que o 

veículo apresentou defeito no motor. Inicialmente, exsurge dos autos que o 

negócio foi realizado entre particulares, conforme Contrato de compra e 

venda do veículo juntado no id. 18827924. Desse modo, não se aplicam as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo a lide ser solvida 

com base nas regras comuns do Direito Civil. A relação jurídica entre as 

partes decorre de compra e venda de veículo usado, FIAT/SIENA ELX 

FLEX, PRATA, seminovo (ano/modelo 2009/2009), chassi 

9BD17201M93490228, RENAVAM 12565380, placas KAR-6002, com 

93.000 quilômetros rodados. De efeito, em circunstâncias envolvendo 

negociação de veículo usado, com aproximadamente 9 (nove) anos de 

uso ao tempo da realização do negócio, recomenda-se cautela do 

comprador de forma a resguardar-se de possíveis problemas decorrentes 

de desgastes naturais, que não são indenizáveis. Nesse sentido, o 

entendimento das Turmas Recursais no julgamento de casos 

assemelhados: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E COM QUASE 20 ANOS DE FABRICAÇÃO. 

ADQUIRENTE QUE ADMITE NÃO TER DIRIGIDO, TAMPOUCO VISTORIADO 

O VEÍCULO ANTES DE AQUIRI-LO, EM NEGOCIAÇÃO QUE SE 

PERFECTIBILIZOU EM DOIS DIAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO 

COMPRADOR QUE NÃO PODE AGORA EXIGIR DO VENDEDOR O 

PAGAMENTO PELOS REPAROS QUE TEVE QUE REALIZAR NO BEM. 

CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE VÍCIO OCULTO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. 

PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. (Recurso Cível Nº 71006995583, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Julgado em 24/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E FINANCIADO. .LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE 

FINANCEIRO VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. DEFEITOS QUE DECORREM 

DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO NÃO 

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR MECÂNICO DE 

CONFIANÇA DA AUTORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. NEGLIGÊNCIA 

DA COMPRADORA QUE ASSUMIU O RISCO DE ACEITAR O VEÍCULO NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Recurso Cível Nº 71008014110, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/10/2018) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA, DE ACORDO 

COM O ART. 4º, INCISO III, DA LEI N. 9.099/95, POR SE TRATAR DE AÇÃO 

QUE BUSCA A REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL HIPÓTESE DE 

DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. 

CAMIONETE COM 22 ANOS DE USO E COM 428 MIL QUILÔMETROS 

RODADOS, SEM VISTORIA ANTES DA AQUISIÇÃO. DEFEITOS QUE 

DECORREM DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. RISCO DO NEGÓCIO. 

RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PARTICULAR AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007587900, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 20/07/2018) Destaca-se que os Promoventes, na petição 

inicial, confirmam ter realizado vistoria prévia, antes da viagem e que o 

bem não apresentou qualquer problema. Nesse diapasão, ao dispor-se o 

Promovente em adquirir veículo usado, com mais de 9 anos de uso, 

assume os riscos do negócio e, sobretudo, os riscos de receber o veículo 

no estado em que se encontrava. Desse modo, impõe-se reconhecer que 

a prova coligida nos autos não condiz com vício oculto preexistente ao 

tempo da realização do negócio. Os Promoventes não se desincumbiu de 

fazer prova mínima que os defeitos e os gastos apontados na inicial 

decorreram de vício oculto, e não do provável desgaste natural do bem, 

sendo inviável responsabilizar o réu pelas despesas que teve que 

supostamente teve suportar após a venda. Da mesma forma, no que se 

refere ao sustentado dano moral, não demonstrou a parte autora qualquer 

situação a afrontar os atributos da personalidade, de modo que a situação 

enquadra-se, dadas as peculiaridades do caso concreto, em conceito de 

mero dissabor que não gera o dever de indenizar e que poderia, inclusive, 

ter sido evitada acaso tivesse se precavido das reais condições do 

veiculo antes de finalizar a compra. Diante o exposto, dada a ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, é de se 

reconhecida a improcedência da ação. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, reconheço a ilegitimidade ativa dos Reclamantes 

Bernardo Magnani, e Benício Magnani, e, por consequência, julgo extinto o 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação as mesmas, nos 

moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e quanto aos 

promoventes KAROLYNA CORREA DA LUZ e LUIZ HENRIQUE MAGNANI 

julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004648-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIZABETH DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIZABETH DOS 

SANTOS SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte 

Requerente negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida 

que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e existência 

do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A prova colacionada (id. 20054023) nos 

autos eis que na petição defensiva a parte Requerida trouxe aos autos 

cópia das faturas, bem como áudio em que a parte autora, confirma a 

contratação, inclusive confirmando seus dados pessoais tais como: nome 

da mãe, cidade onde nasceu e data de nascimento. Assim resta 

incontroverso que houve contrato pactuado entre as partes. Neste sentido 

já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 

origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003675-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO EGERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003675-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO EGERT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. O 

presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 

3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que 

a Autora à demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a 

hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro 

a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por EDUARDO EGERT em desfavor de VIVO 

S.A. Alega a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 121,60 (cento 

e vinte e um reais e sessenta centavos). Afirma ser totalmente indevida a 

negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do débito bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada 

afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição a utilização 

de serviço de telefonia móvel. Requer assim a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são 

indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas 

instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 
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documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação 

do serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009914-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GIBBERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. PAULA 

GIBBER move AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO em face de MUNICIPIO DE SANTA CARMEM. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a observância do contraditório 

e ampla defesa em sindicância elaborada pela Requerida visando apurar 

falta grave e, a efetiva aplicação da sanção a promovente cominada. 

Extrai-se dos autos que a promovente é servidora pública municipal lotada 

na Escola Municipal Selvino Damina Preve no Município de Santa 

Carmem/MT e contra si teve instaurada a sindicância administrativa nº 

001/2015 visando apurar falta em sua conduta. Da decisão da sindicância 

(id nº 22098996, p. 7-9) imputaram à promovente a conduta de valer-se de 

atestado médico para usufruir licença e gozar de viagem de lazer já 

programada. No caso dos autos, a promovente apresentou atestado 

médico lavrado em 10/06/2015 (id nº 22098996, p. 5) no qual se constou 

necessidade de repouso e afastamento pelo prazo de 15 dias atribuindo 

como causa a CID E.9 Descompensado. Todavia, o período de repouso 

coincidiu com o período em que esta teria viajado a lazer. A decisão ainda 

menciona a oitiva de testemunhas, contudo, estes não foram trazidos aos 

autos pela promovente. O ato acima descrito (id nº 22098996, p. 7-9) 

culminou no reconhecimento de falta praticada pela promovente e 

aplicando-lhe a pena de suspensão pelo prazo de 15 dias. Em sua 

contestação (id nº 22098998) a promovida suscitou PRELIMINAR de 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR sob o fundamento de ausência da 

comprovação da efetiva aplicação da pena de suspensão e, no mérito, 

pela improcedência da demanda em razão de que a promovente omitiu o 

acolhimento do pedido de reconsideração formulado por esta culminando 

na anulação da decisão ora combatida. Uma vez que a tese preliminar e a 

tese de mérito arguidas pela promovida se confundem motivo pelo qual 

passo a fazer a análise desta em conjunto. A prova do fato constitutivo do 

direito do autor incumbe a este nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 

Isto, vale dizer, significa que deveria promovente trazer aos autos 

elementos mínimos a embasar sua alegação. Nota-se que esta afirma que 

no curso da sindicância não teve observado o seu direito ao contraditório 

e a ampla defesa, entretanto, não trouxe aos autos nem ao menos o 

procedimento em sua íntegra para fins de análise. A ausência de 

aplicação concreta da sanção imposta e sua revogação são fatos 

impeditivos do direito da promovente e, portanto, era ônus da promovida 

prová-los nos autos conforme art. 373, inciso II do CPC. A decisão 

combatida aduz que a sanção de suspensão teria vigência imediata após 

a ciência da promovente o que ocorreu, conforme assinatura na p. 9 do id 

nº 22098996 em 02/10/2015 (sexta-feira). O que leva a presumir que a 

partir de 05/10/2015 (segunda-feira) iniciou-se o período de suspensão 

eis que ausente qualquer prova de que no período citado a promovente 

manteve-se no exercício de suas atividades. A decisão combatida (id nº 

22098996, p. 7-9) restou assim ementada: Por fim, convencido da 

imoralidade praticada pela servidora, utilizando-se de subterfúgio do 

atestado médico e da prévia combinação com demais professores sobre a 
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dita viagem, aplico a pena prevista no DECRETO MUNICIPAL 101/2012, e 

Instrução Normativa 067/2012 em seu item 4.8, letra a, na forma 

intermediária, ou seja, 15 dias. Assim, aplico em definitiva a pena de 

SUSPENSÃO pelo prazo de 15 (quinze) dias, sendo o mesmo período em 

que a servidora se absteve do trabalho, conforme comprovado neste 

procedimento. E, como se verifica, não há qualquer menção de que 

referida suspensão implica na perda dos vencimentos equivalentes. Ainda 

que tal resultado possa ser deduzido, o dano material caracterizado no 

prejuízo patrimonial em razão da alegada redução de vencimentos é fato 

constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso I do CPC; 

portanto, era ônus da promovente instruir sua demanda com cópia do 

holerite referente ao mês em que teria cumprido a sanção ou ainda trazer 

aos autos cópia do depósito de seu pagamento a demonstrar a 

remuneração a menor. Por fim, no que tange ao pedido de danos morais 

não se vislumbra sua ocorrência. Novamente, era ônus da promovente a 

prova da ocorrência do dano moral por tratar-se de fato constitutivo de 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I do CPC, bem como não ser 

hipótese de dano in re ipsa. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. PENA DE 

ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS 1. Como cediço, É assente na jurisprudência 

desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle 

jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do 

procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem 

exame do mérito do ato administrativo. (RMS 22.567/MT, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 11/05/2011). 2. 

Quando a sindicância culminar na aplicação da pena de advertência, tal 

procedimento deve pautar-se nas formalidades legais e nos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar as garantias 

constitucionais ao acusado. 3. A responsabilidade da Administração 

Pública exige a comprovação da conduta ilícita e dos danos morais e à 

imagem sofridos, bem como o nexo de causalidade entre os mesmos, de 

tal sorte que a simples verificação de supostas irregularidades no 

processo de sindicância e, em decorrência do apurado, sobrevier a 

aplicação de sanção disciplinar, não constitui, de per si, o dano moral 

indenizável, conquanto a repercussão da penalidade limita-se à esfera da 

própria administração pública, ou seja, dentro do contexto natural à 

espécie. 4. Para se aplicar a condenação ao pagamento de indenização 

por dano moral, muito embora este não seja obrigatoriamente suscetível de 

comprovação, deve haver a clara demonstração da ilicitude perpetrada 

pelo agente causador da ofensa, o que não se deu na espécie. 5. 

Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 

048090129122, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 

QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da 

Publicação no Diário: 26/10/2018 - grifo nosso). Nesta linha de raciocínio 

em que pese a incontroversa existência de decisão proferida em 

sindicância assinada pelo prefeito de Santa Carmem/MT aplicando a 

promovente sanção de suspensão, não há nos autos qualquer evidência 

de que tenha sido efetivada portaria para tal suspensão ou mesmo que tal 

decisão tenha repercutido fora do âmbito da sindicância como 

humilhações públicas à promovente, eis que é confesso pela promovida 

que houve a reconsideração da decisão. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e 

art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011077-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMARAL OLIVEIRA OAB - BA59237 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011077-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL REQUERIDO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar falha em 

prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALEXANDRE MARCOS REMPEL em desfavor de VIAÇÃO NOVO 

HORIZONTE LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

aduz que, “Alega o Requerente que no dia 19 de agosto de 2019 adquiriu 

bilhete de passagem para realizar viagem entre os municípios de Sinop 

(MT) e Cuiabá (MT), com saída às 23h30m. Aduz ainda que por volta das 

05h00min/05h30min o veículo da Requerida parou na estrada, próximo a 

Rosário do Oeste, sendo que o socorro demorou entre 20 e 30 minutos. 

Alega que no percurso até o município de Cuiabá o Requerente viajou em 

pé, com o pescoço dobrado o que teria lhe causado transtorno e 

exposição vexatória e ao chegar na rodoviária de Cuiabá foi realizado o 

desembarque momento em que fora informado ao Requerente de que o 

destino final era a Rodoviária de Cuiabá. Diante disso, requer a inversão 

do ônus da prova e a condenação da Requerida ao pagamento de danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (Sic). Por sua vez a 
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empresa ré alegou reconheceu os fatos narrados junto a exordial, 

contudo aduz que tal conduta não é capaz de gerar dano moral, pugnando 

pela ausência no dever de indenizar. In casu, ainda que a parte autora 

tenha alegado que procedeu com os mecanismos necessários, denoto 

que a parte reclamada é responsável pela falha na prestação de serviços, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de transporte (artigo 14, do CDC). De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova, que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário de não proceder com 

as devidas indenizações, cabíveis a situações como tal, ônus que lhe 

cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova aplicável ao 

presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC 

c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). Ou seja, restou comprovado que a 

mesma agiu com resistência e negligência na prestação de serviços a que 

fica obrigada perante o consumidor, culminando em flagrante desrespeito 

ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC). Quanto ao dano 

moral, o mesmo surge no momento em que a parte reclamante sofreu 

abalos em seu psicológico em situação que foge a esfera do mero 

dissabor, porquanto a situação configura dano in re ipsa. Assim, a 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: I - CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003632-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DA SILVA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIRANDA SOUZA OAB - MG54737 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003632-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO DA SILVA 

FLORES REQUERIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA 

TRABALHO MEDICO LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO, posto que denoto que a 

empresa reclamada possuí responsabilidade na causação dos danos 

narrados junto a exordial. De um mesmo vértice, a demanda em tela não 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais. Nesse 

entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CÉZAR AUGUSTO DA SILVA FLORES em 

desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, Alega a parte autora, em síntese, que “O Autor ajuizou Ação de 

Indenização por danos morais em face da contestante, Unimed Montes 

Claros, sob o argumento de que aderiu ao plano de saúde da Unimed 

Montes Claros em 16.10.2018, ao preencher a ficha cadastral, e que, por 

esse motivo, em 01.11.2018 cancelou um plano de saúde ao qual estava 

vinculado. Afirma que em 27.11.2018 recebeu comunicado da Unimed 

Montes Claros de que seu plano de saúde havia sido cancelado. Informa 

que contratou junto à Unimed Cuiabá outro plano de saúde que afirma ter 

condições muito inferiores ao da Unimed Montes Claros, motivo pelo qual 

requer indenização pelo alegado dano moral. Entretanto, razão alguma 

assiste ao Autor ao afirmar que foi beneficiário do plano de saúde da 

Unimed Montes Claros.” (Sic). Por sua vez a reclamada reconhece os 

fatos narrados, porém pugna pela ausência no indenizar de indenizar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo destas premissas e diante 

das provas produzidas pelas partes, tenho que a Reclamante comprovou 

documentalmente que houve o cancelamento unilateralmente pela parte 
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reclamada, sem proceder com prévias notificações ao consumidor, 

gerando com isso conduta desleal na cadeia de consumo e dever de 

reparar materialmente em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 

do CDC. Com efeito, entendo que as alegações e argumentos feitos pela 

Reclamada não merecem prosperar. Isto porque a mesma limitou-se a 

alegar que por período de carência a parte autora não foi socorrida ante 

seu grave quadro de saúde, não contestando as provas produzidas pela 

parte autora junto a exordial. Nesse sentido: PLANO DE SAÚDE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Procedência Recusa da 

seguradora ré, no tocante ao custeio de exame de ressonância magnética 

Alegação de que não expediu prontamente a autorização do exame 

porque deliberou solicitar que o autor apresentasse um relatório do médico 

assistente, fundamentando em outro exame, clínicos e radiológico 

Realização de exame que se configurou como providência necessária 

Contrato que não pode infringir nem atentar contra a proteção do 

consumidor, já que aqui a relação é específica Evidente a prestação de 

serviços de assistência médica - Cláusulas restritivas abusivas à luz do 

CDC, que deve ser aplicado à hipótese vertente Danos materiais devidos - 

Valor do dano material (montante despendido pelo autor, no que tange às 

despesas reclamadas) Dano moral ocorrente, resultado da injusta 

negativa - Fixação em 30 (trinta) salários mínimos Montante que não se 

afigura excessivo Sentença mantida Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 

01526348920118260100 SP 0152634-89.2011.8.26.0100, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 03/07/2013, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 06/07/2013)”. “APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

PLANO DE SAÚDE - RECUSA INFUNDADA EM AUTORIZAR 

PROCEDIMENTO MÉDICO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - 

CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR SUFICIENTE PARA 

REPARAR O DANO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O plano de saúde 

que se recusa a autorizar procedimento médico sem qualquer razão 

plausível comete ato ilícito, passível de indenização. O dano moral é 

caracterizado pelo sofrimento íntimo, profundo, que fere a dignidade e os 

mais caros sentimentos do indivíduo, sendo suscetível, por isso, de 

reparação mediante compensação financeira. A indenização por danos 

morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois se mede pela 

extensão dos danos, não podendo ser exacerbada a pretexto de punir o 

ofensor. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor 

razoável, considerando-se o grau de complexidade da causa, o trabalho 

do patrono e o local da prestação do serviço. Recurso provido. (TJ-MG, 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL)”. Assim, se incumbiu a parte 

reclamante de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato 

ilícito, consubstanciado no cancelamento indevido do contrato, e negativa 

prestação de serviço, eis que a empresa reclamada poderia ter 

comprovado que envidou todos os meios necessários para notificar a 

parte reclamante a dar continuidade no avocado contrato de prestação de 

serviços médicos, além do dano moral e nexo causal instalado na 

presente lide. Essas circunstâncias autorizam reconhecer que, na 

espécie, houve situação excepcional que força acolher a tese de que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR ainda a parte ré, CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 349,38 (trezentos e 

quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), EM DOBRO, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora 

pelos danos materiais sofridos; e ainda, a título de danos morais, ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER & JABER LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001680-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO BORGES DE 

MATOS REQUERIDO: JABER & JABER LTDA - EPP Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL 

E MATERIAL interposto por GILBERTO BORGES DE MATOS em face do 

JABER & JABER LTDA. Da análise da inicial e documentos que a instruem, 

nota-se que a parte Reclamante em verdade busca comprovar que seu 

veículo foi afetado por combustível adulterado, que lhe causou diversos 

prejuízos, buscando indenização por danos materiais e morais. Ora, no 

caso, denoto que não há como elucidar a presente ação sem a realização 

de perícia para apurar se o combustível realmente foi adulterado. Assim, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/1995, que assim prevê: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. (...) Consoante se extrai da 

dicção legal, o Juizado Especial destina-se ao processamento e 

julgamento de causas de MENOR COMPLEXIDADE, despontando 

absolutamente incompetentes diante de demandas que envolvam 

minuciosa dilação probatória por afronta as suas diretrizes essenciais, 

pautadas na oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, 

nos termos do artigo 2º do referido diploma e conforme determina o 

Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: “A menor complexidade da causa 

para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em 

face do direito material.” Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que 

dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

técnica judicial específica, para comprovar a adulteração no avocado 

veículo, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Diante do exposto, reconhecendo em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia, tem-se a 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que julgo extinta a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95. Portanto, a extinção do feito é a medida que se 
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impõe. Pelo Exposto, nos termos do artigo 51, II, da lei n. 9.099/95, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV 

do CPC. Por pertinência revogo os efeitos da liminar. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014054-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014054-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MUNIZ 

DOS SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por CARLOS EDUARDO 

MUNIZ DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV. A controvérsia dos autos é 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados. 

Os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a 

limitação de responsabilidade entre o Estado de Mato Grosso e o MT 

PREV, bem como postularam pela improcedência do pedido. Em 

impugnação, a parte autora rebateu os argumentos da contestação, 

requerendo novamente a procedência do pedido. Não havendo questões 

de nulidades, passo analise do mérito. Acolho a preliminar por limitação de 

responsabilidade entre o Estado de Mato Grosso e o MT PREV por força 

da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, onde estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o 

requerente assevera que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente colacionou aos autos as 

fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e por pertinência confirmar a 

medida liminar anteriormente concedida nos autos. CONDENAR a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV restituir a parte autora os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, conforme identificado nos holerites, nos meses 01/2015 a 

10/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais, bem como 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso restituir a parte autora os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, conforme identificado nos holerites, nos meses 11/2014 a 

12/2014 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE FATIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000700-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VERONICA DE FATIMA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso destacar que pela 

lei de regência dos Juizados Especiais impõe ao julgador que mencione na 

sentença somente os elementos relevantes, formadores da sua 

convicção. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, eis que a 

lide prescinde de realização de perícia porquanto as provas nos autos são 

suficientes ao deslinde da presente demanda. De um mesmo vértice, a 

demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar cobrança 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que se opõe a fatura de energia elétrica do mês de agosto de 

2018, emitida para a unidade consumidora n° 673553 do valor de R$ 

830,81 (oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), eis que suas 

faturas nunca passaram da média de consumo de R$ 379,23 (trezentos e 

setenta e nove reais e vinte e três centavos), alegando que a cobrança é 

exorbitante, pelo que requer o refaturamento da avocada fatura para a 
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média plurimensal e danos morais. A liminar foi deferida (id. 17505664). A 

reclamada, em sua peça de bloqueio, alega exercício regular de direito, 

contudo deixou de acostar o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) ou 

outras provas de forma a corroborar com seus argumentos, assim como 

deixou de apresentar laudo de revisão de faturamento como determinado 

em liminar de id. 17505664. SEM RAZÃO A PARTE RÉ. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete a parte autora provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura eventual cobrada pela reclamada. 

Diferente do alegado pela reclamada, a parte autora comprovou por meio 

de documentos incontestáveis e inequívocos seus argumentos quanto a 

cobrança indevida da fatura alusiva ao mês de agosto/2018, eis que pela 

prova juntada pela reclamante – histórico de contas (ID. 17505648) - 

percebe-se que houve cobrança indevida. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). Pois bem, in casu, não vislumbro a 

comprovação dos alegados danos morais pela parte autora, ônus que lhe 

competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou extrato de 

negativação de seu nome ou provas de cobrança feita de forma vexatória, 

provas necessárias ao deferimento da pretensão de reparação moral, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

extrapatrimoniais, eis que em demandas que se busca indenização por 

danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo procedente esta 

reclamação para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: a) determinar o 

cancelamento da referida fatura em discussão, e o faço com resolução do 

mérito a teor do artigo 487, I, do NCPC/2015. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001490-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA CANDIDO DOS SANTOS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001490-22.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IDALIA CANDIDO DOS SANTOS 

DE SA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por IDÁLIA CÂNDIDO DOS SANTOS 

em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos auto cinge-se quanto 

a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a promovente 

foi aprovada para o cargo de ZELADORA, Referência QC-05, conforme 

termo de posse e de entrada em exercício datada de 12/06/1998. Por seu 

turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de prescrição, no mérito, 

insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte Autora, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, verifica-se que 

comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. Sobre o tema o art. 

1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 
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prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Conforme 

extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou em 

exercício 12/06/1998, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, 

em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a PRESCRIÇÃO para 

DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre 

o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. 

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO 

DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 

15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas 

aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda 

salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma 

nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, 

assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que 

não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 

Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional 

aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 

581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/04/2015, acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 

PUBLIC 19-05-2015). Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal inconstitucionais, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO 

MONETÁRIA por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5° da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela 

TR, mas pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sobre o tema, 

colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 
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acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória, conforme cálculos a serem 

apresentados em fase de execução mediante simples cálculo aritmético a 

ser apresentado pela parte Exequente. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005690-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SCHNEIDER & SCHNEIDER 

JUNIOR LTDA - ME REQUERIDO: MITSUI ALIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SCHNEIDER & SCHNEIDER JÚNIOR LTDA – 

ME em desfavor de MITSUI ALIMENTOS LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que “em 14/03/2018 realizou 

compra de produtos da Ré no valor de R$ 1.092,95, mas por um lapso 

extraviou a fatura correspondente e não efetuou o respectivo pagamento. 

Por esta razão, foi surpreendida com protesto em seu nome, buscou 

contatar a Ré para quitação do débito, mas não o fez em face da 
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cobrança de encargos. Pleiteando com isso a concessão de tutela 

antecipada, mediante o depósito do valor devido, a fim de determinar ao 2º 

Cartório da Comarca de Sinop que proceda o imediato cancelamento do 

protesto; a citação da Ré; a procedência dos pedidos com a confirmação 

da tutela antecipada concedida para declarar a nulidade do protesto e 

condenar a Ré no pagamento de indenização por danos morais no 

equivalente a 30 (trinta) salários mínimos.” (Sic.). Por sua vez a empresa 

ré alegou que o protesto foi devido em razão da flagrante inadimplência, 

assim como a cobrança do avocado valor com juros e encargos notariais, 

totalizando o valor de R$ 1.500,00, pugnando pela ausência no dever de 

indenizar, sendo relevante esclarecer que a parte ré não possuí razão 

quando da cobrança de encargos e juros abusivos de 3% ao mês, razão 

pela qual a parte autora detém razão no que se refere ao valor depositado 

em juízo, contudo denoto que o protesto foi devido e legal ante a 

inadimplência da parte reclamante para com o pagamento do acordo no dia 

aprazado, razão pela qual o pedido é parcialmente procedente apenas no 

sentido de reconhecer como devido o valor depositado pela parte 

requerente (ID. 13832946), e manter os termos da liminar de id. 13521747. 

Nada obstante, denoto que a parte autora não comprovou de forma eficaz 

e inequívoca os alegados danos morais, posto que o protesto se tornou 

devido, conforme alusões expostas acima, DE FORMA A CORROBORAR 

SEUS ARGUMENTOS NARRADOS EM SUA EXORDIAL OU OUTRAS 

PROVAS. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 

renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

parcial procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para tão somente 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR; e o faço com julgamento do mérito, forte 

no artigo 487, I do NCPC/2015. Intime-se a parte reclamada a requerer o 

que de direito sobre o depósito judicial efetuado (id.13832946), 

autorizando desde já o devido levantamento através de alvará. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004622-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE ALMEIDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Realizada a audiência de instrução, passo ao julgamento do 

feito. Decido. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta 

por MARLENE ALMEIDA DE ARAÚJO em desfavor de MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que “Aduz a requerente que no dia 13/02/2017 por volta 

das 15h46min seguia com seu veículo FIAT/SIENA 1.4 EL de cor branca, 

placas OBI-4508 pela Rua dos Guapuruvus, sentido centro/bairro, quando 

foi surpreendida e abalroada pela requerida que conduzia a motocicleta 

HONDA BIZ ES, de cor vermelha, placas NPH-1875, onde pela rua dos 

Cravos adentrou na Rua dos Guapuruvus sem dar a preferência à 

requerente interceptando o veículo desta. Afirma que, mesmo tentando 

desviar da requerida para evitar a colisão não obteve êxito vindo a se 

chocar com esta e após, frontalmente com uma árvore, o que ocasionou 

grandes danos no veículo da pleiteante. Assim, alegando que o acidente 

ocorreu por culpa da requerida, requer a condenação desta ao pagamento 

dos danos materiais oriundos do acidente para conserto do veículo, a qual 

afirma ser o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), bem 

como, indenização por depreciação do bem em virtude de avarias, estes 

no valor de R$ 5.788,40 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos). Do mesmo modo, alegou ter sofridos danos morais, 

em virtude do acidente de trânsito, pugnando pela condenação da 

requerida ao pagamento de indenização para reparar tais danos, no valor 

de R$ 12.192,00 (doze mil, cento e noventa e dois reais).” (Sic) Não 

obstante os argumentos de defesa da parte promovida, denoto que os 

fatos alegados na inicial, bem como os depoimentos em audiência de 

instrução e documentos colacionados aos autos tal como o boletim de 

ocorrência/croqui – ID’s. 5905302/ 5905313/5905339 -, restou 

comprovada a ocorrência do sinistro com o veículo da parte Reclamante e 

os prejuízos ocasionados pela parte Reclamada. Desta forma, 

considerando que o Reclamante apresentou orçamentos nos autos (id’s. 

5905386/5905415/5905432/59054338), e que a parte Reclamada 

indiretamente reconheceu a culpa pela causação dos danos em 

depoimentos em audiência de instrução, tenho que a indenização por 

danos materiais com base no menor orçamento é a medida que se impõe. 

Corroborando com esse entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. MUDANÇA DE PISTA. 

FALTA DE CUIDADOS NECESSÁRIOS. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. 

CULPA COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. DANO 
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MATERIAL. CONSERTO DO VEÍCULO. MENOR ORÇAMENTO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MATERIAIS DEVIDAS. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM MODERAÇÃO. AVALIAÇÃO 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Age com culpa o 

condutor do veículo que muda de pista sem a atenção e cuidados 

necessários, obstruindo a passagem daquele que seguia pela sua pista 

regular de direção. 2. Para o reembolso das despesas referentes ao 

conserto do veículo suficiente a exibição de orçamentos idôneos, optando 

evidentemente pelo que for de preço mais módico. 3. As despesas 

materiais que apresentem nexo causal com o acidente devem ser 

ressarcidas. 4. A dor decorrente da lesão causada pelo acidente enseja a 

reparação por dano moral, fixada em valor razoável, com fundamento nas 

circunstâncias que envolvem as partes litigantes. 5. No caso de 

sucumbência recíproca as verbas de sucumbência são proporcionalmente 

distribuídas entre as partes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJ-PR - AC: 7837536 PR 0783753-6, Relator: Nilson Mizuta, Data de 

Julgamento: 16/06/2011, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 664)”. 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE ESTAVA EM 

VIAGEM QUE NÃO ENCONTROU SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO A 

AMPARÁ-LA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NO MENOR 

ORÇAMENTO ACOSTADO, O QUAL SE PRESUME IDÔNEO, E QUE 

PREPONDERA SOBRE OS ORÇAMENTOS TRAZIDOS PELO REQUERIDO. 

Afirmou o autor que no dia 27/10/2013 teve seu veículo colidido, na 

traseira, pelo veículo do demandado, ora recorrente, que fugiu do local. O 

requerido, de sua vez, disse que estava em viagem, na cidade de 

Holambra, Estado de São Paulo, realizando transporte de flores. Ocorre 

que os documentos trazidos pelo ora recorrente não comprovam sua 

alegação. A nota fiscal de fl. 35 é datada do dia posterior, 28/10/2013, 

além do que não contém qualquer referência ao veículo do demandado. Já 

a declaração de fl. 44, a par de firmada por pessoa ignorada, é 

notadamente vaga no tempo. Observa-se, ainda, que não foram trazidos 

os tickets de pedágio, ao contrário do que referido pelo recorrente. Assim, 

nada faz certo que o réu estivesse em outra cidade, de outro estado da 

federação, no dia do acidente. Afora isso, não teria o autor qualquer 

razão conhecida para direcionar sua pretensão contra o requerido, não 

estivesse ele envolvido no acidente, não se cogitando de eventual 

equívoco ao anotar as placas porque descritas tanto a placa do veículo 

Hillux (CMJ9434) como a do reboque (IPX4593), o que torna a possibilidade 

de erro bastante improvável. Por fim, o valor da indenização foi fixado com 

base no menor orçamento acostado pelo autor, fl. 10, cuja idoneidade, na 

falta de provas em contrário, deve ser presumida. Dito orçamento 

prepondera sobre aqueles trazidos pelo demandado porque para a 

confecção destes não foi examinado o veículo do requerente, até onde se 

sabe. Ainda, o valor constante no documento de fl. 10 é compatível com 

os danos retratados Voto, portanto, pela confirmação integral da decisão 

recorrida. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004871653, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 30/04/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004871653 RS 

, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

30/04/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/05/2014)”. Contudo não vislumbro a demonstração 

probatória quanto ao pedido de danos emergentes, eis que a parte 

reclamante deveria acostar provas idôneas e incontestáveis de que 

deixou de auferir o valor pleiteado a tal mister. De um mesmo norte deixo 

de condenar no valor de R$ 5.788,40 (cinco mil setecentos e oitenta oito 

reais e quarenta centavos), alusivo a depreciação do avocado veículo, eis 

que a primeiro momento não se pode prever que o veículo depreciará em 

tal porcentagem, assim rejeito tal pleito. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

APELAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS 

MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Acidente de 

trânsito ocorrido em via pública. Ultrapassagem do sinal vermelho. Danos 

materiais. Pagamento da franquia do seguro devida. Não comprovado ato 

ilícito que abale a honra e a imagem não há dano moral indenizável. 

Existência de meros aborrecimentos e dissabores resultantes da vida em 

sociedade. (TJ-MG - AC: 10015090500271001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2013) Não sem propósito, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a parte reclamada a pagar ao autor a título de danos materiais, a 

importância de R$ 19.500,00 (dezenove mil, novecentos e quinhentos 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, ambos contados da citação válida; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios nesta primeira instância em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004964-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETHE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004964-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARGARETHE DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por MARGARETHE DA SILVA em face de MUNICIPIO DE SINOP. A 

controvérsia dos auto cinge-se quanto a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que a promovente foi aprovada para o cargo de 

COZINHEIRA 40H, REFERÊNCIA CE-31, conforme termo de posse e de 

entrada em exercício datada de 01/06/2012. Por seu turno o MUNICÍPIO DE 

SINOP não manifestou nenhuma manifestação ou defesa nos autos. De 

outro norte, verifica-se que o instituto da PRESCRIÇÃO deve ser declarado 

de ofício. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 
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deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Conforme extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou 

em exercício 01/06/2012, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto 

é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, a PRESCRIÇÃO deve ser 

DECLARARADA de ofício, prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda 

Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da 

distribuição da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que 

os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a 

partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido 

de que os servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade 

real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo 

causou perdas aos seus servidores e membros, violando o Princípio da 

Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês 

de competência como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO 

DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 

15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas 

aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda 

salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma 

nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, 

assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que 

não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 

Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional 

aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 

581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/04/2015, acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 

PUBLIC 19-05-2015). Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal inconstitucionais, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO 

MONETÁRIA por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5° da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela 

TR, mas pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sobre o tema, 

colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 
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remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória, conforme cálculos a ser 

apresentados pela parte autora mediante simples cálculo aritmético a ser 

apresentado pela parte Exequente. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009541-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JONATHAN RAFAEL 

TEODORO FARIAS REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, AUSÊNCIA NAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, eis que as 

teses se confundem com a análise do próprio mérito. De um mesmo 

vértice, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

rescisão de contrato imobiliário. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO PAGOS E TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por JONATHAN RAFAEL TEODORO FARIAS em 

desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e 

F. N. DE LIMA EIRELI - ME. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 
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e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste norte, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora aduz que “em 11/12/2017, contratou com a empresa ré 

a aquisição de uma cota de consórcio de um veículo com um credito no 

valor de R$ 30.040,00, num plano de 75 meses, pagando a quantia 

correspondente a cota o valor de R$ 1.510,00 sendo que R$ 1.051,40, a 

titulo de taxa de adesão, calculada sobre o crédito simples e o restante 

distribuído em 1 parcela, num total de R$ 1.510,00, conforme extrato em 

anexo. Que por desistir do plano, sob a alegação de promessas que não 

se concretizaram, face a não contemplação imediata do crédito 

contratado, entrou em contato com a empresa ré para rescindir o contrato 

diante de falta de condição de pagamento. Diz que a ação é de devolução 

do valor pago, e indenização por danos morais e materiais.” (Sic). A parte 

autora, entretanto, argumenta que as multas contratuais são abusivas e 

que estão em descompasso com a jurisprudência sedimentada a respeito 

do assunto, quanto à importância a ser restituída, defende a legitimidade 

das disposições contratuais pertinentes. A parte reclamada 

MULTIMARCAS em sua peça de defesa reconhece o direito da parte 

autora, aduzindo apenas que as cláusulas 13ª e 14ª e a retenção de 10% 

do valor pago foram previamente contratados e em razão da desistência 

partida da parte reclamante, não há que se falar em rescisão por culpa da 

parte requerida, devendo esta recair totalmente sobre a parte autora. No 

caso em apreço, a autora pretende o desfazimento do contrato pactuado 

com a ré, sob a alegação de que não mais detém suporte financeiro para 

arcar com as prestações assumidas. E é pacífico o tema atinente à 

possibilidade de desfazimento do compromisso de compra e venda de 

imóvel a pedido do compromissário comprador em razão da sua 

impossibilidade financeira de arcar com as obrigações pecuniárias 

assumidas. Não se trata de mero exercício do direito de arrependimento, 

mas sim da prévia manifestação de vontade do compromissário comprador 

a respeito da sua incapacidade financeira de suportar o pagamento do 

preço ajustado. Em um comportamento dotado de estrita boa-fé, o 

compromissário comprador, antes que incorra em mora ou logo depois 

desta, vem a juízo denunciar a sua incapacidade financeira para requerer 

o desfazimento do contrato, sobretudo para evitar ou minorar os efeitos 

de uma possível ruína financeira. Vigoram na espécie, portanto, as 

máximas da função social do contrato (Código Civil, artigo 421) e da 

boa-fé objetiva (Código Civil, artigo 422, e Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 4º, inciso III). O Superior Tribunal de Justiça, desde 

longa data, também admite o desfazimento do compromisso de compra e 

venda a pedido do compromissário comprador inadimplemente. Com efeito, 

importante destacar que embora a autora tenha adquirido um imóvel sob 

as vestes de um sistema de cooperativa habitacional, em verdade 

celebrou um autêntico compromisso de compra e venda, devendo o 

negócio jurídico ser regidos pelas regras pertinentes a este modelo 

contratual. Desta forma, tem incidência no caso em questão o Código de 

Defesa do Consumidor, com todas as consequências jurídicas advindas 

da aplicação deste diploma legislativo, conforme vem sistematicamente 

decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: COMPRA E 

VENDA - Bem imóvel - Cooperativa habitacional - Rescisão contratual 

cumulada com restituição de quantias - Sentença que determinou a 

restituição do preço pago - Descabimento em parte - Inaplicabilidade das 

normas que regem as cooperativas, pois o cooperado se associou 

apenas para adquirir o imóvel - Configuração como compromisso de 

compra e venda de imóvel intermediado pela co-ré enquanto que a outra é 

a construtora - Aplicação dos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor - Possibilidade de retenção por parte dos apelantes, de 10% 

do total pago pelos apelados, a título de indenização pela rescisão 

contratual a qual não deram causa, devendo o restante ser restituído aos 

autores numa única parcela, com atualização monetária - Não incidência 

dos juros, bem como a pretendida devolução em dobro, pois foram os 

autores que provocaram o término do contrato - Ação parcialmente 

procedente - Recurso principal provido em parte, desprovido o adesivo. 

(TJSP - Ap. nº 162.359-4/5 - Jundiaí - 9ª Câmara de Direito Privado - 

Relator Antonio Vilenilson - J. 25.09.2007 - v.u). COMPROMISSO DE 

VENDA E COMPRA - Preliminares - Falta de interesse de agir - Não 

devolução das parcelas pagas gera a necessidade de buscar a tutela 

jurisdicional - Cerceamento de defesa - Questão unicamente de direito - 

Entendimento do artigo 330, I, do CPC. Cooperativa que não tem a natureza 

jurídica das tradicionais, não passando de forma encontrada para a 

comercialização de imóveis em construção, incidindo, por isso, o Código 

de Defesa do Consumidor. Correta a devolução imediata das parcelas 

pagas, com retenção de 20% para cobrir gastos fixos e administrativos da 

alienante. Recurso improvido, rejeitadas as preliminares. (TJSP - ACi nº 

235.820-4/6 - SP - 4ª Câm. de Direito Privado - Rel. Des. Maia da Cunha - J. 

11.08.2005 - v.u). Como regra geral, o desfazimento do contrato conduz 

as partes ao estado imediatamente anterior à sua celebração (status quo 

ante), com a restituição das obrigações prestadas, a fim de se evitar o 

enriquecimento indevido. Porém, quando o desfazimento da avença tem 

por suporte o inadimplemento culposo do compromissário comprador, não 

há falar-se em restituição integral das prestações, sob pena de 

enriquecimento indevido do devedor faltoso. O Superior Tribunal de Justiça 

pacificou a questão e editou o verbete sumular 543 segundo o qual: “Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento.” (grifei). A súmula, entretanto, ao deixar de 

especificar o quantum a ser restituído não resolve o problema em seu 

todo, nem deveria. A definição do valor deve se dar em cada caso 

concreto, tendo em conta as suas particularidades, e sempre com os 

olhos voltados aos postulados do equilíbrio das relações jurídicas de 

consumo (CDC, artigo 4º, III) e da vedação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais, iníquias ou abusivas (CDC, 

artigos 6º, V; 51, IV e § 1º, incisos I, II e III). E o preceito central que norteia 

a solução da questão é o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual: “Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.” NELSON NERY JÚNIOR vaticina que: “A 

grande questão, como se observa, reside exatamente nos critérios para a 

fixação de tal compensação, já que o art. 53 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa subsumido que não haverá nem enriquecimento ilícito 

por parte do fornecedor de produtos móveis ou imóveis no caso de 

inadimplemento do consumidor, nem auferição de vantagens deste em 

face do descumprimento de sua obrigação ou simples desistência do 

negócio.” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 

autores do anteprojeto, Direito Material, volume I, 10ª edição, Gen Forense, 

página 637). Diante dessas particularidades, sobretudo em vista do 

equilíbrio que deve informar as relações entre consumidores e 

fornecedores (CDC, artigo 4º, III), o cálculo do valor a ser restituído deve 

ser parametrizado pelas despesas derivadas da própria celebração do 

negócio jurídico pelo promitente vendedor e também por aquelas advindas 

do seu desfazimento anormal. A análise da abusividade de tal tipo de 

cláusula é feita em face do direito tradicional e suas noções de abuso de 

direito e enriquecimento ilícito, quando em face do direito atual, posterior à 

entrada em vigor do CDC, tendo em vista a natureza especial dos 

contratos perante os consumidores e a imposição de um novo paradigma 

de boa-fé objetiva, equidade contratual e proibição de vantagem 

excessiva nos contratos de consumo (art. 51, IV) e a expressa proibição 

de tal tipo de cláusula no art. 53 do CDC. E conclui a renomada professora: 

“Nossa conclusão, portanto, com base nas lições da jurisprudência e na 

vontade do legislador brasileiro positivada no novo CDC, não pode ser 

outra que afirmar a abusividade da referida cláusula de decaimento, em 

face da unilateralidade exagerada – leonina mesmo – e frontalmente 

contrária à boa-fé, princípio máximo do CDC e que este procura assegurar 

tanto na formação quanto na execução dos contratos de consumo do 

mercado brasileiro.” (op. cit., páginas 1055). E dando revista na realidade 

jurídica da jurisprudência cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça 

podemos concluir que este Sodalício admite a retenção pelo promitente 

vendedor de até 25% das prestações pagas pelo compromissário 

comprador. É imperioso destacar que a base de cálculo das penalidades 

deve ser sempre o preço pago pelo compromissário comprador e não o 

preço do negócio jurídico. Isso porque, o cálculo da penalidade sobre o 

preço de venda do bem poderá muitas vezes acarretar o locupletamento 

do promitente vendedor que além de ter o imóvel de volta ainda ficará com 

crédito contra o compromissário comprador, o que fere de morte o 
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disposto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Para a 

admissível intervenção na economia do contrato firmado entre as partes 

litigantes, mister se faz tecer algumas considerações a respeito da justiça 

comutativa, sobretudo para que se possa chegar a um justo valor a título 

de devolução pelo desfazimento anormal e prematuro do pacto. Dentre os 

princípios da teoria clássica contratual, o princípio da autonomia privada 

continua a existir, porém está limitado pela supremacia da ordem pública 

(Código de Defesa do Consumidor, artigo 1º) e atrelado à concepção 

social do contrato (Código Civil, artigo 421). A noção de contrato está 

fundamentada na ideia de comutatividade que consiste no equilíbrio das 

prestações assumidas pelas partes. Nessa quadra jurídica, a justiça 

contratual (Constituição Federal, artigo 170) está baseada no equilíbrio das 

relações contratuais. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 

o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) foi 

temperado para possibilitar a revisão dos sinalagmas para alcançar a 

justiça contratual do caso concreto baseada nos dogmas da boa-fé e da 

equidade. Consoante preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos, dentre outros os princípios da boa-fé e do equilíbrio 

nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, artigo 4º, inciso 

III). Dentre os direitos básicos do consumidor, tem-se a possibilidade de 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais (CDC, artigo 6º, inciso V). O Código de Defesa do 

Consumidor, portanto, admite a modificação das cláusulas do contrato que 

estabeleçam prestações desproporcionais, ou seja, que provoquem um 

desequilíbrio contratual no preço ou em qualquer outra obrigação, ou a sua 

revisão em virtude de acontecimentos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas e independentemente de acontecimentos 

imprevisíveis ou extraordinários. Diante disso, basta que haja 

desproporção, desequilíbrio ou excessiva onerosidade. Nesta linha, são 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade. Dessa arte, a autora tem direito à restituição de 80% das 

quantias pagas, subtraídos os valores pagos a título de fundos de 

administração, habitacional e o de reserva. Observado, ainda, que 

consoante decidido pelo STJ "na hipótese de resolução contratual do 

compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, 

em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de 

forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre 

as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão." 

(REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 03/09/2008). No que concerne à 

atualização dos valores, o STJ tem posição firme no sentido de que: “Em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária do valor correspondente às parcelas pagas, para efeitos de 

restituição, incide a partir de cada desembolso” (Julgados: AgInt no REsp 

1377034/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016; AgRg no REsp 

1222042/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015; AgRg no AREsp 478627/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, 

DJe 15/08/2014; EREsp 876527/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 18/03/2009; EDcl no REsp 345725/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2004, 

DJ 17/05/2004, p. 213. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 522). 

Por fim, “a devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando 

à forma de parcelamento prevista para a aquisição” (Súmula 2 do TJSP). 

1056618-73.2017.8.26.0576 Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa 

de Compra e Venda Relator(a): A.C.Mathias Coltro Comarca: São José do 

Rio Preto Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 

11/09/2019 Data de publicação: 12/09/2019 Ementa: Compra e Venda de 

Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão a 

pedido do comprador, que não podia mais manter o pactuado – 

Possibilidade – Restituição das quantias pagas, com retenção de 20% a 

favor da requerida – Comissão de Corretagem – Ausência de 

comprovação de seu pagamento – Retenção do valor pago a título de sinal 

– Inadmissibilidade – Enriquecimento sem causa da vendedora – 

Inaplicabilidade da "Lei do Distrato" – Correção monetária pela Tabela 

Prática do TJSP, a partir dos desembolsos – Incidência de juros moratórios 

a partir do trânsito em julgado Sucumbência da requerida – Não majoração 

da verba honorária – Recurso parcialmente provido Em tais avenças, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1300418/SC - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - S2 - SEGUNDA SEÇÃO - 

DJe 10/12/2013). Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR e declarar resolvido o contrato celebrado 

entre as partes litigantes e condenar a ré a restituir à autora a importância 

correspondente a 80% do montante pago correspondente a R$ 1.509,50 

(um mil, quinhentos e nove reais e cinquenta centavos), já subtraídos os 

valores pagos a título de fundos de administração, habitacional e o de 

reserva, com correção monetária desde a data de cada desembolso (CC, 

artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de 

atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz 

referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil, e acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 

161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal), a contar do trânsito em julgado, com 

capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e 

tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PLAZZAMMONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001486-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SIDNEY PLAZZAMMONTEIRO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por SIDNEY PLAZZA MONTEIRO em face de MUNICIPIO DE 

SINOP. A controvérsia dos auto cinge-se quanto a implantação do reajuste 

de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que a promovente foi aprovada para o cargo de 

OPERADOR BRAÇAL/GARI, Referência QC-05, conforme termo de posse 

e de entrada em exercício datada de 17/05/1994. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de prescrição, no mérito, 

insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte Autora, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, verifica-se que 

comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. Sobre o tema o art. 

1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 
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qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Conforme 

extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou em 

exercício 17/05/1994, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, 

em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a PRESCRIÇÃO para 

DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre 

o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. 

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO 

DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 

15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas 

aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda 

salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma 

nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, 

assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que 

não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 

Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional 

aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 

581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/04/2015, acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 

PUBLIC 19-05-2015). Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal inconstitucionais, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO 

MONETÁRIA por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5° da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela 

TR, mas pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sobre o tema, 
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colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória, conforme cálculos a serem 

apresentados em fase de execução mediante simples cálculo aritmético a 

ser apresentado pela parte Exequente. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006279-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPE DIEM EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

KEVIN YOUNG LEE OAB - MT26703/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006279-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TEMISTOCLES NUNES DA 

SILVA SOBRINHO REQUERIDO: CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL, 

CARPE DIEM EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROMOVENTE Rejeito a 

presente preliminar suscitada, visto que o promovente entende ter sofrido 

constrangimento ao ter que se deslocar de outra comarca as presas para 

tentar resolver o corrido com seus filhos. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

2ª RECLAMADA Acolho a presente preliminar suscitada, visto que não 

participou dos fatos, bem como, o próprio promovente reconheceu sua 

ilegitimidade, visto que apenas comercializa os terrenos e não teve 

participação nos fatos ocorridos. Isto posto, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva e declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com relação ao CARPE DIEM EMPREENDIMENTOS LTDA MÉRITO 

Trata-se se Ação Indenizatória proposta por Temístocles em face do 

Condomínio Carpe Diem e Carpe Diem Empreendimentos Ltda., diante de 

um suposto inconveniente que ocorrera na portaria do condomínio. Narra o 

Requerente que seus filhos haviam marcado uma recreação com amigos 

nas instalações do condomínio do qual é condômino, porém, quando os 

filhos chegaram para a recreação, no dia 23/02/2019 em uma tarde de 

sábado, foram proibidos de entrar no condomínio pela Sra. Vanessa, uma 

vez que esta informou que os menores e sua babá não possuíam 

autorização para entrada. Informa que após contato dos filhos, o 

promovente aduz que entrou em contato com a Sra. Vanessa por telefone 

buscando autorizar a entrada de seus filhos, o que não fora atendido e, 

desta forma, foi obrigado a se deslocar de Colíder-MT à Sinop-MT, para 
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poder colocar seus filhos dentro do condomínio. Ao final alega que está 

com todas as obrigações condominiais em dia e que não haveria 

justificativa idônea para que as crianças fossem barradas, postulando 

assim por uma indenização no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Por seu turno a 1ª reclamada alega que a conduta adotada pela Sr. 

Vanessa foi legitima, pois segundo a mesma, pois é regra do condomínio 

que pessoas não condôminas tem que ter autorização por escrito, e que 

os filhos e a babá do promovente não possuíam esta autorização na 

época dos fatos. Informam que não é aceito autorização por telefone, e 

que precisa preencher um formulário do condomínio, o que só foi feito 

meses depois do ocorrido. Anotam que como o autor não residir no 

condomínio com seus filhos, os mesmos não seriam vistos como 

condôminos, e dessa forma precisava de autorização do condômino/autor, 

o qual se negou a fazer a autorização. Fundamento e decido. O autor 

alega a ocorrência de danos morais em razão da proibição de seus filhos 

de entrarem no condomínio, bem como de utilização de área de lazer do 

condomínio reclamado, mesmo estando com às taxas condominiais pela 

autora e realizado autorização por telefone, sendo obrigado a sair da 

comarca do onde estava e ir no local de forma urgente autorizar a entrada 

de seus filhos que havia marcados com seus amigos uma tarde de 

recreação. Segundo consta na petição inicial, o promovente é proprietário 

de dois terrenos localizado no Condomínio reclamado. Pois bem, mesmo o 

promovente tendo efetuado o pagamento das taxas condominiais, não 

provou que seus filhos, bem como, a babá possuíam autorização para 

adentrar ao condomínio, conforme regras do condomínio. A bem da 

segurança dos condôminos, há regras do condomínio, os quais o 

promovente tem que respeitar as regras do condomínio, e obedecer ao 

regulamento, sendo razoável que filhos menores e a babá devem possuir 

autorização por escrito para que possam entrar e utilizar o espaço do 

condomínio. O promovente sequer mora no condomínio, estava em outra 

comarca, não é razoável o condomínio aceitar uma autorização por 

telefone, já que a regra do condomínio diz que tem que ser por escrito e no 

modelo por eles ofertado. Nota-se que os filhos do promovente são 

menores de idade, não moram no condomínio e sequer mora com o 

promovente, assim é plausível a exigência da parte promovida, uma 

autorização prévia por escrito, antes de qualquer evento ou por um tempo 

determinado. A preposta da 1ª reclamada – Maria (gestora administrativa), 

em audiência de instrução disse que não estava no condomínio no dia dos 

fatos, e que para entrada de terceiros ou familiares do condômino, 

precisam ter previa autorização de entrada, e como os filhos do 

promovente são menores, só podem adentrar no condomínio com o 

condômino ou que algum maior autorizado. Informa também que os filhos 

do promovente não são considerados condôminos e, portanto, precisaria 

também de autorização para adentrar ao condomínio. Assim, não se trata 

de burocracia exacerbada da administração do condomínio promovido, 

mas sim segurança para os condôminos e até mesmo para os filhos do 

promovente. Pois não pode seus filhos em companhia da baba, 

simplesmente entrar sem autorização por escrito, como está no 

regramento, ou, por uma suposta autorização por telefone, que neste 

caso, foi tentado pelo promovente já que informa estar em outra cidade na 

hora dos fatos. Veja que se os filhos do promovente adentrar ao 

condomínio sem a autorização por escrito e algo de ruim acontecer aos 

mesmos, quem será responsabilizado será o condomínio e sua 

administração. Portanto, mostra-se razoável a negativa da 1ª demandado 

quanto à entrada dos filhos do promovente no condomínio, bem como, da 

utilização de área comum pelos mesmos, sem prévia autorização por 

escrito, não dando qualquer ensejo a ocorrência de dano moral. 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta reiteradas vezes, 

ocorrendo o chamado dano in re ipsa. DISPOSITIVO Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCARDIA APARECIDA ZAVODINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005303-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEOCARDIA APARECIDA 

ZAVODINE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LEOCARDIA APARECIDA 

ZAVODINE em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos auto 

cinge-se quanto a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a promovente 

foi aprovada para o cargo de PSICOLÓGA, 40HRS, Referência CE-25, 

conforme termo de posse e de entrada em exercício datada de 

05/01/2015. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de 

prescrição, no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, 

verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. 

Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Conforme extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou 

em exercício 05/01/2015, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto 

é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a PRESCRIÇÃO para 

DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 
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atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre 

o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. 

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO 

DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 

15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas 

aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda 

salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma 

nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, 

assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que 

não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 

Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional 

aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 

581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/04/2015, acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 

PUBLIC 19-05-2015). Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal inconstitucionais, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO 

MONETÁRIA por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5° da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela 

TR, mas pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sobre o tema, 

colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 
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art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória, conforme cálculos a serem 

apresentados em fase de execução mediante simples cálculo aritmético a 

ser apresentado pela parte Exequente. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013313-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLENE DA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013313-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: VANDERLENE DA SILVA DE SOUZA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, nota-se que a parte reclamada foi 

regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, sendo despicienda a produção de prova testemunhal 

através de instrução. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARCELO DE DEUS DA 

SILVA – ME em desfavor de VANDERLENE DA SILVA DE SOUZA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que é credora da parte reclamada em razão da emissão de 

notas de vendas do valor total de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis 

reais), pelo que requer a condenação da parte reclamada ao pagamento 

do aludido valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), já 

atualizados. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Ora, a parte ré é responsável pela inadimplência do valor cobrado através 

das notas de vendas equiparadas a notas promissórias emitidas pela 

mesma, mormente porque a ele competia quitar a mesma e/ou apresentar 

comprovante de pagamento nos autos. No caso, a parte reclamante 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar a 

inadimplência da parte reclamada, através de notas de 

vendas/promissórias. Nesse sentido: COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS 

NARRADOS NA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL APTA A CONFORTAR AS 

ALEGAÇÕES INICIAIS. 1. Em se tratando de título executivo extrajudicial, o 

credor tem a faculdade de optar entre o ajuizamento de ação de cobrança 

ou ação de execução, já que há nenhum prejuízo à defesa do devedor. 2. 

A prova produzida consiste em ficha da cliente e nota promissória, 
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relativas ao crediário concedido pela autora à requerida, em que constam 

os valores das compras efetuadas e as respectivas datas. 3. Portanto, o 

contexto probatório é apto a evidenciar a veracidade dos fatos narrados 

na inicial. 4. Revelia da parte ré, que, associada ao módico valor cobrado, 

autoriza o acolhimento do pleito. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004580445, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004580445 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013) Assim, partindo dessa 

premissa, entendo que a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio 

das notas de vendas anexadas aos autos. Com efeito, outro caminho não 

há a não ser julgar totalmente procedente a pretensão. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 

246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), devendo ser acrescido ainda, 

de correção monetária pelo índice INPC, a contar da efetiva inadimplência, 

e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da data da citação; e o faço, com resolução de mérito, a teor do 

que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006482-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI COSTA VIEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006482-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALMI COSTA 

VIEIRA SILVA JUNIOR. REQUERIDO(A)(S): ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VALMI COSTA 

VIEIRA SILVA JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP. Acometida por lesões decorrentes de acidente de 

trânsito, a parte autora requereu, liminarmente, a antecipação integral dos 

efeitos da tutela jurisdicional compelindo os requeridos a disponibilizarem 

procedimento de tratamento cirúrgico para luxação do acetábulo 

esquerdo, conforme Laudo Médico constante no Id nº 13953118 - pág. 1. 

Antecipação de tutela concedida. Posteriormente, o autor peticionou 

comunicando que, em virtude da morosidade dos requeridos em cumprir a 

decisão liminar, o procedimento médico requerido na inicial não se faz mais 

necessário ante a perda da sua eficácia, motivo pelo qual, pugnou na 

oportunidade pela concessão de nova ordem judicial compelindo os 

demandados a disponibilizarem outro procedimento cirúrgico. O aditamento 

da inicial, no entanto, foi indeferido, haja vista o tumulto ao prosseguimento 

do feito decorrente da alteração do pedido nesta fase processual. Assim, 

diante a perda superveniente do interesse processual, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010296-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIA MARIA DE CARVALHO RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - STU 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010296-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GESSIA MARIA DE 

CARVALHO RANECO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - STU Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por GESSIA MARIA DE 

CARVALHO RANECO em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pleiteia a parte autora em síntese que “Informa a Requerente que é 

proprietária do veículo VW GOL 1.0, ano 2011/2012, vermelho, RENAVAN 

nº00331612372, placa NJU-0533, licenciado no Município de Sinop/MT, e 

que recebeu uma notificação referente ao auto de infração n° 

TSN0052453, acusando-a de ter infringido o previsto no art. 1671 do CTB. 

Aduz que não possui o hábito de dirigir sem cinto de segurança e que em 

nenhum momento foi abordada pela autoridade que lavrou o auto de 

infração. Sustentou a ilegalidade do auto de infração que culminou no 

lançamento da multa, vez que não foi abordada pela autoridade policial, o 

que lança dúvidas sobre a conduta objeto da autuação, razão pela qual 

pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspensão da 

exigibilidade da multa/autuação e/ou efeitos do processo administrativo 

relativo ao auto de infração impugnado. Por fim, pugna para suspender a 

exigibilidade da multa/autuação e/ou os efeitos do processo administrativo 

e demais requerimentos de praxe.” (Sic). Verifica-se que a parte 

reclamante apresentou provas suficientes para a análise da demanda, 

comprovando os fatos supra narrados. Por sua vez a parte reclamada 

alega exercício regular de direito e que a infração foi devidamente imposta 

pelos agentes de acordo com a legislação específica ao caso, pugnando 

pela ausência no dever de indenizar. Pois bem. A regra legal do artigo 286 

do CTB assegura que "o recurso contra a imposição de multa poderá ser 

interposto no prazo legal sem o recolhimento do seu valor". Destarte, 

conclui-se que, antes de interpor o competente recurso administrativo, o 

pretenso infrator tem a opção de pagar ou não a multa de trânsito e, se o 

mesmo optar pelo não pagamento, não deve, posteriormente, sofrer as 

sanções pelo não recolhimento do valor, ou seja, uma vez comprovada a 

interposição do aludido recurso, não se pode mais vincular a emissão de 

qualquer documentação ao pagamento da multa impugnada. A propósito, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de não 

admitir a vinculação da expedição do Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo ao pagamento de multas quando existentes 

recursos administrativos pendentes de julgamento. Neste sentido, julgados 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO E 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CRLV. MULTA DISCUTIDA EM RECURSO 
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ADMINISTRATIVO. Ante o dispositivo legal que concede ao infrator a 

possibilidade de recorrer ao órgão competente sem recolher previamente 

o valor da multa, impossível de se reconhecer o direito ao DETRAN de 

negar o certificado de registro e licenciamento de veículo - CRLV ao 

impetrante enquanto pendente análise do recurso administrativo. No 

reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso 

voluntário. (AP. 227.022-1/00, Rel. Des. ALMEIDA MELO, j. 13 de dezembro 

de 2001). ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. TRÂNSITO. 

INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. A existência de recurso administrativo ainda pendente 

de julgamento, suspende a exigibilidade da multa aplicada, em respeito ao 

princípio constitucional da ampla defesa, insculpido na CF, art. 5º, LIV e 

LV, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, tornando ilegal a 

exigência do pagamento dessas multas para a emissão de certificado de 

licenciamento dos veículos. (AP. 230.650-4/00, Rel. Des. ALOYSIO 

NOGUEIRA, j. 25 de abril de 2002). MANDADO DE SEGURANÇA - 

EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

JULGAMENTO - ILEGALIDADE. Apresenta-se ilegal a vinculação da 

expedição do certificado de registro e licenciamento do veículo ao 

pagamento de multas quando não tenha sido o proprietário notificado da 

infração ou exista recurso administrativo pendente de julgamento. 

Sentença confirmada em reexame necessário, prejudicado o recurso 

voluntário. (AP. 237.411-4/00, Rel. Des. KILDARE CARVALHO, j. 18 de 

abril de 2002). Ora, impugnada a suposta infração revela-se ilegal a 

exigência ao pagamento da multa. Por outro lado, denoto que a parte 

promovida deveria ter julgado o recurso administrativo no prazo de trinta 

dias, consoante dispõe o artigo 285, do CTB, o que não o fez, não 

devendo o autor ser prejudicado por inércia da parte reclamada. Ademais, 

o mesmo artigo retrocitado, em seu § 3º, afirma que se “o recurso não for 

julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a 

penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá 

conceder-lhe efeito suspensivo. Não bastasse, Ementa: AÇÃO 

ANULATÓRIA Pretensão do autor voltada à exclusão da pontuação 

anotada no prontuário de sua CNH, decorrente de infrações de trânsito 

cometidas por terceiro, após a venda do veículo Sentença de procedência 

decretada corretamente em primeiro em grau Hipótese em que ficou 

evidenciado nos autos que o autor não praticou as infrações em causa 

Norma do art. 134 do CTB que efetivamente preconiza a responsabilidade 

solidária do antigo proprietário que não comunica, no prazo de 30 dias, a 

transferência da propriedade do veículo Dispositivo em tela que, todavia, 

não tem o condão de impedir que esse antigo proprietário comprove 

posteriormente, por meio idôneo, perante o órgão executivo de trânsito, 

que não é responsável pelas autuações levadas a efeito Cadastramento 

da pontuação no prontuário do motorista que tem lugar quando identificada 

a efetiva prática de infrações às leis de trânsito e não em decorrência da 

simples omissão em promover a comunicação a que se refere o citado art. 

134 do CTB. Inércia aludida no dispositivo legal que induz apenas a uma 

presunção relativa de responsabilidade, que deixa de prevalecer quando é 

possível identificar o verdadeiro autor das infrações - Reexame 

necessário não provido. (Processo nº 0002674-05.2015.8.26.0493 - 

Classe/Assunto: Reexame Necessário / Multas e demais Sanções - 

Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti Comarca: Regente Feijó - Órgão 

julgador: 8ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/03/2018. 

Data de publicação: 21/03/2018. Data de registro: 21/03/2018). Ementa: 

VOTO 29522 APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CNH MULTA DE TRÂNSITO 

TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE PRONTUÁRIOS Pretensão 

objetivando a transferência de 7 pontos ao responsável pela infração de 

trânsito, o Sr. Silvio da Silva Nunes, irmão da requerente, relativo ao AIT nº 

3B548327-4 – Sentença de procedência. COMPETÊNCIA - O art. 23 da Lei 

nº 12.153/09 c/c o art. 9º do Provimento CSM nº 2.203/2014 excluem a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações 

envolvendo infrações de trânsito Preliminar rejeitada. POSSIBILIDADE DE 

TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO - Requerente demonstra o não 

cometimento da infração, praticada por seu irmão, nos termos de 

Declaração de Responsabilidade pelo seu cometimento. Sentença mantida. 

Recursos desprovidos. (Apelação / CNH - Carteira Nacional de Habilitação 

Rel. Leonel Costa Comarca: Marília Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito 

Público j. 13/06/2018 pub. 13/06/2018 reg. 13/06/2018). Mesmo sob outro 

enfoque, dada a natureza personalíssima, estes, devem ser atribuídos ao 

verdadeiro infrator que, no caso em tela, perfeitamente identificável como 

Maycon Henrique dos Santos, RG 49.532.079-1 SSP/SP e CPF 

406.671.158-89 (fls. 47; 48), de forma que a ele a responsabilidade pelos 

pontos consignados no prontuário do autor, deve ser atribuída. Isto posto, 

com fulcro nos fatos e fundamentos supramencionados, JULGO 

PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR para anular a avocada infração de 

trânsito discutida nesta lide e determinar a baixa na pontuação negativa 

lançada na CNH da autora, restituindo a pontuação deduzida; e o faço com 

lastro no art. 487, inciso I do novo Código de Processo Civil Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012902-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A G ALTIERI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON ERNANDES GALORO CONSTRUCOES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012902-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: A G ALTIERI - ME REQUERIDO: 

EDERSON ERNANDES GALORO CONSTRUCOES - EPP Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Após a realização de audiência de instrução, denoto que o 

presente feito encontra-se maduro para julgamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por A G ALTIERI - ME em desfavor de 

EDERSON ERNANDES GALORO CONSTRUÇÕES - EPP. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que “celebrou 4 contratos de prestação de 

serviços de empreitada com o Requerido, com data de início dos contratos 

de trabalho em 15 de agosto de 2017, que o próprio requerente juntou aos 

autos no id 10816258. Alega o Requerente que realizou o trabalho em 

porcentagens de cada obra, e que as mesmas não foram totalmente 

quitadas, restando um saldo devedor a ser pago pelo Requerido, afirma 

ainda que parou as obras, pois houve inadimplência por parte do 

Requerido, e que não conseguia pagar seus funcionários, e que também 

devido a isso, recebeu até ameaças por parte de seus ajudantes. Afirma 

ainda, que o Requerido o saiu difamando perante terceiros, pleiteando o 

valor de R$ 17.896,00 (dezessete mil, oitocentos e noventa e seis reais) e 

danos morais. (Sic)” Anexou provas cabais sobre seus argumentos. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. De outro lado, a parte 

ré reconhece o contrato e os fatos narrados junto a exordial, alega que 

procedeu com o pagamento do valor de R$ 16.790,00 (dezesseis mil, 

setecentos e noventa reais), juntando recibos em sua defesa e contrato 

de empreitada, pleiteando reconvenção, qual recebo como pedido 

contraposto em que pugna pelo valor de R$ 7.416,00 (sete mil, 

quatrocentos e dezesseis reais) à título de multa contratual requer a 

condenação do Reconvindo ao pagamento das multas previstas na 

cláusula 11 dos 4 contratos de empreitada firmados entre as partes, tendo 

em vista o abandono das obras por parte do Reconvindo, expressamente 

diz: “a desistência do contrato por parte do contratado lhe torna obrigado 

a pagar ao contratante uma multa de 10 % do valor contratado”. Demais 

disso, requeremos a condenação do Reconvindo, o pagamento das multas 
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alusivas aos ajudantes da seguinte forma: contrato de ARLEY LIMA 

VILALVA, obra de R$ 18.000,00 ( Dezoito mil reais), multa de R$ 1.800,00 

( Um mil e oitocentos reais); · Sobre o contrato de PEDRO MATIAS, obra de 

R$ 18.000,00 ( Dezoito mil reais), multa de R$ 1.800,00 ( Um mil e 

oitocentos reais); · Sobre o contrato de WANESSA SILVA DIAS, obra de 

R$ R$ 18.000,00 ( Dezoito mil reais), multa de R$ 1.800,00 ( Um mil e 

oitocentos reais); · Sobre o contrato de THAIS CLAIR GIELOW, obra de R$ 

20.160,00 ( Vinte e mil e cento e sessenta reais), multa de R$ 2.016,00 ( 

Dois mil e dezesseis reais). Em audiência de instrução foram colhidos 

depoimentos incisivos pelas testemunhas da parte requerida Sr. Maurício, 

Sr. Renato e Sr. Sandro e Sr. Edson Reis, que a parte deixou de prestar 

todo o serviço ajustado em contrato (ID. 11942801 e 11942815), quais não 

foram elididos pela testemunhas da parte autora, conforme acostado aos 

autos; com isso denoto que a parte requerida possuí razão em seus 

argumentos, inclusive em seu pedido contraposto alusivo a multas do valor 

de R$ 7.416,00 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais). Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar improcedente a pretensão da parte 

reclamante e procedente o pedido contraposto da parte reclamada. Deste 

modo, denoto que a parte autora não comprovou de forma eficaz e 

inequívoca seus argumentos narrados junto a exordial. In casu, a situação 

não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas 

razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo 

contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos da parte autora é a medida 

que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA e 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE REQUERIDA PARA 

CONDENAR A PARTE RECLAMANTE A PAGAR O VALOR DE R$ 7.416,00 

(sete mil, quatrocentos e dezesseis reais), devidamente atualizada pelo 

INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da parte Requerida; e o 

faço com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015655-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015655-06.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VILLA REAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP RÉU: CLASSE FABRICA DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - ME Vistos etc. Pretensão de despejo c/c cobrança 

de aluguéis e com pedido subsidiário de penhor legal com imissão de 

posse, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Senir Flach 

Pandolfo, Aélcio Pandolfo e Villa Real Empreendimentos Imobiliários LTDA - 

EPP em face de Classe Fábrica de Móveis Planejados LTDA ME, todos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido. De proêmio, calha 

ressaltar que em sede de Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º, 

inciso III, da Lei nº 9.099/1995, caberá a ação de despejo para uso próprio. 

O que evidentemente não é o caso dos autos. O referido art. 3º da Lei nº 

9.099/1995 preconiza: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: [...] III - a ação de despejo para uso 

próprio”. Com efeito, a ação de despejo para uso próprio, por ser 

considerada a de menor complexidade, é amparada pelo regramento 

próprio do rito sumaríssimo, não só por razões inerentes à natureza do 

direito material, mas também em razão de que o processo deve obedecer 

aos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/1995). Nesse aspecto, o 

Enunciado nº 4 do FONAJE, dispõe que: “Nos Juizados Especiais só se 

admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III da Lei 8.245/1991”. 

In verbis: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como 

prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação 

prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente 

podendo ser retomado o imóvel: (...) III - se for pedido para uso próprio, de 

seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou 

descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, 

de imóvel residencial próprio”. Diante dessas nuances, impossibilita este 

juízo aceitar o processamento de ações de despejo que contenham 

fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de 

competência absoluta. Corroborando o raciocínio, seguem abaixo arestos 

ora compilados com destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE VALORES IMPAGOS. INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE LOCATIVOS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DESOCUPAÇÃO É PARA USO PRÓPRIO. 

OFENSA AO ART. 3º, II, DA LEI N. 9.099/95. COMPETÊNCIA AFEITA À 

ESFERA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

MANTIDA. Discorreu a autora o inadimplemento dos réus em relação ao 

contrato de locação pactuado, no valor mensal de R$ 1.265,00 (mil, 

duzentos e sessenta e cinco reais), no tocante aos meses de fevereiro e 

março de 2014, razão pela qual postulou a cobrança dos valores em 

atraso e o despejo dos devedores. Ocorre que os Juizados Especiais 

Cíveis somente são competentes para ações de despejo para uso próprio, 

conforme o art. 3º, III, da Lei 9099/95, segundo jurisprudência das Turmas 

Recursais, não servindo esta seara especial para abrigar causas de maior 

complexidade, incluindo as questões decorrentes de despejo por falta de 

pagamento c/c cobrança de locativos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005052345, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 05/11/2014). 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007711955 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 20/06/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/06/2018); “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE 

USO PRÓPRIO NÃO EVIDENCIADA. RECIBOS DE ALUGUEIS EM NOME DO 
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ASCENDENTE DO RECORRENTE QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE 

COMPROVAR O INTERESSE EM RESIDIR NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA 

PARTE AUTORA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS (MOV. 1.9 E 1.10). 

IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO APENAS PARA USO PRÓPRIO NOS 

TERMOS DO ART. 3º, III, DA LEI 9.099/95 C/C ART. 47, III, DA LEI 

8.245/1991. INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENUNCIADO 4. Nos Juizados 

Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da 

Lei 8.245/1991. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal - DM92 resolve, 

por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Elcio Vieira, julgar 

pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do 

v o t o ” .  ( T J - P R  -  R I :  0 0 0 2 1 8 2 9 8 2 0 1 5 8 1 6 0 1 0 2 0  P R 

0002182-98.2015.8.16.0102/0 (Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira 

da Costa, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1Âª Turma Recursal - DM92, 

Data de Publicação: 11/04/2017). Assim, não havendo nos autos 

alegações de que o autor necessita do imóvel para uso próprio, a extinção 

do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. Isto posto, 

em razão da incompetência absoluta desta justiça especializada, com 

fundamento no art. 3º, inciso III da Lei 9.099/1995 e art. 485, inciso IV, do 

CPC, declaro extinta a presente demanda, sem resolução do mérito. Sem 

custas judiciais e honorários advocatícios. Acesso gratuito à justiça nos 

Juizados Especiais. Inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Além do mais, sem litigiosidade. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 07 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005685-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando que as 

partes desistiram do prazo recursal, após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012802-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO BEZERRA DE CASTRO OAB - MA4852 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por IRISMAR DE ARAUJO SOUSA em face 

de HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA – ME. A parte Requerente aduziu 

em sua petição inicial que adquiriu duas passagens de ida e volta para o 

trecho Sorriso/MT – Pedreira/MA, para esta e sua filha. Todavia, no trajeto 

de retorno, em 27.10.2016, o ônibus da parte Requerida não passou no 

local estipulado forçando esta e sua filha a se hospedarem em hotel e a 

adquirir novas passagens de ônibus por outra empresa. Devidamente 

citada a parte Requerida ofertou contestação aduzindo que a parte 

Requerente não compareceu ao local de embarque. Estabelecida a 

controvérsia da demanda, foi designada audiência de instrução e 

julgamento da qual as partes foram intimadas via DJe nº 10042, 

disponibilizado em 20/06/2017, p. 466. Contudo, conforme termo de 

audiência (id nº 9071818) a parte Requerida não compareceu, motivo pelo 

qual DECRETO sua REVELIA nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

sede de audiência de instrução a parte Requerente, bem como sua filha, 

ouvida na qualidade de informante narraram os fatos expostos na 

exordial, corroborando o pleito indenizatório. Uma vez que incide as 

normas protetivas ao consumidor, incumbia à parte Requerida o ônus da 

prova em demonstrar que no dia 27.10.2016 seu veículo passou pelo local 

de destino, qual seja, Porto de Franco/MA o que não ocorreu. Ainda, dada 

a natureza da relação jurídica entre as partes, a responsabilidade da 

Requerida é objetiva à luz do art. 14, CDC que dispõe: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Restou 

evidenciado nos autos, pelo depoimento da parte Requerente e de sua 

informante, que inclusive era quem lhe acompanhava no dia, a falha na 

prestação do serviço pela parte Requerida. Falha esta que ocasionou os 

danos materiais comprovados nos autos consistente na aquisição de nova 

passagem de ônibus (id nº 2263242) no valor de R$ 494,66 (quatrocentos 

e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) e diária de 

hospedagem (id nº 2263246) no valor de R$ 70,00 (setenta reais). Ainda 

tem-se por presente o dano moral pleiteado eis que através da falha na 

prestação do serviço pela parte Requerida restou evidenciada a ofensa a 

atributos da personalidade da parte Requerente, bem como ofensa à sua 

dignidade. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir à parte Requerente a importância total de R$ 564,66 

(quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) à título 

de DANOS MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos 

respectivos desembolsos e com a incidência de juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-25.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES em face 

de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA. A parte Requerente 

aduziu que teve seu voo cancelado sem aviso prévio, bem como a parte 

Requerida não procedeu com a realocação de passageiros, obrigando-a 

na aquisição de novas passagens aéreas e demais despesas. Por seu 

turno a parte Requerida aduz o cumprimento da Resolução da ANAC eis 

que ante o cancelamento do voo a parte Requerente solicitou o reembolso 

dos valores. Ainda sustentou pela ausência de danos materiais e morias. 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerida afirma que a parte 

Requerente optou pelo reembolso integral dos valores; porém, não trouxe 

aos autos, em cumprimento ao art. 373, II, CPC, nenhum comprovante de 

que esta tenha sido a opção solicitada ou, ainda que fosse esta, prova de 

que houve, ao menos a comunicação de reembolso a operadora do cartão 

de crédito. Assiste, portanto, razão à parte Requerente quanto a 

restituição dos valores pagos pelas passagens a título de danos materiais. 

Nesta senda, os valores gastos pela parte Requerente com a aquisição de 

novas passagens aéreas encontram-se insertos no prejuízo material 

suportado por esta. Ainda não se ignora a obrigação imposta a esta pelo 

art. 7º, §1º, Resolução nº 141/2010 da ANAC, vigente à época dos fatos, 

em efetuar comunicação prévia de 72 (setenta e duas) horas sobre o 

cancelamento do voo. O que, novamente, não restou demonstrado pela 

parte Requerida. Quanto ao dano moral este igualmente revela-se 

presente, ante os fatos demonstrados pela parte Requerente que 

transbordam o mero aborrecimento. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para: a) 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.708,54 (três 

mil e setecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) devidamente 

atulizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juro legais a partir da 

citação a título de indenização por DANOS MATERIAIS e b) CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Por fim, ante a atuação de advogado dativo 

na defesa dos interesses da parte Requerente conforme id nº 2240132, 

fixo os honorários em 02 (duas) URH, expeça-se a competente certidão. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES em face 

de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA. A parte Requerente 

aduziu que teve seu voo cancelado sem aviso prévio, bem como a parte 

Requerida não procedeu com a realocação de passageiros, obrigando-a 

na aquisição de novas passagens aéreas e demais despesas. Por seu 

turno a parte Requerida aduz o cumprimento da Resolução da ANAC eis 

que ante o cancelamento do voo a parte Requerente solicitou o reembolso 

dos valores. Ainda sustentou pela ausência de danos materiais e morias. 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerida afirma que a parte 

Requerente optou pelo reembolso integral dos valores; porém, não trouxe 

aos autos, em cumprimento ao art. 373, II, CPC, nenhum comprovante de 

que esta tenha sido a opção solicitada ou, ainda que fosse esta, prova de 

que houve, ao menos a comunicação de reembolso a operadora do cartão 

de crédito. Assiste, portanto, razão à parte Requerente quanto a 

restituição dos valores pagos pelas passagens a título de danos materiais. 

Nesta senda, os valores gastos pela parte Requerente com a aquisição de 

novas passagens aéreas encontram-se insertos no prejuízo material 

suportado por esta. Ainda não se ignora a obrigação imposta a esta pelo 

art. 7º, §1º, Resolução nº 141/2010 da ANAC, vigente à época dos fatos, 

em efetuar comunicação prévia de 72 (setenta e duas) horas sobre o 

cancelamento do voo. O que, novamente, não restou demonstrado pela 

parte Requerida. Quanto ao dano moral este igualmente revela-se 

presente, ante os fatos demonstrados pela parte Requerente que 

transbordam o mero aborrecimento. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para: a) 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.708,54 (três 

mil e setecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) devidamente 

atulizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juro legais a partir da 

citação a título de indenização por DANOS MATERIAIS e b) CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Por fim, ante a atuação de advogado dativo 

na defesa dos interesses da parte Requerente conforme id nº 2240132, 

fixo os honorários em 02 (duas) URH, expeça-se a competente certidão. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012939-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO BATISTELLA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por CIRILO BATISTELLA SOBRINHO em face de OI 

MÓVEL S/A. Versa a presente demanda sobre a inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes após o cancelamento do 

serviço de telefonia. A inscrição resta incontroversa através do extrato 

anexado aos autos (id nº 2264615) referente a débito no valor de R$ 

771,90 (setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) vencido em 

11.11.2015 e incluído em 14.05.2016. Em sua contestação a parte 

Requerida aduz pela regularidade do débito sustentando que este deriva 

das faturas das linhas móveis (66) 98444-7194 e (66) 98444-7195 e 

afirma pela inexistência de danos morais. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. A controvérsia da presente demanda restringe-se a regularidade 

do débito que ensejou a inscrição do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. É pacífico em nossa doutrina e jurisprudência a aplicação 

do microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência 

de relação de consumo entre as partes; portanto, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, era ônus da parte Requerida a 

comprovação da origem do débito que ensejou a negativação. Porém, de 

modo diverso o que se tem nos autos são informações conflitantes 

apresentadas pela parte Requerida eis que no id nº 2264613 a parte 

Requerida, em resposta à ANATEL, confirma que as faturas de janeiro e 

fevereiro/2016 foram emitidas após o cancelamento da linha telefônica 

ocorrida em novembro/2015. Como origem do débito de R$ 771,90 

(setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) a parte Requerida 

imputa as linhas móveis (66) 98444-7194 e (66) 98444-7195. Quanto ao 

número (66) 98444-7194 a parte Requerida afirma que ocorreu a 

portabilidade em 05.02.2016; porém o número (66) 98444-7195 continua 

ativo. Em que pese os argumentos da parte Requerida as informações 

contidas nos print screen trazidos aos autos revelam-se conflitantes eis 

que ambas as linhas são listadas como possuindo plano de voz PLANO OI 

CARTÃO, no plano do preço OI CONTROLE SEM FATURA e em conta 

titular PRÉ-PAGO. O print screen de telas de seu sistema revela-se como 

prova unilateral não servindo como prova para a demonstração da relação 

jurídica alegada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE OPERA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO 

MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. ART. 333, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A COBRANÇA CONSOANTE O CONTRATADO CABÍVEL. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. […] Ressalto, ainda, que a 

mera reprodução de telas de atendimento (fls. 48/57), que constituem 

prova unilateral, não se prestam como adminículo probatório. […] 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005204425, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/06/2015 - grifo 

nosso). Sobretudo quanto tais print screens demonstram informações 

conflitantes entre si. Neste cenário era perfeitamente possível à parte 

Requerida trazer aos autos o extrato de utilização das linhas móveis 

durante o alegado período que gerou o débito questionado. Na ausência 

de tal prova resta evidenciada a falha na prestação do serviço, pois 

inseriu nome de consumidor em rol de maus pagadores sem o devido 

lastro e ainda configura-se ato ilícito. Não obstante, diversamente do que 

alega a parte Requerida, não existindo prova da regularidade da inscrição 

em questão, mostra necessária sua exclusão, bem como trata-se de ponto 

pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa 

pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONFIRMAR a ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA concedida no id nº 3031210; DECLARAR a INEXISTÊNCIA do 

débito de R$ 771,90 (setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) 

discutido nestes autos; bem como, CONDENAR a parte Requerida a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012939-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO BATISTELLA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por CIRILO BATISTELLA SOBRINHO em face de OI 

MÓVEL S/A. Versa a presente demanda sobre a inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes após o cancelamento do 

serviço de telefonia. A inscrição resta incontroversa através do extrato 

anexado aos autos (id nº 2264615) referente a débito no valor de R$ 

771,90 (setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) vencido em 

11.11.2015 e incluído em 14.05.2016. Em sua contestação a parte 

Requerida aduz pela regularidade do débito sustentando que este deriva 

das faturas das linhas móveis (66) 98444-7194 e (66) 98444-7195 e 

afirma pela inexistência de danos morais. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. A controvérsia da presente demanda restringe-se a regularidade 

do débito que ensejou a inscrição do nome da parte Requerente em rol de 
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inadimplentes. É pacífico em nossa doutrina e jurisprudência a aplicação 

do microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência 

de relação de consumo entre as partes; portanto, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, era ônus da parte Requerida a 

comprovação da origem do débito que ensejou a negativação. Porém, de 

modo diverso o que se tem nos autos são informações conflitantes 

apresentadas pela parte Requerida eis que no id nº 2264613 a parte 

Requerida, em resposta à ANATEL, confirma que as faturas de janeiro e 

fevereiro/2016 foram emitidas após o cancelamento da linha telefônica 

ocorrida em novembro/2015. Como origem do débito de R$ 771,90 

(setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) a parte Requerida 

imputa as linhas móveis (66) 98444-7194 e (66) 98444-7195. Quanto ao 

número (66) 98444-7194 a parte Requerida afirma que ocorreu a 

portabilidade em 05.02.2016; porém o número (66) 98444-7195 continua 

ativo. Em que pese os argumentos da parte Requerida as informações 

contidas nos print screen trazidos aos autos revelam-se conflitantes eis 

que ambas as linhas são listadas como possuindo plano de voz PLANO OI 

CARTÃO, no plano do preço OI CONTROLE SEM FATURA e em conta 

titular PRÉ-PAGO. O print screen de telas de seu sistema revela-se como 

prova unilateral não servindo como prova para a demonstração da relação 

jurídica alegada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE OPERA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO 

MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. ART. 333, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A COBRANÇA CONSOANTE O CONTRATADO CABÍVEL. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. […] Ressalto, ainda, que a 

mera reprodução de telas de atendimento (fls. 48/57), que constituem 

prova unilateral, não se prestam como adminículo probatório. […] 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005204425, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/06/2015 - grifo 

nosso). Sobretudo quanto tais print screens demonstram informações 

conflitantes entre si. Neste cenário era perfeitamente possível à parte 

Requerida trazer aos autos o extrato de utilização das linhas móveis 

durante o alegado período que gerou o débito questionado. Na ausência 

de tal prova resta evidenciada a falha na prestação do serviço, pois 

inseriu nome de consumidor em rol de maus pagadores sem o devido 

lastro e ainda configura-se ato ilícito. Não obstante, diversamente do que 

alega a parte Requerida, não existindo prova da regularidade da inscrição 

em questão, mostra necessária sua exclusão, bem como trata-se de ponto 

pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa 

pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONFIRMAR a ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA concedida no id nº 3031210; DECLARAR a INEXISTÊNCIA do 

débito de R$ 771,90 (setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) 

discutido nestes autos; bem como, CONDENAR a parte Requerida a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009513-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE LUCATELLI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009513-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HELENICE LUCATELLI DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a 

dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 13 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011417-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011417-12.2017.8.11.0015. AUTOR(A): REGINALDO SOARES DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 
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de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011413-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011413-72.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA LUCIA FERNANDES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos 

autos que a parte Requerente postulou pela desistência da presente 

demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou 

lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para 

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015642-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015642-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VILA RICA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REU: CLASSE FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS 

LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a 

parte Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não 

havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004887-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO ALBERTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 
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252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010444-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME em face de EXPRESSO NORTE 

TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME Em sua petição 

inicial a parte Requerente aduziu ser credora da parte Requerida, na 

importância de R$ 573,34 (quinhentos e setenta e três reais e trinta e 

quatro centavos) vencido em 20.12.2013 pela prestação de serviços de 

recapagem. Por seu turno a parte Requerida aduziu em sua defesa 

exceção de contrato não cumprido; afirmando que a parte Requerente foi 

contratada para efetuar a recapagem de 04 (quatro) pneus, mas só fez o 

serviço em 03 (três). Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Apesar 

dos argumentos expostos pela parte Requerida, não se pode olvidar que o 

preposto desta confessou o débito em sede de audiência de conciliação 

(id nº 2233208) nos seguintes termos: O preposto da Empresa reconhece 

o débito e oferece a título de acordo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

valor inferior ao montante original do débito (grifo nosso). Sobre tal 

situação dispõe o art. 389, CPC: Art. 389. Há confissão, judicial ou 

extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário. Uma vez que o preposto, ou seja, 

o representante no momento da parte Requerida, reconheceu o débito em 

sede de audiência, este Juízo deverá fazer o mesmo. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 573,34 (quinhentos e setenta e três reais e trinta e 

quatro centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

vencimento, ou seja, 20.12.2013, e com a incidência de juros legais, a 

partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000962-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA KARLA CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 
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provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 831,67 (oitocentos 

e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003371-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO proposta por ANTENOR 

RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR em face de TECNO BOMBAS LTDA – ME. 

Em síntese a parte Requerente aduz que credora da parte Requerida na 

importância original total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

representada pelos cheques nº 000265, 000266, 000267, 000268 e 

000269, com os respectivos vencimentos para 11/07/2015, 11/08/2015, 

11/09/2015, 11/10/2015 e 11/11/2015. Cada um no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) emitidos em decorrência de um contrato de compra e 

venda entre as partes. A parte Requerida, apesar de devidamente citada 

via AR (id nº 8350232), não compareceu à audiência de conciliação, 

conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 9084722. Não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente citada nos termos do art. 18 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 

05 do FONAJE; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem 

defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo cada 

título de crédito ser atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

vencimentos, com a incidência de juros legais a partir da citação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta 

por JOSE PEREIRA DE SANTANA em face de TIM CELULAR S/A. A 

presente demanda versa sobre a linha telefônica móvel (66) 99985-6188 

na qual a parte Requerente aduz ter efetivado alteração para plano 

pós-pago; porém além de ter a linha bloqueada sem comunicação prévia, 

ainda recebeu cobranças. Por seu turno a parte Requerida aduz 

PRELIMINAR de LITISPENDÊNCIA e no mérito afirma pela legitimidade das 

restrições em cadastro de inadimplentes, pela regularidade do débito e 

inexistência de danos morais. Por fim postulou pela realização de 

audiência de instrução. A LITISPENDÊNCIA, tal como conceituada no art. 

337, §§1º a 3º, CPC, trata-se da repetição de uma ação anteriormente 

ajuizada, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido; contudo, não é o caso dos autos. Em consulta ao Sistema 

PJe, verifica-se que a parte Requerente ajuizou, em face da parte 

Requerida, duas demandas. Esta distribuída sob o número 

1001303-48.2016.8.11.0015 em que parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 99985-6188; bem como, os autos 

1001219-47.2016.8.11.0015, onde a parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 998127-3497. Para que ocorra a 

litispendência deve ocorrer a identidade das partes, da causa de pedir e 

do pedido; porém, conforme resta evidente, há clara diferença entre as 

causas de pedir das demandas, uma vez que cada uma refere-se à uma 

linha telefônica distintas. Portanto, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por 

não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Nos 

ditames do art. 341, CPC incumbe ao réu o ônus da impugnação específica 

quanto as fatos trazidos pelo autor na petição inicial e, caso não cumprido, 

impõe-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. A 

petição inicial é cristalina em delimitar sua causa de pedir: alegado bloqueio 

indevido em linha telefônica móvel após a migração para plano pós-pago; 

porém, a matéria defensiva tratou sobre inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Neste diapasão impõe-se a presunção de veracidade dos 
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fatos alegados na petição inicial. Não obstante, por tratar-se de prova 

negativa, era igualmente ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, 

II, CPC e art. 6º, VIII, CDC a prova de que não houve o alegado bloqueio ou 

que este perdurou por tempo menor do que a parte Requerente afirma. O 

indevido bloqueio da linha telefônica móvel da parte Requerente, sobretudo 

considerando a importância que referida telefonia móvel impacta nas 

relações interpessoais e profissionais de uma sociedade moderna e 

altamente conectada reveste de ilicitude passível da reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO INDEVIDO NA LINHA TELEFÔNICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Falha do serviço. É inequívoca a 

responsabilidade do demandado diante da falha na prestação de serviços, 

pois não restabeleceu os serviços da linha telefônica pertencente à parte 

autora, considerando os protocolos para a solução do problema. 

Comprovada a falha na prestação dos serviços descritos na inicial, 

bloqueio indevido da linha telefônica. Caso. Parte autora que provou fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, havendo 

elementos nos autos de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera 

do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Multa Diária. 

Aplica-se a astreinte para cumprimento da antecipação de tutela 

confirmada na sentença. Cabe ao réu juntar nos autos prova de que 

cumpriu com a decisão da antecipação de tutela. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072909914, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 20/04/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para a parte Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Referido valor 

mostra-se adequado eis que, de igual forma, nos autos n. 

1001219-47.2016.8.11.0015, houve a condenação pelos fatos lá 

narrados. No que tange aos alegados lucros cessantes era ônus da parte 

Requerente a prova do fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 

373, I, CPC; porém, não há nos autos prova contudente do prejuízo, visto 

que para sua ocorrência não basta a mera alegação, mas sim prova 

efetiva deste. Neste sentido entende a jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - LUCROS CESSANTES 

INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO PREJUÍZO 

EFETIVO - LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - LIDE SECUNDÁRIA 

PREJUDICADA - RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO 

PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS - APELAÇÃO - NEGA 

PROVIMENTO - ADESIVO - PROVIMENTO. 1.- Para a indenização por 

lucros cessantes, há que existir prova concreta de que o prejudicado, em 

decorrência unicamente do ato ilícito, deixou de integrar ao seu patrimônio 

vantagens e/ou rendimentos que já eram certos. 2.- Se a denunciação da 

lide somente é formulada em razão da ação principal, não se afigura justo 

que a demandada, vencedora da demanda, ante a improcedência do 

pedido, tenha que suportar o pagamento da verba honorária da lide 

secundária, na medida em que nada sucumbiu". (TJPR - 10ª C. Cível, Ap. 

Cível nº 1097285-9,. Rel. Des. Luiz Lopes, j. 20.03.2014). (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 1249209-6 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central 

de Maringá - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 16.10.2014) (TJ-PR 

- APL: 12492096 PR 1249209-6 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 

Data de Julgamento: 16/10/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1452 11/11/2014 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR, 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013565-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a parte Autora distribuiu na mesma data (09/09/2016) 04 

(quatro) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a fundamentação é 

pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida em 04 

(quatro) demandas idênticas, visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura 

muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da 

documentação pessoal da mesma e apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a parte Autora não carreou aos autos 

qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos 

pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria 

como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 
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parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada pelos documentos juntado aos 

autos. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão 

jurídica, impõe-se a análise de questões processuais pendentes, 

mormente no que tange a possível conexão entre a presente demanda e 

as demais ações propostas pela Reclamante perante este juízo com o 

mesmo fito. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma 

data (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 

fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a 

peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a 

declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que 

"reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a 

conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma 

dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que há conexão, 

pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, 

sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) 

se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo assim, passo ao 

julgamento simultâneo dos processos de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) demandas idênticas, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada pelos documentos juntado aos 

autos. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 
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0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão 

jurídica, impõe-se a análise de questões processuais pendentes, 

mormente no que tange a possível conexão entre a presente demanda e 

as demais ações propostas pela Reclamante perante este juízo com o 

mesmo fito. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma 

data (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 

fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a 

peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a 

declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que 

"reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a 

conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma 

dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que há conexão, 

pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, 

sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) 

se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo assim, passo ao 

julgamento simultâneo dos processos de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) demandas idênticas, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada pelos documentos juntado aos 

autos. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 120535 Nr: 12853-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROGERIO SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Vistos,

 Considerando o ofício de fl. 119, no qual fora noticiado que não há 

informações a respeito da localização da arma de fogo apreendida neste 

autos, bem como a Autoridade Policial da Corregedoria Geral da Polícia 

Civil já tomou as providências cabíveis, conforme consta no ofício de fl. 

retro, expeça-se o necessário para o arquivamento do presente feito, 

observando as cautelas de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 362922 Nr: 12080-07.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, JOÃO BATISTA MENESES DE 

SOUZA, WIILLIAN DANTAS DA SILVA FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 

MENIN - OAB:OAB/MT 25.903/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Vistos,

 Em atenção ao teor do ofício circular nº 61/2019-DAPI (Expediente 

nº0042040-53.2019.8.11.0000), passo à reanálise da prisão cautelar 

decretada nestes autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o ato demonstra utilidade 

ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que permanecem os 

motivos da prisão decretada nestes autos, conforme destacado na 

decisão de fls. 36/37-v°

Nesse sentido, analisando o feito, verifico a necessidade de manter a 

prisão preventiva decretada por este Juízo em face do acusado, uma vez 

que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável após a 

decisão que a decretou, pelo que tenho que os requisitos ensejadores da 

segregação cautelar permanecem presentes.

Outrossim, não antevejo nenhuma irregularidade na tramitação do 

presente processo, estando o feito tão somente aguardando a realização 

da sessão do julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri desta comarca, 

outrora designado.

Desta feita, constata-se que o processo está tramitando regularmente e, 

considerando que não há nos autos quaisquer elementos novos capazes 

de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, 

mantenho a prisão preventiva do acusado Leandro José Reis.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum de fl. 207.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365756 Nr: 13920-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu, Dra. 

Ana Maria Magro Martins, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

nos autos endereço atualizado das testemunhas VILMA TEREZINHA 

TEIXEIRA DE ARAÚJO e THAIS CAROLINE DOS SANTOS SCHEID.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 72585 Nr: 1261-65.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MUELLER, FABIO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, CLEITON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:5.109-A, LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/7.339-B, 

MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - OAB:7340-B, WALTER FÉLIX 

DE MACEDO - OAB:MT/9.115

 Vistos,

 Por motivo de foro íntimo, declino da competência para atuar neste feito, 

com fulcro no artigo 254 do Código de Processo Penal, o qual possui rol 

meramente exemplificativo.

Após, encaminhe-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 189236 Nr: 10581-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718/O, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO o réu JANDIR COSTA, como incurso no artigo 121, § 

2°, incisos II e IV, (motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a 

defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de 

que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Tendo em vista que continuam ausentes os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva, faculto ao acusado recorrer em 

liberdade.Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.Ocorrendo a 

preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins do art. 422 

do CPP. Após, voltem os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 298609 Nr: 7548-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, 

MICHELLE RAQUEL KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Maciel da Silva - 

OAB:20978/O

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que a Defesa informara endereço atualizado da 

testemunha Cleidiane Ribas Consoni, à fl. 101. Desta forma, fora expedida 

carta precatória para a comarca de Guarantã do Norte e, na data de sua 

inquirição o advogado constituído não esteve presente, sendo 

determinada a devolução da missiva sem o devido cumprimento por se 
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tratar de testemunha arrolada pela própria Defesa, conforme evidenciado 

no andamento processual extraído do site TJMT, em anexo.

Desta forma, mediante petição de fl.122, o caus

ídico apresenta justificativa pela sua ausência na solenidade supra, 

requerendo ainda, redesignação do ato aprazado neste juízo, ante a 

impossibilidade de a mesma testemunha Cleidiane não poder vir a esta 

urbe, somente por estar em viagem para o Estado de São Paulo.

Nesta seara, dou acolhimento à justificativa apresentada pela ausência do 

Patrono na audiência que se procedera na comarca de Guarantã do Norte, 

bem como cancelo a audiência outrora aprazada e redesigno audiência de 

instrução processual para o dia 27/05/2020, às 14h30min, ocasião em que 

serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o 

interrogatório das rés.

Insta salientar, que a testemunha Cleidiane, deverá ser intimada na pessoa 

do advogado Juarez Maciel da Silva, constituído pela Defesa, sendo que, 

deverá comparecer à solenidade independentemente de intimação 

pessoal, haja vista residir em outra comarca, sob pena de sua ausência 

ser considerada desistência tácita.

Intimem-se as demais testemunhas e as acusadas.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324896 Nr: 6242-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREIA PEREIRA 

- OAB:22393 OAB/MT

 Vistos,

 No tocante ao pedido de restituição do veículo, manejado pela requerente 

Suelen Alves Rocha, por meio da Defensoria Pública, às fls. 288/297, 

determino o seu desentranhamento para que se façam em autos 

apartados, consoante estabelece o artigo 120, §§1º e 2º, do Código de 

Processo Penal.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 260632 Nr: 20836-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Vistos,

 Considerando que a audiência para proceder o interrogatório do acusado 

Carlos, no juízo deprecante fora redesignada, conforme andamento 

processual obtida através do site do TJMT em anexo, o pleito defensivo de 

fls. 258/261 perdera seu objeto.

Contudo, desde já, anoto que é assente na jurisprudência pátria, a 

possibilidade de realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva 

de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória.

 Em tempo, ante a informação de fls. 251/254, a qual noticia a viabilidade 

do sistema de videoconferência, determino que a inquirição da testemunha 

da Defesa, Hudson José de Lorena Néia, domiciliado na comarca de 

Maringá/PR, seja realizada, por meio de videoconferência, observando-se 

o disposto no artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP.

Comunique-se o juízo respectivo acerca da data e horário da realização 

da audiência de instrução destes autos, a fim de que adotem as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência), 

encaminhando-lhes link e senha de acesso ao Sistema “lifesize”.

Outrossim, verifico que, quanto à carta precatória expedida para a 

comarca de Cuiabá, com a finalidade de proceder a oitiva da testemunha 

arrolada pelo Parquet, Francisco Aparecido Franklin da Silva, fora 

determinada a devolução sem o seu cumprimento, pois a referida 

testemunha não fora localizada no endereço informado, conforme o 

andamento processual obtido através do site do TJMT, em anexo. 

Destarte, determino vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365355 Nr: 13721-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSER WESLEI DA SILVA WELTER, VICTOR 

HUGO SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSER WESLEI DA SILVA WELTER, Cpf: 

04182760131, Rg: 2274883-0, Filiação: Roseli da Silva e Elizeu Luiz Welter, 

data de nascimento: 23/11/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), desempregrado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código n° 365355Vistos, D.R.A.Recebo a denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, dando o acusado VICTOR HUGO SANTOS DE 

ARAÚJO, vulgo “Gibi” ou “Hugo”, como incurso nos artigos 157, caput, e 

180, caput, ambos do Código Penal, e o acusado WILSER WESLEI DA 

SILVA WELTER, como, vulgo Magrão ou “Funcho”, como incurso no artigo 

180, caput, do Código Penal. Citem-se os acusados para responderem à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

art. 396 do Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado que o 

oficial de justiça deverá indagar aos acusados se estes possuem 

condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

informá-los-á de que serão assistidos pela Defensoria Pública, que desde 

já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse às suas 

defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, 

CPP), qualif icando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do 

SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.No tocante ao pedido formulado pela defesa do 

acusado VICTOR HUGO SANTOS ARAÚJO (fls.61/62), determino que se 

oficie à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), 

solicitando atestado de vaga para mencionado acusado, nos termos do 

art. 1.440 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça.Com o atestado de vaga, comunique-se o Juízo da Comarca de 

Alta Floresta/MT, requerendo-se a respectiva anuência para transferência 

do acusado, nos termos da CNGCGJ.Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIELI CRISTINA DE 

PAULO FAGUNDES, digitei.

Sinop, 16 de dezembro de 2019

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368902 Nr: 15988-72.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ISABEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR 

ESQUIVEL, para devolução dos autos nº 15988-72.2019.811.0015, 

Protocolo 368902, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126074 Nr: 5288-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MORAES MONTEIRO, FERNANDO 

GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - ESTAGIÁRIA - OAB:10.916-E, TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU CLAUDINEI MORAES MONTEIRO, na pessoa de seu(s) advogado(s) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais 

e sessenta centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305327 Nr: 11769-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY INACIO SILVA, KAOANA THALYTA 

VALENTIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU WESLEY INACIO SILVA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310573 Nr: 14983-83.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRYS WHITI SILVA DA CONCEIÇÃO, 

EDUARDO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU HENRYS WHITI SILVA DA CONCEIÇÃO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta 

e oito reais e sessenta centavos), sob pena de restrição de seu nome e 

CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232605 Nr: 7210-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBIERI JUNIOR, GUSTAVO 

RICARDO BARBOSA, CRISTIANO CESAR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, JHONATHAN ANTUNES PAULUK - OAB:20.766-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU CRISTIANO CESAR LOPES, na pessoa de seu(s) advogado(s) para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais 

e sessenta centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 243811 Nr: 14356-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA 

- OAB:18459/OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344584 Nr: 18953-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA RIBEIRO BATISTA, Cpf: 

05823177119, Rg: 2663283-7, Filiação: Roseni Ayres Ribeiro e Aparecido 

Ferreira Batista, data de nascimento: 13/09/1997, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 99698-0722. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, compareça em cartório para proceder a 

restituição de 1 (um) celular destruído, que se encontra apreendido nestes 

autos.

Despacho/Decisão: (...)Intime-se a vítima para que compareça em juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para proceder a restituição do seu celular 

subtraído, descrito no “item 6” de fl. 10 e apreendido à fl. 107. Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, determino a destruição do 

referido bem.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIELI CRISTINA DE 

PAULO FAGUNDES, digitei.

Sinop, 19 de dezembro de 2019

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352570 Nr: 5416-57.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA THALITA DA SILVA MARTINS, 

ADEILSON LOPES DA COSTA, ANDERSON ALAN PEREIRA, FRANCIMAR 

SOUSA SILVA, MARCELO CASTRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN - OAB:OAB/MT 9.299

 Vistos,

 Ante o teor da certidão de fl. 367, a qual informa que os objetos 

apreendidos à fl. 24 encontram-se armazenados na Central de Arquivo 

deste Fórum determino a destruição das quatro barras de ferro, da chave 

de fenda, da bolsa, da camiseta, do par de luvas, do anel cor dourada e 

do anel cor prata.

Em relação aos quatro celulares, intimem-se os réus Angela Thalita da 

Silva Martins, Marcelo Castro Vieira e Francimar Sousa Silva para 

comparecerem em juízo, no prazo 30 (trinta) dias, para informarem se os 

referidos aparelhos são de sua propriedade, em caso positivo determino a 

restituição a quem de direito, mediante comprovação de propriedade, sob 

pena de destruição dos celulares.

Quanto à arma de fogo decido pelo perdimento em favor da União, nos 

termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

Por fim, determino a restituição do veículo Fiat Pálio Fire Flex, placas JYS 

1741, chassi n° 9BD17164G85024836, cor branca, ao acusado Marcelo 

Castro Vieira, intimando-o para comparecer em juízo, no prazo 30 (trinta) 

dias, mediante comprovação de propriedade, para proceder a restituição 

do veículo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 260632 Nr: 20836-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Considerando o teor da certidão de fl.265 e a expedição de Ofício nº 

4111/2019, a qual noticia a designação de audiência de instrução para 

oitiva da testemunha Hudson, por meio de videoconferência, para o dia 

30/01/2020, às 15h30min., horário desta urbe, intime-se a Defesa do 

acusado via DJE, para que tome ciência da solenidade aprazada.

Após vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356493 Nr: 7980-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Vistos, Trata-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor dos acusados Viner dos Santos Alves e Leonardo dos 

Santos Pires. O Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

remetendo-se os autos para a 7ª Vara Criminal da Capital, competente 

para análise dos processos envolvendo atuação de organização 

criminosa, nos termos da Resolução n° 11/2017/TP (fl. 753). Às fls. 
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754/759 a Defesa do acusado Viner dos Santos Alves pugnou pela 

revogação de sua prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, bem como alegado excesso de prazo para a formação da 

culpa. (...) Diante do exposto, indefiro o pleito ministerial, para considerar 

como competente o Juízo desta Primeira Vara Criminal da Comarca de 

Sinop para o processamento e julgamento do presente feito. Em tempo, em 

que pesem os judiciosos argumentos da Defesa do acusado Viner dos 

Santos Alves, o pedido de revogação da prisão não deve ser acolhido, 

uma vez que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica após a 

decisão que decretou a sua prisão preventiva, pelo que tenho que os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem 

presentes. (...) Ademais, entendo que permanecem os requisitos 

ensejadores da prisão muito bem descritos na decisão que a decretou (fls. 

503/508). Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos 

acusados VINER DOS SANTOS ALVES, ante a inexistência de excesso de 

prazo no trâmite do presente feito e consequente constrangimento ilegal, 

bem como por continuarem presentes os requisitos da segregação 

cautelar, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal. No 

mais, prossiga-se no cumprimento da decisão proferida em audiência à fl. 

748. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 358370 Nr: 9138-02.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, LUIZ ANTONIO 

CAMPOS VERGOPOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a presente 

apelação interposta pelo acusado Luiz, à fl.154 e pela Defesa do acusado 

Alan, à fl. 152.

Remetam-se os autos às Defesas para que apresentem as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356496 Nr: 7983-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BARANOSKI, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Vistos, Trata-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor dos acusados João Luiz Baranoski, Lucas da Costa e 

Leonardo dos Santos Pires. O Ministério Público pugnou pelo 

reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, remetendo-se os autos para a 7ª Vara Criminal da Capital, 

competente para análise dos processos envolvendo atuação de 

organização criminosa, nos termos da Resolução n° 11/2017/TP (fl. 839). 

(...) Diante do exposto, indefiro o pleito ministerial, para considerar como 

competente o Juízo desta Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop 

para o processamento e julgamento do presente feito. No mais, 

considerando que o réu Leonardo dos Santos Pires, encontra-se 

segregado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT; 

considerando o direito do acusado de ser interrogado pelo juiz da causa 

(art. 399, § 2º, do CPP) e visando evitar demasiada demora no 

encerramento da instrução processual enquanto se aguarda o 

cumprimento de carta precatória para realização do ato, bem como 

visando amenizar as dificuldades de deslocamento e escolta de presos, 

em razão da escassez de recursos materiais e humanos, otimizando, 

assim, a utilização dos recursos públicos e em homenagem aos princípios 

da economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), 

determino que seu interrogatório seja realizado por videoconferência, 

observando-se o disposto no artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP. Do mesmo 

modo, defiro o postulado pelo Parquet à fl. 834, de modo que determino a 

intimação das testemunhas mencionadas naquela oportunidade, bem como 

dos réus, para audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 30 

/ 01 / 2020, às 15h45min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

de acusação, defesa e sucessivamente realizado o interrogatório dos 

acusados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 292906 Nr: 3995-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARIA MOSCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JUSSARA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELIPE ALMEIDA 

MARCONDES - OAB:OAB/SP 293.120

 Vistos,

 Inicialmente, verificando que não há informações nos autos a respeito do 

recolhimento de custas, intime-se a querelante, a fim de quitar referida 

pendência.

Outrossim, no tocante ao postulado pelo Ministério Público à fl. 104, 

determino a extração de cópias do presente feito e consequente remessa 

à Autoridade Policial, visando a instauração de inquérito policial para 

apuração dos demais delitos. Ainda, consigno que a Autoridade Policial 

deverá providenciar o necessário para o cumprimento das diligências 

requeridas pelo Parquet.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 258661 Nr: 2891-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos,

 Ante o teor da certidão retro, o qual dá conta da inércia da patrona 

constituída, intime-se o réu, pessoalmente, expedindo-se Carta Precatória, 

para que constitua novo advogado, se assim desejar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Consigne-se que o Oficial de Justiça deverá informar ao réu que, caso ele 

alegue não ter condições financeiras ou deixe transcorrer o prazo in albis, 

o processo será encaminhado à Defensoria Pública que, desde já, nessas 

hipóteses, nomeio para prosseguir no patrocínio da defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

TRINDADE SANTOS, para devolução dos autos nº 

14682-68.2019.811.0015, Protocolo 366939, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 13051-31.2015.811.0015, 

Protocolo 241640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331741 Nr: 10593-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISVALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LOURISVALDO 

DE LIMA ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo.Outrossim, determino a integral restituição, ao acusado, do valor 

pago a título de fiança (fl. 19), nos termos do artigo 337, do Código de 

Processo Penal.Não há bens a serem destinados.Publique-se. Intime-se. 

Após, arquive-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 344178 Nr: 18655-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, 

LEANDRO BEZERRA CAMPOS, DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, IVANILSON 

DOS SANTOS CARVALHO, EUENDER CEZAR DO NASCIMENTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9.508

 (...)Destarte, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e determino que SE 

PROCEDA AO APENSAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR nº 

18560-35.2018.811.0015 (cód. 344007) nesta ação penal e OFICIE-SE À 

AUTORIDADE POLICIAL para que encaminhe aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o relatório referente à medida em comento. (...) Posto isso, 

nos termos do art. 316, c/c 319, I e IV, ambos do Código de Processo 

Penal, REVOGO A PRISÃO DECRETADA em desfavor dos acusados 

IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, EUENDER CESAR NASCIMENTO 

CAMPOS, WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, LEANDRO 

BEZERRA CAMPOS e DIOGO PEREIRA DOS SANTOS, mediante o 

cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 260632 Nr: 20836-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Vistos,

Considerando o teor do e-mail de fl.268, bem como a certidão de fl. retro, 

expeça-se carta precatória para a comarca de Maringá/PR, a fim de 

possibilitar o cumprimento do ofício de fl. 266, para proceder à oitiva da 

testemunha Hudson por meio de videoconferência.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370751 Nr: 17156-12.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar as d. advogadas Taís 

Cristina Freitas e Silva, OAB/MT 23396 e Diana Alves Ribeiro, OAB/MT 

20370, para que no prazo de cinco se manifestem acerca do pleito do 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356494 Nr: 7981-91.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, HAILTON 

VIANA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos,
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Cumpra-se, com urgência, a decisão que determinou a abertura de vistas 

às partes para se manifestarem a respeito das testemunhas não 

localizadas, tendo em vista a proximidade da audiência outrora designada 

nos autos (30/01/2020), a fim de não frustrar a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 364631 Nr: 13268-35.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALISON HUMBERTO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT

 Vistos, In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, 

porquanto ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, 

contendo as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios 

suficientes da autoria do delito imputado ao denunciado.Constato a 

existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que o fato 

narrado constitui infração penal. (...)Tal princípio tem como espoco rejeitar 

o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada 

providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das 

partes.Diante disso, tem-se exigido a comprovação de efetivo prejuízo, 

que não se presume, para declarar a nulidade de um determinado ato 

processual.Nesse passo, tenho que não restou configurada a necessária 

demonstração de prejuízo concreto, como exige a jurisprudência das mais 

altas Corte brasileiras, no caso em concreto. Quanto às demais alegações 

expendidas pela Defesa em sede de Resposta à Acusação, verifico que 

estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito 

da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua 

análise, frente o princípio da busca da verdade real e Favor Rei. Não 

sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária 

(art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 

do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10/02/2019, às 14h15min.Intimem-se, expedindo-se 

o necessário para realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 345334 Nr: 421-98.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE POZZER, KELVIN RODRIGUES 

VARGAS, VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, JOSÉ EVERALDO DE 

SOUZA MACEDO - OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos,

Certifique-se se houve o encaminhamento do ofício de fl. 567, bem como 

se houve resposta.

Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes para 

ratificação/retificação dos memoriais outrora apresentados e, em seguida, 

encaminhe-se os autos imediatamente conclusos para deliberações.

Por outro viés, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias e, em sendo 

constatado que não há resposta, reexpeça-se o referido ofício, 

procedendo-se as diligências necessárias para requerer a resposta, se 

for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197636 Nr: 695-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

SALDANHA PEGORARO, para devolução dos autos nº 

695-38.2014.811.0015, Protocolo 197636, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367118 Nr: 14794-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, 

RONALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - 

OAB:24073/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

14794-37.2019.811.0015, Protocolo 367118, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370545 Nr: 17019-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

17019-30.2019.811.0015, Protocolo 370545, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366821 Nr: 14599-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 
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OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

14599-52.2019.811.0015, Protocolo 366821, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343

 Vistos,

Considerando que até a presente data o advogado constituído pelo 

acusado Valdeilson não se manifestou, importando na renúncia tácita dos 

poderes outrora outorgados pelo réu, intime-se o referido acusado para 

que constitua novo advogado, se assim desejar, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Consigne-se que no mandado que, caso deixe transcorrer o prazo acima 

assinalado in albis, o processo será encaminhado à Defensoria Pública 

que, desde já, nessa hipótese, nomeio para prosseguir no patrocínio de 

sua defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 275654 Nr: 13503-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADERSON HENRIQUE FARIAS, CLEITON DE 

SOUZA ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Para fins de adaptação de pauta, redesigno a sessão de julgamento do 

acusado para a data de 01/09//2020, às 13h00min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320302 Nr: 3277-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

Considerando a necessidade de incluir processos de réus presos na 

pauta de júris deste juízo, os quais gozam de prioridade na tramitação dos 

demais, redesigno a sessão de julgamento do acusado Aluizio Bruno 

Barros Filho para a data de 23/06/2020, às 08h30min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335836 Nr: 13377-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GIOCONDO PAVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

MASIERO, para devolução dos autos nº 13377-83.2018.811.0015, 

Protocolo 335836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352308 Nr: 5269-31.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI, VITOR 

MANOEL DE LIMA, TIAGO RIBEIRO DE BARROS, ROSA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Gilberto Dias Carolina - OAB:GO/49007, MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

Considerando que a prisão preventiva dos acusados Natan, Vitor e Rosa 

fora revogada quando da prolatação da sentença e o réu Tiago 

encontra-se foragido, retire-se a tarja indicativa de réu preso da capa dos 

autos e proceda-se a atualização necessária no sistema informatizado do 

TJMT (Apolo).

No mais, prossiga-se no cumprimento da sentença prolatada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366880 Nr: 14636-79.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VIEIRA FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ante o exposto, nos termos do artigo 316, c/c artigo 319, incisos I e IV, 

ambos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

decretada em desfavor do denunciado PABLO VIEIRA FLAUZINO mediante 

o cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:a)Comparecer 

mensalmente em juízo, entre os dias 1° e 10 de cada mês, para informar o 

endereço residencial e comprovar sua atividade laboral (trabalho), 

mediante documentos idôneos;b)Proibição de manter contato com as 

testemunhas;c)Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia 

autorização do Juízo;d)Comparecer a todos os atos do processo para os 

quais for intimado.Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor do acusado, o qual deverá ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Em tempo, intime-se a 
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defesa para que se manifeste acerca do aditamento à denúncia oferecido 

pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no 

artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal. Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.Cumpra-se.Sinop/MT, 8 de janeiro de 

2020.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite 

- OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Certifique-se se houve apresentação dos quesitos pela Defesa da 

acusada Cléia.

Ressalto que, não há suspensão de prazo para processos de réus 

presos no período de recesso forense ou no mês de janeiro, tendo em 

vista a urgência e por gozarem de prioridade na tramitação de seus feitos.

Em caso negativo, intime-se o causídico para se manifestar no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, enfatizando que a ausência de manifestação 

no prazo assinalado importará na desistência da prova pericial outrora 

requerida.

Na hipótese de apresentação dos quesitos pelas partes, oficie-se à 

POLITEC, encaminhando-se a mídia (fl. 1757) e os celulares apreendidos 

(fls. 1751 e 1755), para que elabore o relatório pormenorizado com as 

devidas resposta.

Após a juntada aos autos do referido relatório, volva-me o processo 

imediatamente conclusos para novas deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite 

- OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a Defesa da acusada 

CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, para que no prazo de 48 (quarenta e 

oito)horas, apresente os quesitos necessários à pericia requerida, sob 

pena de, não o fazendo, importar em desistencia da prova pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 307453 Nr: 13172-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, brasileiro, encanador, solteiro, RG 

n° 29552648 SSP/MT, CPF n° 061.981.271-09, nascido aos 31/07/1997, 

natural de Sinop/MT, filho de Josafa Teixeira de Anchieta e Rosely Dutra 

dos Anjos, residente e domiciliado na Rua 15, nº 1246, Jardim Boa 

Esperança, atualmente recolhido no ergástulo público desta urbe, na 

sanção prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.Passo a elaborar a 

DOSIMETRIA DA PENA.Por imperativo legal, passo à análise das 

circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal. (...) 

torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em 

conformidade com o disposto no artigo 33, §2°, alínea “c” do Código Penal 

(...) sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado.Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na limitação de final de 

semana, em local e horário a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos 

termos do artigo 151, da lei n°7210/84.Condeno o acusado no pagamento 

das custas e despesas judiciais.Com relação ao bem apreendido 

consistente em um aparelho celular, marca Motorola, de cor preto (fl. 12), 

verifico que este encontra-se vinculado aos autos Cód. 302003, tendo, 

naquele feito, já sido dado a devida destinação. Nos termos do artigo 32, § 

1º, da Lei n.º 11.343/06, determino que se tomem as providências 

necessárias para se proceder com a incineração do entorpecente 

apreendido, caso não tenha sido utilizada toda a quantidade quando da 

realização das perícias técnicas.Transitada esta em julgado, volvam-me os 

autos conclusos para a análise de possível prescrição retroativa. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 250297 Nr: 18465-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a 

acusada LUANA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, pensionista, 

nascida aos 10/11/1986, natural de Sinop/MT, filha de Josefa Vieira da 

Silva, residente e domiciliada à Rua das Oliveiras, nº 389, bairro Jardim 

das Oliveiras, em Sinop/MT, nas sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 

10.826/03.Passo a dosimetria de penaAnalisando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que a acusada agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando 

evidenciada a sua culpabilidade. (...), tornando definitiva a pena de 01 

(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.(... ) Assim, 

determino a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) 

restritiva de direito, consistente na prestação de um salário mínimo a ser 

destinado ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT, nos 

termos do artigo 151, da Lei nº 7.210/84.No que tange aos bens 

apreendidos e certificados (fl. 49), intime-se a acusada para que indique 

um terceiro apto a restituir os bens, no prazo de 30 dias, desde que 

comprovada a propriedade. Decorrido este prazo, determino a destruição 

dos referidos bens, eis que não são passíveis de doação, nem interessam 

mais ao processo. Quanto às munições apreendidas, declaro o perdimento 
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em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal, determinando as providências do artigo 25 da Lei nº 

10.826/03.Deixo de condenar a ré no pagamento das custas processuais, 

eis que assistida pela Defensoria Pública.Transitada esta em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação de prescrição da 

pretensão punitiva retroativa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 301650 Nr: 9410-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER MATEUS THIEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

denúncia, para CONDENAR o acusado ROGER MATEUS THIEMES, 

brasileiro, solteiro, autônomo, RG n° 2277726-1 SSP/MT, CPF 

n°055.619.581-78, natural de São José do Rio Claro/MT, nascido aos 

23/03/1996, filho de Celio Thiemes e Aparecida Helena Lopes Thiemes, 

residente e domiciliado na Rua Adolfo Gomes de Paiva, n° 230, Bairro 

Nossa Senhora Aparecida, nas penas do artigo 302, caput da Lei 

9.503/97.(...), torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de 

detenção.Condeno o acusado, ainda, à suspensão de sua habilitação pelo 

período de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 293, da lei 

n°9.503/97.Fixo-lhe o regime aberto para o início de cumprimento da pena, 

com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. (...), determino a 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) 

salário mínimo, a ser destinado ao Conselho da Comunidade da Comarca 

de Sinop/MT e outra de limitação de final de semana, em local e horário a 

ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 151, da lei 

n°7210/84. Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este 

juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência do 

denunciado que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do 

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que a 

vítima possuía labor braçal e, ainda, que era mantenedor do lar, fixo o 

valor mínimo de reparação em 12 (doze) salários mínimos vigentes à 

época dos fatos.Condeno o acusado ao pagamento de custas 

processuais.Não há bens e/ou valores apreendidos nos autos passíveis 

de restituição. Publique-se. Intimem-se o acusado e a genitora da 

vítima.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto 

de Identificação, expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao 

juízo competente.Após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 365743 Nr: 13909-23.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON DA SILVA NOGUEIRA, WESLEY 

GOMES LEANDRO, MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Outrossim, considerando-se o que dispõe o art. 282, §6º, c/c art. 316, c/c 

319, I e IV, todos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva 

do réu WESLEY GOMES LEANDRO, mediante o cumprimento das medidas 

cautelares abaixo descritas:a)Comparecer mensalmente em juízo, entre os 

dias 1° e 10 de cada mês, para informar o endereço residencial e 

comprovar sua atividade laboral (trabalho), mediante documentos 

idôneos;b)Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia 

autorização do Juízo;c)Comparecer a todos os atos do processo para os 

quais forem intimados.Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, 

em nome de WESLEY GOMES LEANDRO, o qual deverá ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.No 

mais, certifique-se se houve cumprimento do mandado de citação 

expedido às fls. 113.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MARIA 

MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:22.835/O-MT, DENOVAN ISIDORO DE 

LIMA - OAB:MT/3.099

 Vistos, (...). Diante da delonga, é imperioso, aferir: a) a complexidade da 

causa; b) o comportamento das partes; c) a atuação da autoridade 

judiciária.No caso em apreço, é certo que os fatos relativos aos crimes 

constantes na denúncia não são dotados de complexidade e verifica-se 

que nem a Defesa ou o próprio Poder Judiciário contribuíram para a 

demora da tramitação do feito.Assim, passados mais de 90 (noventa) dias, 

sem que a instrução tenha sido iniciada a revogação da prisão cautelar do 

acusado torna-se imperiosa a fim de evitar que a sua manutenção venha 

configurar constrangimento ilegal.Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 

319, I, III, IV e V, ambos do Código de Processo Penal, revogo a prisão 

cautelar decretada em desfavor dos acusados SILVANA FERREIRA e 

BRUNO FERREIRA DA COSTA, mediante o cumprimento das medidas 

cautelares abaixo descritas:a) Apresentação de comprovante de 

endereço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após ser colocado em 

liberdade;b) Comparecimento bimestral neste juízo, para informar e 

justificar suas atividades;c) Proibição de ausentar-se da Comarca, por 

mais de 15 (quinze) dias, sem prévia COMUNICAÇÃO deste Juízo;d) 

Proibição de alterar o endereço onde reside, sem prévia AUTORIZAÇÃO 

deste Juízo;Expeça-se o competente alvará de soltura em favor dos réus, 

devendo ser imediatamente colocados em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiveres preso.Consigne-se no alvará que o descumprimento das 

medidas cautelares acima decretadas ou mesmo a superveniência de 

fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à 

prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º c.c art. 312, parágrafo único c.c 

art. 316, todos do Código de Processo Penal.No mais, prossiga-se no 

cumprimento dos atos para a realização da Sessão de Julgamento 

designada para o dia 26/03/2020.Intimem-se, expedindo o 

necessário.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 368902 Nr: 15988-72.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ISABEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Vistos, Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de MAGNO ISABEL SOARES, dando-o como incurso no artigo 

121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘e’ (irmão), c/c 

artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei n° 10.826/03, sob os efeitos da Lei n° 8.072/90. O 
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acusado foi preso em flagrante em 03.11.2019, tendo, após a realização 

da audiência de custódia sido convertida sua prisão em prisão preventiva. 

(...) Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito. Nos termos do 

art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 01/06/2020 às 15h30min. (art. 399 CPP), ocasião em 

que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório do acusado. Do pedido de 

revogação da prisão preventiva O art. 282, §6º, do CPP estabelece que “a 

prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. (...) Outrossim, 

considerando-se o que dispõe o art. 282, §6º, c/c art. 316, c/c 319, I e IV, 

todos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do réu 

MAGNO ISABEL SOARES, mediante o cumprimento das medidas 

cautelares abaixo descritas: a) Comparecer mensalmente em juízo, entre 

os dias 1° e 10 de cada mês, para informar o endereço residencial e 

comprovar sua atividade laboral (trabalho), mediante documentos idôneos; 

b) Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização do 

Juízo; c) Comparecer a todos os atos do processo para os quais forem 

intimados. Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em nome de 

MAGNO ISABEL SOARES, o qual deverá ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Sem prejuízo das 

determinações supra, expeça-se o necessário para a realização da 

audiência designada neste ato. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337821 Nr: 14653-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, 

ROMARIO RIBEIRO NEVES, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030

 Vistos,

Trata-se de ação penal em que os acusados João Fernando Alves dos 

Santos e Romário Ribeiro Neves foram condenados à pena de 11 (onze) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo o acusado Marcelo Henrique 

Bezerra da Silva sido condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 10 

(dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Os acusados foram presos na data de 14/09/2018 e permaneceram 

segregados durante toda a instrução criminal, tendo sido mantida a prisão 

quando da prolação da sentença (20/08/2019), por não se vislumbrar 

qualquer alteração fática-jurídica favorável aos réus.

É o relatório necessário.

Decido.

Consigno que o feito encontra-se em ordem, pelo que prossiga-se no 

cumprimento da decisão de fl. 362, encaminhando-se os autos, com 

urgência, para o E.TJMT, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 343890 Nr: 18488-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE COSTA TOLEDO, WESLEY 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

Feito em ordem, prossiga-se no cumprimento do decisum de fl. 307.

Em tempo, tratando-se de feito que envolve réu preso, certifique-se se 

fora vinculada a arma descrita à fl. 307 nestes autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356871 Nr: 8211-36.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO QUEVEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Vistos,

 Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em 

favor do acusado Fábio Quevedo Maciel, oportunidade em que a defesa 

alega não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito.

É o relatório.

Decido.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez 

que existem motivos para a decretação da prisão, conforme destacado no 

decisum de fls. 55/59-v°.

Nesse sentido, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, o 

pedido de revogação da prisão não deve ser acolhido, uma vez que não 

se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica após a decisão que 

decretou as suas prisões preventivas, pelo que tenho que os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva dos acusados permanecem presentes.

Em tempo, cumpre frisar que a redesignação do ato se deu em razão da 

impossibilidade da presença de testemunha arrolada em caráter de 

imprescindibilidade.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva dos 

acusados Fábio Quevedo Maciel.

Em tempo, designo audiência em continuação para o dia 04/03/2020 às 

14h00min, oportunidade em que será inquirida a vítima José Maria de 

Oliveira, bem como procedido o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316781 Nr: 774-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA ARAUJO, RONIERI 

RAMOS NUNES, VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES LEITE DA SILVA - 

OAB:24277/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 Vistos,

Feito em ordem, prossiga-se no cumprimento do decisum de fl. 380.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 12329-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA ALVES, WAGNER DA 

SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

 Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público Estadual em que 

se imputou aos acusados WAGNER DA SILVA CAPILA e CLEITON 

OLIVEIRA ALVES a prática do crime disposto no art. 121, §2º, incisos II 

(motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da 

vítima), c.c. art. 29, do Código Penal.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de 

Sentença decidiu pela absolvição do acusado Cleiton e condenação do 

acusado Wagner, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado (fls. 498/501).

 Na sequência, o acusado Wagner manifestou o desejo de recorrer da 

referida sentença, tendo sua Defesa apresentado as razões recursais, 

bem como a acusação as contrarrazões.

 Destarte, considerando que as partes já apresentaram as pertinentes 

razões e contrarrazões, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

520, no sentido de encaminhar os autos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Vistos,

Considerando teor da certidão de fl. 402, abra-se vista dos autos à 

Defesa da acusada Joyce Loana para se manifestar acerca da não 

localização da referida testemunha.

 De igual sorte, abra-se vista dos autos às partes para se manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 403/409.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366647 Nr: 14485-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBA, VDLG, RFDSB, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:MT0020342O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O, Lucas 

Barella - OAB:MT0019537O, Marcos Vinicius Borges - OAB:OAB/MT 

21.927/O, Wagner Silveira Fagundes - OAB:MT0022276O

 Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 09/03/2020, às 15h30min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado os interrogatórios dos acusados.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 9599-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONSTANTINO, ANDERSON MOREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos,

 Inicialmente, certifique-se se houve integral cumprimento das providências 

necessárias para realização da Sessão de Julgamento outrora designada.

 Outrossim, requisite-se resposta no tange à realização do citado exame 

de corpo de delito complementar, bem como se houve resposta da Defesa, 

referente à apresentação do endereço da vítima.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364434 Nr: 13140-15.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALESSANDRO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI ,  para  devo lução dos  au tos  nº 

13140-15.2019.811.0015, Protocolo 364434, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 14682-68.2019.811.0015, 

Protocolo 366939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356493 Nr: 7980-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS 

SANTOS ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados 

VINER DOS SANTOS ALVES, ante a inexistência de excesso de prazo no 

trâmite do presente feito e consequente constrangimento ilegal, bem como 

por continuarem presentes os requisitos da segregação cautelar, com 

fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal.No mais, 

prossiga-se no cumprimento da decisão proferida em audiência à fl. 

748.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 365181 Nr: 13602-69.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, MATIAS SERVIÇOS 

GERAIS DE SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:22734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado 

por Tókio Marine Seguradora S/A, consubstanciado no veículo GM S10 LT, 

ano 2013, placa NPO 1655, Chassi: 9BG148FH0DC472042. Juntou 

documentos de fls. 05/10.Às fls. 12/12-v° o representante do Ministério 

Público pugnou pelo indeferimento do pedido, devido a falta de 

documentos comprobatórios.A requerente juntou documentos às fls. 

14/21.Novamente, instado a se manifestar, à fl. 23, o Parquet, ratificou 

pelo indeferimento do pedido.É o breve relato.Fundamento e Decido.A 

presente demanda diz respeito à restituição do veículo GM S10 LT, ano 

2013, placa NPO 1655, Chassi: 9BG148FH0DC472042, objeto apreendido, 

quando da prisão em flagrante de Marcelo Souza Araújo, Ronieri Ramos 

Nunes e Vanderlei Elias de Souza, pela suposta prática dos crimes de 

roubo e associação criminosa perquiridos na Ação Penal 

774-75.2018.811.0015 – Código 316781, autos em apenso.Pois bem.(...) 

.No caso em tela, como bem salientado pelo Parquet, a parte requerente 

não colacionou aos autos documentos hábeis para comprovar a 

propriedade do bem que pretende restituir, quais sejam, o contrato do 

seguro do veículo, bem como o vínculo existente entre a vítima Edemar 

Emílio Schichl e o veículo registrado em nome de Eleiva Regina Zatta.(...) A 

teor do disposto no art. 120, § 4º, do Código de Processo Penal, no 

incidente de restituição de coisa "em caso de dúvida sobre quem seja o 

verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o 

depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as 

detinha, se for pessoa idônea"(Apelação Criminal 2011.022692-1, Primeira 

Câmara Criminal, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 22-05-2012).Dessa 

forma, tem-se por inviável a restituição pretendida, razão pela qual indefiro 

o pleito contido na exordial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352570 Nr: 5416-57.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA THALITA DA SILVA MARTINS, 

ADEILSON LOPES DA COSTA, ANDERSON ALAN PEREIRA, FRANCIMAR 

SOUSA SILVA, MARCELO CASTRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN - OAB:OAB/MT 9.299

 Vistos,

 Feito em ordem, prossiga-se no cumprimento da sentença de fls. 

351/361-v°.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite 

- OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Em atenção à petição defensiva de fls. 1774/1776, verifica-se que se 

fundamenta no mesmo pleito de fls.1764/1765.

Destarte, MANTENHO A DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO (fl. 1767), 

por seus próprios fundamentos, ressaltando que naquela oportunidade, 

inclusive, este juízo afastou a tese de cerceamento da Defesa, 

entendendo, ainda, que “análise da mídia juntada aos autos à fl. 1757” 

seria pleito meramente protelatório.

Por outro lado, considerando o transcurso do prazo outrora deferido para 

apresentação dos quesitos, concedo novo prazo de 10 (dez) dias, 

enfatizando que a não manifestação no prazo assinalado importará na 

desistência da prova pericial outrora requerida.

Notifique-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336471 Nr: 13768-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, KÁTIA EVELINI COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu ELIAS RODRIGUES como incurso no artigo 121, § 2°, 

incisos II e VI do Código Penal c/c artigo 5°, incisos I e III da Lei 11.340/06, 

com a incidência da Lei dos Crimes Hediondos, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336471 Nr: 13768-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, KÁTIA EVELINI COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678
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 Ante o exposto, nos termos do artigo 316, c/c artigo 319, incisos I e IV, 

ambos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão domiciliar 

decretada em desfavor do denunciado ELIAS RODRIGUES mediante o 

cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:a)Comparecer 

mensalmente em juízo, entre os dias 1° e 10 de cada mês, para informar o 

endereço residencial e comprovar sua atividade laboral (trabalho), 

mediante documentos idôneos;b)Não ausentar-se da Comarca onde reside 

sem prévia autorização do Juízo;c)Comparecer a todos os atos do 

processo para os quais for intimado.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado, o qual deverá ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.Ocorrendo a preclusão 

pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins do art. 422 do CPP. 

Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287875 Nr: 1044-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Código n° 287875

Vistos,

 Prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 98, no sentido de dar vista 

dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões recursais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 289460 Nr: 1910-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFAN CORREA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o acusado STEFAN CORREA DE REZENDE, brasileiro, 

convivente, agricultor, RG n° 26665077 SSP/MT, CPF n°708.952.321-70, 

nascido aos 08/04/1996, natural de Sinop/MT, filho de Jose Francisco 

Silvério de Rezende e Ivonete Correa, residente e domiciliado na Rua das 

Gardenias, n°54, Bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, nas sanções 

previstas no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313769 Nr: 16860-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNARA DA SILVA MUNDOCO, ALISSON 

CÉSAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - OAB:

 [...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o acusado ALISSON CÉSAR FERREIRA, brasileiro, 

convivente, natural de Sete Quedas/MS, portador do RG nº 24906263 e 

inscrito no CPF nº 054.949.181-30, nascido aos 01/09/1997, filho de 

Valquiria Igidio Ferreira e Arildo R. Farias, residente e domiciliado na rua 

Beatriz Biolchi, nº 260, bairro Jardim das Acácias, Sinop/MT nas penas do 

artigo 180, caput do Código Penal c.c artigo 244-B do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e ABSOLVER a acusada TAINARA DA SILVA 

MANDOCO, vulgo “Tai, brasileira, solteira, natural de Sete Quedas/MS, 

portadora do RG nº 18989051 e inscrita no CPF nº 999545220, nascida 

aos 04/12/1998, filha de Zelina Pereira da Silva e Osmilton Barros 

Mundoco, residente e domiciliado na rua Beatriz Biolchi, nº 260, bairro 

Jardim das Acácias, Sinop/MT, com fulcro no artigo 386, inciso VIII do 

Código de Processo Penal.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 358732 Nr: 9337-24.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO 

MICHELANGELO SPEROTTO, MARCIO JOSÉ CAVALCANTI QUILES, 

MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO, MARCIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANA PAULA MOURA - OAB:21.118/O, 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, FABIO 

AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:MT - 9.568-A, JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:MT nº 

18.434, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos,

 Ao Ministério Público para se manifestar acerca da Resposta à Acusação 

de fls. 1021/1048.

Destarte, considerando o teor da petição de fl. 1053, verifico que, por um 

lapso constou o nome do causídico Leandro Gouveia de Assis, na decisão 

de fls. 1018/1019, pelo que torno a decisão sem efeito nesta parte.

Em tempo, intime-se o causídico que apresentou resposta à acusação em 

favor do réu Cleo Michelangelo Sperotto (fls. 889/897), Dr. Fábio Augusto 

Santa Rosa, para regularizar a representação do mencionado acusado, 

juntando aos autos a competente procuração ad judicia, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317357 Nr: 1206-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos,

 Certifique-se se houve o integral cumprimento das providências 

necessárias para realização da Sessão de Julgamento outrora designada.

 No mais, aguarde-se a realização da referida solenidade. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 365756 Nr: 13920-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos,

 Prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 79, expedindo-se o 

necessário para a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356495 Nr: 7982-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, NATANAEL 

DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. retro. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 367118 Nr: 14794-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, 

RONALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - 

OAB:24073/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. retro, oficie-se à Autoridade Policial para que 

providencie nova cópia da mídia que compõe o relatório técnico final nº 

105/2019-NIR/SINOP (apenso), tendo em vista que aquela encartada 

encontra-se danificada.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa da ré 

JOYCE LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS, Dr. ISMAEL DOS SANTOS, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nestes autos 

apresentando endereço atualizado das testemunhas FILOMENA DE 

SOUZA MATOS e NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166308 Nr: 1122-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DA SILVA, MARCELO 

ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MICHEL MENZEL MORITA - OAB:14744/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO O 

RÉU MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, na pessoa de seu(s) advogado(s) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 278,92 (duzentos e setenta e oito reais 

noventa e dois centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 72,22 (setenta e dois 

reais e vinte e dois centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313918 Nr: 16935-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS VESENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado do réu 

para que, no prazo de cinco dias, se manifeste acerca do documento de 

fls. 134/156 (respostas aos quesitos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335292 Nr: 12995-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Código n° 335292

Vistos,

Considerando as manifestações da acusada às fls. 240 e 251/252 dos 

autos, autorizo sua mudança de endereço, entretanto ressalto que a 

medida cautelar imposta à fl. 205/v foi no sentido de que a acusada 

deveria pedir autorização ao juízo para ausentar-se da Comarca e não 

apenas informar sua pretensão depois de tê-la feito. Saliento que as 

medidas impostas anteriormente devem continuar sendo cumpridas de 

forma rigorosa.

Destarte, determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Barra 

do Garças – MT, para intimação da acusada, no endereço:Av. Presidente 

Juscelino Kubitscheck, nº. 668, Residencial Janice Boulevard I, casa 7, 

Setor São João, B. do Garças-MT, , a fim de que seja dada continuidade 
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ao cumprimento das medidas cautelares impostas à fl. 205-v.

 De outro lado, considerando que o ofício 3191/2018 (fl. 88), expedido em 

20/08/2018, ainda não fora cumprido, mesmo sendo reiterado o ofício à fl. 

250, determino que seja, verificado se o laudo pericial já fora 

disponibilizado para impressão no portal da POLITEC. Caso negativo, seja 

expedido ofício à Diretoria Metropolitana de Criminalística de Cuiabá, 

requerendo o encaminhamento do Laudo Pericial resultante da análise dos 

objetos elencado à fl. 236, “2º item”, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283101 Nr: 17744-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FORTUNATO DA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MATTANA TESTA - 

OAB:17.099

 [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV e V, do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDIR 

FORTUNATO DA PALMA e JULGO EXTINTO O PROCESSO.No mais, 

registro que não há bens a serem destinados.Publique-se. 

Intime-se.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 154162 Nr: 2141-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:OAB/MT. 20.715, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 [...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro extinta a punibilidade de RUDEMAR SAUER e julgo extinto o 

processo, determinando o seu arquivamento, após as devidas 

comunicações e anotações.Dos bens apreendidosNo que tange aos bens 

apreendidos à fl. 58, verifico que estão guardados na sala de apoio deste 

fórum, consoante certidão à fl. 245. Pois bem, diante disto, intime-se a 

pessoa de LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA (endereço à fl. 256) para que 

este comprove a propriedade dos bens (fl. 58), no prazo de 30 (noventa) 

dias, hipótese em que defiro sua restituição. Saliento que deve constar na 

intimação que, caso não seja comprovada no prazo determinado, os bens 

serão doados ou destruídos.Transcorrido in albis o prazo mencionado 

acima, sem manifestação da parte interessada ou comprovação da 

propriedade, determino o perdimento em favor da União, nos termos do art. 

91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, e, consequentemente, a 

destruição, caso não sejam passiveis de doação.P. R. I. C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91599 Nr: 8940-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIO INSABRALD DA SILVA, Cpf: 

48367575091, Rg: 6036066097, Filiação: Tereza Insabrald da Silva e 

Elpidio Ferreira da Silva, data de nascimento: 26/12/1966, brasileiro(a), 

natural de Cruz Alta-RS, convivente, funileiro, mecanico, pintor de aut., 

Telefone 3531-7920. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127927 Nr: 7141-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA ALVES SAMPAIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS DE SOUZA COSTA - 

OAB:16945/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICA ALVES SAMPAIO FERNANDES, 

Rg: 1629914-0, Filiação: Ionice Alves Sampaio e Antonio Siqueira Sampaio, 

data de nascimento: 19/04/1988, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, 

convivente, recepcionista, Telefone 66 3532 7123. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 15 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290859 Nr: 2837-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON LUIS DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA B. M. 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 2837-10.2017.811.0015, Protocolo 
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290859, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150644 Nr: 11767-61.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIR FRANCO, AMAURI MESSIAS MÁXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 7.974-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU EDENIR FRANCO, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 144,43 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167937 Nr: 2812-70.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILLEY RENNER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para, para intimar a defesa do 

acusado para que no prazo de cinco (05) dias manifeste-se nos termos 

do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182322 Nr: 3268-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PAIVA RODRIGUES, LUIS 

ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU ADEMILSON PAIVA RODRIGUES, na pessoa de seu(s) advogado(s) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), sob pena de restrição de seu nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 146,84 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179088 Nr: 14945-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FIDENCIO, DIRLENE APARECIDA 

ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, e, da r. 

decisão retro, proferida pelo MM. Juiz que preside os autos, INTIMO os 

RÉUS, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, CADA UM, efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 279,92 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 73,22 (setenta e três 

reais e vinte e dois centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290016 Nr: 2278-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CLAUDINO PESSOA DA SILVA, 

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, e, da r. 

decisão retro, proferida pelo MM. Juiz que preside os autos, INTIMO os 

RÉUS, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, CADA UM, efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 279,92 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 73,22 (setenta e três 

reais e vinte e dois centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287050 Nr: 526-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE JESUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:23555/MT

 [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o acusado LEANDRO DE JESUS PINTO, brasileiro, 

casado, eletricista automotivo, natural de Ponta Grossa/PR, nascido no dia 

29/01/1988, filho de Orgaci de Jesus Pinto e Neliane Pauzer de Jesus 

Pinto, residente e domiciliado na Rua do Ouro, na cidade de Moraes de 
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Almeida/PA, nas sanções previstas no artigo 302 do Código de Trânsito 

Brasileiro.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371292 Nr: 17455-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, 

GEREMIAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA - OAB:24352/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu 

DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, Dr. Victor Afonso Fideli Silva, 

para que, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresente nestes autos a 

resposta à acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283613 Nr: 18066-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR MARTINS DA SILVA, GERALDO SILVEIRA 

DE SOUZA JUNIOR, CLEVERSON ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Emerson 

Flavio de Andrade, OAB/MT 6730/0, para que no prazo de cinco dias junte 

aos autos procuração, outorgada pelo acusado Geraldo Silveira de Souza 

Junior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238727 Nr: 11251-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. defesa do 

acusado para que no prazo de cinco (05) dias manifeste-se nos termos 

do art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341221 Nr: 16841-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, 

VALDECIR MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GETÚLIO GEDIEL 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 16841-18.2018.811.0015, 

Protocolo 341221, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 345368 Nr: 450-51.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS, JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 

20.980

 (...)Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo 

acusado João Oliveira da Silva.No mais, intime-se a defesa para 

apresentar seus memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.Com os 

memoriais juntados aos autos, voltem-me imediatamente 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345368 Nr: 450-51.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS, JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 

20.980

 Certifico que, conforme autorizado pelo Provimento nº 52/07-CGJMT, 

impulsiono estes autos à Expedição de Matéria para a Imprensa, a fim de 

intimar o Dr. DENER FELIPE FELIZARDO - OAB/MT nº 21.678, advogado do 

acusado João Oliveira da Silva, para, no prazo legal, apresentar suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 216969 Nr: 16277-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Ação Penal - Código Apolo 216969

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 102, inexistem quaisquer 
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das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 

2020, às 16 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória para intimação do acusado sobre a data da 

audiência, bem como para colheita do seu interrogatório.

Intime-se o advogado constituído (fl. 103).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328171 Nr: 8256-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PADOVANI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Ação Penal - Código Apolo 328171

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 35, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 04 de fevereiro de 2020, às 14horas .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 37).

Intimem-se a vítima e a testemunha (fl. 03), devendo constar no mandado 

que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência 

acima aprazada.

Por fim, apense-se a MPU Código Apolo 319711 a estes autos, conforme 

já determinado à fl.29.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 11 de março de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 309082 Nr: 14070-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 Ação Penal - Código Apolo 309082

Vistos em correição.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 46/52, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 14h45min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 06 de maio de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241603 Nr: 13029-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARRASCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Bonatto Oliveira 

- OAB:OAB/MT 21767/O, LUCIANO CAMARGO - OAB:OAB/MT 19.955

 Ação Penal - Código Apolo 241603

Vistos em correição.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 41/49, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP, 

notadamente porque o delito apurado nestes autos (artigo 129, §9º, do CP) 

é processado mediante Ação Penal Pública Incondicionada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 

2020, às 14h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 39).

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de maio de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 171138 Nr: 6199-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ TERTULIANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Ação Penal – Código Apolo 171138

Acusado: Juarez Tertuliano de Carvalho

Vistos.

Em audiência realizada no dia 06.08.2015 (fls. 88/88-verso), concedeu-se 

ao acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 

(dois) anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou às fls. 114/114-verso pela declaração 

da extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral 

das condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação do 

Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Juarez Tertuliano 

de Carvalho, em relação ao fato apurado neste feito.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se ao 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizado a arma de fogo e os três cartuchos apreendidos à fl. 43 (arma 

não registrada), nos termos do artigo 25, da Lei n. 10.826/03 e, feitas as 

comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com 

as baixas e anotações de vezo.
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Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os advogados do acusado, para os fins do artigo 1.387, da 

CNGC/MT.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da 

CNGC/MT. Cumpra-se.

 Sinop, 10 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233119 Nr: 7507-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O

 Intimação advogado DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, à apresentar os 

memoriais finais nos autos, dentro do prazo legal.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 325550 Nr: 6684-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Ação Penal - Código Apolo 325550

 Vistos em correição.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 54/55, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2020, às 14h15min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 56).

Intimem-se a vítima e as testemunhas (fls. 03 e 55), devendo constar no 

mandado que deverá trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 22 de abril de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 330501 Nr: 9722-06.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Ação Penal - Código Apolo 330501

 Vistos em correição.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 64/65, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 15h15min .

Notifiquem-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado sobre a data da audiência, bem 

como para que traga aos autos procuração.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 22 de abril de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 343643 Nr: 18303-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAÍLTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Ação Penal - Código Apolo 343643.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 51/65, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Fevereiro de 

2020, às 16 horas.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública sobre a data da 

solenidade.

Intimem-se o acusado e a causídica constituída à fl. 66 sobre a data da 

solenidade.

Intimem-se a vítima e as testemunhas (fl. 65), devendo constar nos 

mandados que deverão trazer documento de identificação no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 27 de junho de 2019.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 369931 Nr: 16637-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL CASTALDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CRISTIANO CABRAL 

- OAB:22864/O

 ...Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo 

acusado Vitor Gabriel Castaldelli.No mais, em análise à resposta à 

acusação apresentada às fls. 83/93, inexistem quaisquer das hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 2020, às 16 

horas.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se e requisite-se o acusado, 

intimando-se o seu advogado.Requisitem-se os policiais 

militares.Intimem-se as vítimas e as testemunhas, devendo constar no 

mandado que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia 

da audiência acima aprazada.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 15 de janeiro de 2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza 
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de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 371849 Nr: 47-48.2020.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Ação Penal - Código Apolo 371849

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 46/49, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 

2020, às 16h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se o seu advogado.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314505 Nr: 17290-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01a/01b), para:ABSOLVER DOMINGOS RAMOS DAMACENO, , 

intime-se a vítima, por meio de seus representantes legais, sobre o teor 

desta sentença, para conhecimento.Publique-se. Dispenso o registro, nos 

termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se o advogado constituído, nos termos do artigo 1.387, da 

CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 13 de dezembro de 2019.Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272766 Nr: 11505-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA, Cpf: 

03342634170, Filiação: Monica Luzia Pereira Bernal e Geraldo Leite 

Pereira, data de nascimento: 17/11/1988, brasileiro(a), natural de Porto 

Murtinho-MS, solteiro(a), barman/exponop, Telefone 67-9609-2458. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR acusado, para que no prazo de 10 (dez) dias 

constitua novo patrono ou indique a necessidade de ser assistido pela 

Defensoria Pública.

Resumo da Inicial: Consta que entreo 10 e a madrugada do dia 13 de junho 

2015, os denunciados, subtrairam 01 (um) aparelho celular samsung 

pertencente a vítima Monica Pivato de Araujo, e outros objetos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 15 de janeiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365206 Nr: 13621-75.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILSIMAR APARECIDO TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico que até a presente data a advogada ANA MARIA MAGRO 

MARTINS, não apresentou os memoriais finais, devidamente intimada via 

DJE fl.104.

Dou fé.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365198 Nr: 13616-53.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO UNSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que o réu Felipe manifestou, no alvará 

de soltura, fl. 136, o interesse em recorrer, INTIMO o advogado dr. JULIO 

CESAR ESQUIVEL - OAB/MT 19211 para, no prazo legal, apresentar as 

razões do recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 347687 Nr: 2080-45.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, CLEIDE 

LUCIANA DA SILVA, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, JACKSON 

FENNER, KAROLINA NUNES DA ROCHA, CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - NUCLEO DE COLIDER - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 
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DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:, INDIANARA DOS 

ANJOS ROCHA DECHANTE - OAB:MT 22590/O, MAURO MÁRCIO DIAS 

CUNHA - OAB:5391, WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - OAB:24202/O

 Na hipótese, com a devida vênia de entendimento diverso, a acusada 

apresentou motivo justo para flexibilização das medidas cautelares (...) o 

convívio com a família, sobretudo nesta época do ano, é salutar para a 

reintegração social da condenada.Embora não tenha esclarecido quem 

reside na “Rua das Alfazema, nº 166, nesta urbe” e na “Chacara Bem Te 

Vi, na MT 140”, presume-se que o propósito é reunir-se com seus 

familiares para as festividades natalinas e do ano vindouro, sendo certo 

que os filhos menores residem consigo e devem também participar destas 

confraternizações.Desse modo, havendo justa causa para flexibilização 

das medidas cautelares fixadas, defiro o pedido formulado pela ré Cleide 

Luciano da Silva em 29.11.2019 (f. 983), autorizando-a “ausentar-se da 

sua residência no período de 24 a 25 de dezembro/2019” a fim de 

participar “da comemoração do Natal na residência situada a Rua das 

Alfazema, 166, nesta urbe” e, também, nos dias 31.12.2019 e 01.01.2020, 

para participar das comemorações da “virada do ano novo... na Chácara 

Bem Te Vi, na MT 140, esquina 01 com a estrada Sabrina”, mantendo 

integralmente as demais medidas cautelares fixadas.Com relação ao 

pedido formulado pela ré Marcia Gomes de Oliveira Reis, a hipótese dos 

autos se enquadra nas exceções expressamente relevadas no julgamento 

das ADC’s 43, 44 e 54, isto é, nas hipóteses em que se admite a prisão, 

antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (...) Com 

estas razões, indefiro o pedido formulado pela ré Marcia Gomes de 

Oliveira Reis em 09.12.2019 (fls. 993/996), pois ainda presentes os 

requisitos da segregação cautelar.Por ora, cumpra-se integralmente a 

decisão proferida em 25.11.2019 (fls. 978/978v), remetendo os autos ao 

e. TJMT para análise dos recursos interpostos.Cumpra-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019.Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 334245 Nr: 12269-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno a acusada 

Simone Sampaio de Almeida como incursa nas penas do artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006.Passo a dosimetria da pena da ré. (...) 01 (um) ano 

e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa 

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de 

outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de 

pena.(,,,) o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto.No 

que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo à 

condenada o direito de apelar em liberdade, mantendo, entretanto, as 

medidas cautelares já fixadas em 15.4.2018 (fls. 55/56).Transitada em 

julgado, expeça-se a guia de execução criminal definitiva, procedendo-se 

às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 

6º e 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT.Destruam-se as substâncias 

entorpecentes apreendidas, juntamente com o “rolo de papel filme” (f. 36), 

nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 72 da Lei nº 11.343/2006 e 

1.499 da CNGCGJ/MT.Determino a restituição à ré, do aparelho celular 

Samsung, de cor dourada (f. 36), desde que comprovada a propriedade. 

Caso contrário, isto é, não comprovada a propriedade ou caso a ré, 

devidamente intimada, não se manifeste, em 05 (cinco) dias, determino 

seja doado ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante 

termo.Determino à autoridade policial providenciar o descarte adequado 

dos galões contendo defensivos agrícolas (f. 29), junto à unidade da 

CEARPA/Sinop/MT.Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno a ré 

Simone Sampaio de Almeida ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se e intimem-se.Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 370970 Nr: 17274-85.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de restituição de bem apreendido nº 17274-85.2019.811.0015 

(Cód. 370970).

Requerente: Marcia Gomes de Oliveira Reis.

Cuida-se de pedido de restituição da motocicleta “Honda Biz, 125, ano 

2015, placa QBF 5744”, formulado por Marcia Gomes de Oliveira Reis em 

12.12.2019 (f. 04), alegando, em síntese, que a motocicleta foi apreendida 

em 11.02.2019 “conforme boletim de ocorrência anexado às fls. 171 do 

presente caderno processual” e que “não tem qualquer envolvimento com 

o crime investigado” [sic] e que é a legítima proprietária do veículo.

Pois bem. Compulsando os autos da Ação Penal Pública cód. 347687, em 

apenso, constata-se que a motocicleta referida realmente foi apreendida 

em 11.02.2019, conforme relatado no BOPJC nº 2019.15831 (fls. 170/172 

daqueles autos), quando do cumprimento do mandado de prisão expedido 

em face de Marcia Gomes de Oliveira Reis, embora não tenha sido lavrado 

termo ou auto de apreensão, consta expressamente do referido BO que a 

motocicleta “se encontra no pátio do guincho catarinense” [sic].

Nos termos do artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo.

No caso, a ação principal já foi julgada e, por se tratar de bem apreendido 

em momento posterior aos fatos narrados na denúncia e não estar 

diretamente relacionado ao crime de tráfico de drogas apurado nos autos, 

seu perdimento não foi decretado na sentença.

Diante disso, com fundamento no artigo 120 do CPP defiro o pedido 

formulado pela requerente e determino a restituição da motocicleta “Honda 

Biz, 125, ano 2015, placa QBF 5744”, apreendida em 11.02.2019, mediante 

termo nos autos, sem prejuízo do pagamento das respectivas taxas de 

pátio, uma vez que não há previsão legal para a isenção.

Junte-se cópia desta decisão nos autos da Ação Penal Pública Cód. 

347687, em apenso, após, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019.

Mario Augusto Machado

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299488 Nr: 8100-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZE ALVES FONSECA, MIKAELLY 

BATISTA BEZERRA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTIZ DE 

SOUZA, ANDERSON CRISPIM COSTA, RICARDO AREVALO SANABRIA, 

ALEX CRISPIM COSTA, LUCAS VALARDÃO DOS SANTOS, GUILHERME 

FERREIRA DA SILVA, JOICE MARTINS DE OLIVEIRA, VITOR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17597/O, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, e, da r. 

decisão retro, proferida pelo MM. Juiz que preside os autos, INTIMO os 

RÉUS ALEXANDRE ORTIZ DE SOUZA, VITOR BATISTA E RICARDO 
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AREVALO SANABRIA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, 

CADA UM, efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 186,20 (cento e oitenta e seis reais e vinte e 

seis centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 137,80 (cento e trinta e sete 

reais e oitenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 48,40 (quarenta e 

oito reais e quarenta centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300561 Nr: 8761-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189745 Nr: 11169-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFONSO BORNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA - OAB:16849/O, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 358374 Nr: 9142-39.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILINEI JOSÉ PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o réu Silinei 

José Pereira Lopes como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 2º, § 2º, da Lei nº 

12.850/2013.Passo a dosimetria da pena do réu (...) O somatório das 

penas privativas de liberdade fixadas ao réu perfaz o total de 10 (dez) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 523 (quinhentos e vinte três) dias 

multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na 

época dos fatos.Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, o tempo de prisão 

provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade (...) o regime de cumprimento 

de pena deve ser o inicial fechado, mercê do artigo 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 352468 Nr: 5364-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A SAÚDE PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA, MAICON 

WILLIAN FRITZEN RAMOS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Na hipótese, o acusado apresentou motivo justo para flexibilização das 

medidas cautelares, notadamente a proibição de ausentar-se de Sinop/MT, 

porquanto o convívio com a família, sobretudo nesta época do ano, é 

salutar para a reintegração social do condenado.Desse modo, havendo 

justa causa para flexibilização das medidas cautelares fixadas, defiro o 

pedido formulado pelo réu Adriano Rodrigues Siqueira em 19.12.2019 (f. 

367), autorizando-o ausentar-se da comarca de Sinop/MT no período de 

21.12.2019 a 02 de janeiro de 2020, “para passar as festas de natal e ano 

novo... na residência de sua mãe, localizada na cidade de Alta 

Floresta/MT” [f. 367, sic], mantendo integralmente as demais medidas 

cautelares fixadas.Por ora, preenchidos os requisitos legais, recebo o 

recurso de apelação interposto pelo réu Adriano Rodrigues Siqueira em 

19.12.2019 (f. 368) e, faculto à defesa apresentar as razões, no prazo 

legal.Após, dê-se vista ao Ministério Público para as 

contrarrazões.Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.Cumpra-se e 

intimem-se.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 370591 Nr: 17038-36.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIRLEO PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de restituição do veículo "CITROEN C4 PALLAS, cor 

prata, placa EPG 9395, ano/mod 2009/2010", formulado por Sirleo Pereira 

Lopes em 02.12.2019, alegando ser terceiro de boa-fé e proprietário do 

veículo apreendido nos autos da Ação Penal Pública cód. 358374 em 

apenso.

Não obstante, nesta data, foi decretado o perdimento do veículo, nos 

autos da Ação Penal Pública cód. 358374, em trâmite por este Juízo, 

porquanto foi utilizado por Silinei José Pereira Lopes, irmão do aqui 
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requerente, para o transporte de entorpecentes.

Cabe ressaltar que o veículo foi apreendido em 03.6.2019 e consta da 

cópia da autorização para transferência do veículo (f. 186) que a 

assinatura do suposto comprador, ora requerente, foi reconhecida 

somente em 05.7.2019, ou seja, sequer possui legitimidade e interesse 

para pleitear a restituição, pois teria "adquirido" o veículo após a sua 

apreensão, não se tratando, portanto, de "terceiro de boa-fé".

Diante disso, considerando que já foi decretado o perdimento do veículo 

nos autos da Ação Penal Pública acima referida e, carecendo o 

requerente de legitimidade e interesse processual, indefiro a petição inicial, 

nos termos do artigo 330, II e III e 485, I, ambos do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Junte-se cópia desta sentença aos autos da ação principal, após, 

arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 303641 Nr: 10580-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON BRUNO, VINICIUS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Cuida-se de Ação Penal Pública já julgada em 22.11.2017 (fls. 155/177) e 

arquivada em 18.10.2018.

Não obstante, em 10.9.2019 (f. 273), a escrivã promoveu o 

desarquivamento do feito, porquanto existe um bem apreendido ainda 

vinculado à ação penal.

De fato, embora tenha sido determinada a restituição da motocicleta 

“Honda CG 160 FAN, ano/mod 2016/2016, Placa QBJ-4238, Chassi 

9C2KC2200GR073130”, nos autos do pedido de restituição cód. 331127 

(cópia às fls. 274/274v), por inércia do requerente na quitação das taxas 

devidas, o bem não foi restituído.

Diante disso, determino a doação da referida motocicleta ao Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01, mediante termo, 

determinando ao departamento de trânsito promover a transferência da 

propriedade do bem à referida instituição, que ficará isenta do pagamento 

de tributos e demais taxas incidentes sobre o bem, sem prejuízo de 

execução fiscal quanto aos débitos tributários, em face do antigo 

proprietário.

Após, não havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 308669 Nr: 13847-51.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Bruno Martins da Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006.Passo à dosimetria da pena do réu.(...) resultando 

na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Diante do quantum de pena 

fixado, o regime de cumprimento deve ser o inicial aberto, mercê do artigo 

33, § 2º, “c”, do Código Penal, não sendo aplicável ao caso o disposto no 

artigo 387, § 2º, do CPP, porquanto não ficou preso provisoriamente.Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por 

entender que, no caso, onde restou comprovado que o réu trouxe consigo 

e manteve em depósito 15 (quinze) porções, com mais de 100g (cem 

gramas) de maconha, destinadas à comercialização, a substituição não se 

mostra suficiente para prevenção e repressão ao narcotráfico.No tocante 

ao disposto no artigo 387, § 1º, do CPP, não vislumbro a necessidade de 

fixação de qualquer medida cautelar, podendo o réu aguardar solto o 

julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser 

interposto.Transitada em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia 

Federal) e expeça-se a guia de execução penal definitiva, procedendo-se 

às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1º e 983, §§ 1º a 

7º, todos da CNGCGJ/MT.Destruam-se, por incineração, as substâncias 

entorpecentes apreendidas, nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 

72 da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 da CNGCGJ/MT.Em observância ao 

artigo 804 do CPP, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se e intimem-se.Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362160 Nr: 11608-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que o advogado do réu, dr. DENER FELIPE FELIZARDO 

E SILVA, OAB/MT 21678, foi INTIMADO por DJE em 03/12/2019, retirou os 

autos em carga dia 09/12/2019 e devolveu-os em 19/12/2019, desprovido 

das alegações finais. Diante disso, considerando que o réu encontra-se 

PRESO, REITERO a INTIMAÇÃO ao advogado que acompanhou o réu 

durante a instrução para, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306792 Nr: 12820-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUÂ ALVES CARDOSO, HIGOR PADILHA 

ALVES, DANIEL VINICIUS TITTÃO RODRIGUES, GIOMAR REIS MATOS DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ALLAN LOPES CARASSA - OAB:MT-20.715, EURIDES 

PARRON PARRON - OAB:20.719, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Certifico que a procuração mencionada na petição de fl. 365, do réu 

Giomar ao advogado Ismael dos Santos, assim, impulsiono os autos à 

intimação do advogado para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos a 

referida procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353909 Nr: 6256-67.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA KATIANE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que REITERO a INTIMAÇÃO ao advogado da ré, 

MARCOS VINICIUS BORGES - OAB:OAB/MT 21.927, para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322175 Nr: 4457-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALFREDO FÉLIX, MACIEL GOUVEIA 

GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, REITERO a INTIMAÇÃO aos advogados dos réus para, 

em 02 dias, apresentarem suas contrarrazões.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356443 Nr: 7956-78.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS DE SALES, Cpf: 

99869195172, Rg: 25754785, Filiação: Marcia Maria de Sales, data de 

nascimento: 14/02/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), garota de programa, Telefone 66-99674-8146. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece a denúncia em desfavor do 

réu, acima qualificado, em razão dos fatos que passa se expor: No dia 14 

de novembro de 2018, policiais se dirigiram até a residencia onde o réu se 

encontrava e com ele foi localizado as substancias entorpecentes em 

questão. Relatou- se também que o mesmo tentou se livrar dos 

entorpecentes que foram deixadas em cima da mesa pelos policias, 

correndo até o quintal e as jogando dentro da fossa. Diante do exposto, 

denúncia - se MARCOS VINICIUS DE SALES como incurso no artigo 

33,caput, da Lei nº 11343/2006.

Despacho: Cuida-se de Ação Penal Pública originada a partir da 

separação do processo (cód. 342399), com relação ao denunciado 

Marcos Vinícius de Sales, notificado por edital em 05.6.2019 (f. 69), por 

não ter sido localizado para notificação pessoal.Remetidos os autos à 

Defensoria Pública, o ilustre Defensor Público (fls. 73/74), requereu "a 

suspensão do feito, nos termos do artigo 366, do Código de Processo 

Penal" [sic].Com vistas, o Ministério Público requereu o recebimento da 

denúncia e, após, a citação do réu por edital (f. 75).Pois bem. Por ora, não 

tendo sido arguidas preliminares pela defesa, embora oportunizada 

manifestação após a notificação por edital, acolho as razões do Ministério 

Público e, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 56 

da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia e determino a citação do réu 

Marcos Vinicius de Sales por edital.Caso o réu, citado por edital, não 

compareça nem constitua advogado, desde já, delibero que o processo e 

o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do artigo 

366 do CPP e 982, § 3º da CNGCGJ/MT.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LAIS COSTA SAMPAIO, 

digitei.

Sinop, 04 de novembro de 2019

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353138 Nr: 5758-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, 

RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA, LEONARDO DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, GUILHERME SALDANHA PEGORARO - OAB:OAB/MT 

25811/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, considerando a juntada das alegações finais apresentadas 

pelo MP, INTIMO os advogados dos réus para, no prazo legal, 

apresentarem suas alegações finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281591 Nr: 16842-71.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

03115671180, Rg: 1266238-0, Filiação: Maria Laudelina dos Santos e Jose 

Gomes dos Santos, data de nascimento: 15/11/1982, brasileiro(a), natural 

de Cascavel-PR, solteiro(a), serviços gerais, pintor, escarneador, 

Telefone 9912-3705. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece 

DENÚNCIA em desfavor de FERNANDO GOEMS DOS SANTOS, em razão 

do fato que passa a expor: Cosnta dos inclusos autos de inquérito policial 

que no dia 07 de outubro de 2016, por volta das 18 h, no cruzamento da 

Rua das Primaveras com Avenida Jequitibás, em Sinop/MT, o réu entregou 

a consumo 01 (uma) porção com massa líquida de 0,4 (quatro decigramas) 

de sustância entorpecente denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente 

conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com 

determinações legais e regulamentares. Ante o exposto, o Ministério 

Público denuncia o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06.

Despacho/Decisão: Reporto-me à decisão proferida em 12.4.2019 (f. 29), 

que determinou a notificação do denunciado para apresentar defesa 

prévia, por escrito, no prazo legal (art. 55 da Lei nº 11.343/2006). Não 

obstante, embora expedido mandado de notificação (f. 33), o denunciado 

não foi localizado, pois mudou-se com sua genitora para o Estado do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1778 de 3112



Paraná, estando em local incerto e não sabido (f. 35), sendo então 

notificado por edital (fls. 38/39).Remetidos os autos à Defensoria Pública, 

o ilustre Defensor Público (f. 40v), requereu "seja aplicado o art. 366, CPP" 

[sic].Com vistas, o Ministério Público requereu o recebimento da denúncia 

e, após, a citação do réu por edital (f. 42).Pois bem. Por ora, não tendo 

sido arguidas preliminares pela defesa, embora oportunizada 

manifestação após a notificação por edital, acolho as razões do Ministério 

Público e, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 56 

da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia e determino a citação do réu 

Fernando Gomes dos Santos por edital.Caso o réu, citado por edital, não 

compareça nem constitua advogado, desde já, delibero que o processo e 

o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do artigo 

366 do CPP e 982, § 3º da CNGCGJ/MT.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS DOS 

SANTOS COSTA, digitei.

Sinop, 14 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282966 Nr: 17658-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON ALVES DE SOUZA, Cpf: 

05648189176, Rg: 2634430-0, Filiação: Elisangela Maria Sales Alves e Erli 

Riibeiro de Souza, data de nascimento: 11/12/1991, brasileiro(a), 

solteiro(a), auxiliar/ajud. constr. civil, Telefone 66-99623-3325. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 15 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306795 Nr: 12823-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IKARO TEIXEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

06016887161, Rg: 27890287, Filiação: Rosenilda Felisbino Teixeira e 

Rosalvo dos Santos, data de nascimento: 27/10/1998, brasileiro(a), natural 

de Colíder-MT, solteiro(a), porteiro, Telefone 9621-6531/99642-0147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,80 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) 

sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 15 de janeiro de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309866 Nr: 14553-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE OLIVEIRA TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado 

Douglas de Oliveira Tosti como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.Diante do quantum de 

pena aplicado, e não havendo circunstâncias que justifiquem a fixação de 

regime mais rigoroso, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto. Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, 

considerando as circunstâncias da causa, em que foram apreendidas 05 

(cinco) porções e vários cigarros de drogas ilícitas (maconha), tendo este 

admitido que estava, de fato, comercializando entorpecentes, a 

substituição não se mostra suficiente para repressão e prevenção do 

crime (art. 44, III, do CP). Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno o 

réu Douglas de Oliveira Tosti ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se e intimem-se.Sinop/MT, 16 de janeiro de 

2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310562 Nr: 14979-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Bruno Martins da Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput, 

c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal, 

absolvendo-o, entretanto, da imputação de associação para o tráfico (art. 

35 da Lei nº 11.343/2006).Passo à dosimetria da pena do réu.Pelo crime 

tipificado no artigo 33, caput, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.resultando 

na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa.Pelo crime tipificado no artigo 180 do Código 

Penal. em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, O somatório das 

penas privativas de liberdade e de multa fixadas em face do réu perfazem 

o total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e 

setenta e seis) dias-multa, razão pela qual, considerando o quantum de 

pena fixado, o regime de cumprimento deve ser o inicial aberto, mercê do 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de 
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liberdade por restritiva de direitos por entender que, no caso, onde restou 

comprovado que o réu mantinha em depósito mais de 300g (trezentos 

gramas) de maconha, além de receptar produtos provenientes de furtos e 

roubos, a substituição não se mostra suficiente para prevenção e 

repressão ao narcotráfico e outros crimes, .Em observância ao artigo 804 

do CPP, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Publique-se 

e intimem-se.Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185245 Nr: 6362-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO O 

RÉU FERNANDO S. LUVISON, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que, 

CADA UMA, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 278,91 (duzentos e setenta e oito reais e 

noventa e um centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais 

e setenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 72,21 (setenta e dois 

reais e vinte e um centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296111 Nr: 6045-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA MENDES, MAURICIO 

CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 "[...] .Passo a dosimetria da pena do réu Maurício Cardoso Rodrigues (...) 

resultando na pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. 

(...) o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto. (...) Passo 

a dosimetria da pena do réu Willian Pereira Mendes Com relação ao crime 

tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. (...) resultando na pena 

de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. (...) Pelo crime 

tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003. (...) resultando na pena de 01 

ano de detenção e 10 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário 

mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, 

pois ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira 

fase. (...) intime-se os réus Mauricio Cardoso Rodrigues e Willian Pereira 

Mendes para justificarem o descumprimento das medidas cautelares 

impostas (...), no prazo máximo de 5 dias, após abra-se vista ao Ministério 

Público. (...) Determino a restituição, a quem de direito, de 01 vídeo game 

marca Sony Play Station 3, 01 vídeo game marca Sony Play Station 2, 02 

controles de vídeo game para os aparelhos PS2, 01 controle para vídeo 

game marca Multilaser, 01 aparelho celular marca Sansung cor preta, 01 

aparelho celular marca Sansung cor preta e vermelha, 01 aparelho celular 

marca LG cor preta e prata, 01 aparelho celular marca BLU cor preto e 

azul, 01 aparelho celular marca Motorola cor branca, 01 (um) monitor de 

computador LCD marca Philco, 01 módulo de som automotivo marca Boss 

cor prata, constantes no Auto de apreensão (f.14). Caso contrário, isto é, 

não comprovada à propriedade ou caso os réus devidamente intimados, 

não se manifestem, em 10 dias, não havendo interesse da 

GEBAP/SEJUDH, devem ser doados ao Conselho da comunidade de 

Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01, mediante termo.Em observância ao 

artigo 804 do CPP, condeno os réus Maurício Cardoso Rodrigues e Willian 

Pereira Mendes ao pagamento das custas processuais.Publique-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 16 de janeiro de 2019.Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito [...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 346505 Nr: 1269-85.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONEI CARLOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 "[...] Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o 

acusado Vonei Carlos Maciel como incurso na pena do artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006. (...) resultando na pena de 05 anos e 04 meses de 

reclusão e 510 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva nesse 

patamar, em razão da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira 

fase.(...) Com estas razões e fundamentos, o regime de cumprimento da 

pena deve ser o inicial fechado.No que diz respeito ao disposto no art. 

387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, 

mantendo, entretanto, as medidas cautelares já fixadas em 02.01.2019 

(fls. 42/43).(....) Não comprovado a efetiva utilização da Motocicleta 

Honda/C100 BIZ, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2000/2000, PLACA N° 

CGW-6247, CHASSI N°: 9C2HA07 00YR031252, CÓDIGO RENAVAM N°: 

00740713167 na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, determino a 

imediata restituição a quem de direito, determinando as baixas necessárias 

no sistema RENAJUD.Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno o réu 

Vonei Carlos Maciel ao pagamento das custas processuais.Publique-se e 

intimem-se.[...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368791 Nr: 15896-94.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARTINS LIMA, LUCAS BORGES 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando a declaração da ré ADRIANA (f. 130) 

que possui advogado e é dr. NEVIO PEGORARO, INTIMO-O para, no prazo 

legal, apresentar a defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337172 Nr: 14199-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON PAULINO MARQUES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 
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LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 146,84 (cento e quarenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166545 Nr: 1358-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOUSA TEMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:19221/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO o 

RÉU, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 146,84 (cento e quarenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 353300 Nr: 5855-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SALDANHA 

PEGORARO - OAB:26494, GUILHERME SALDANHA PEGORARO - 

OAB:OAB/MT 25811/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Em observãncia ao disposto no art. 1.544, §§ 1º e 2º, da CNGCGJ/MT, 

certifique-se a juntada da cópia digitalizada integral do presente incidente 

processual (Cód. 353300) no Processo Executivo de Pena Eletrônico nº 

6278-09.2011.8.11.0015.

Após, não havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194158 Nr: 15927-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IROZALTE ADOLFO DE SOUZA, 

Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O Sr. IROZALTE ADOLFO DE SOUZA ou eventuais 

terceiros interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em 

juízo e manifestar acerca do interesse na restituição do veículo "VW GOL, 

placas JYU-6324, ano/modelo: 1991/1991, apreendido nos autos

Despacho/Decisão: Trata-se de Ação Penal Pública já julgada em 

12.3.2014 (fls. 130/136), estando pendente o levantamento de valores e 

bens apreendidos (f. 54).Conforme certificado pela escrivã em 28.9.2018 

(f. 167), “foi apreendido nos autos um veículo ‘Gol, cor prata, placa JYU 

6324’ localizado no Guincho Catarinense, juntamente com os demais 

objetos descritos nos auto de apreensão f. 54 e, em consulta ao sistema 

informatizado Apolo não consta em apartado nenhum pedido de 

restituição, bem como não há certidão de registro de recebimento dos 

objetos para serem guardados nas dependências do fórum” [sic].De fato, 

na sentença proferida em 12.3.2014 (fls. 130/136), o Juízo da 2ª Vara 

Criminal local declarou somente o perdimento do valor apreendido (R$ 

410,00 – f. 54) em favor da União, nada mencionando acerca do 

automóvel VW/Gol CL, ano/modelo 1991/1991, de cor prata, placa JYU 

6324, “Celular Preto Niivo”, “Celular Samsung Preto/Rosa” e “Tablet” 

[sic].Nessa situação, certifique-se se os referidos bens (Auto de 

Apreensão à f. 54) foram restituídos e, caso negativo, considerando que, 

na sentença, não foi decretado o perdimento em favor da União, determino 

a restituição dos bens aos respectivos proprietários, mediante a devida 

comprovação e termo nos autos.Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias 

sem resposta dos réus ou terceiros interessados, diante do teor do ofício 

nº 2766/2018/GEBAP/SUPOD/SAJU/SEJUDH, subscrito pelo Gerente de 

gestão de bens aprendidos - Valdemar Aparecido de Siqueira - em 

08.10.2018, remetam-se à Gerência de gestão de bens apreendidos da 

SEJUDH (GEBAP) os dados dos bens apreendidos, informando o local em 

que estão depositados e, também, uma cópia da sentença, da respectiva 

certidão de trânsito em julgado e desta decisão, informando-se, também, à 

autoridade policial ou depositário responsável, que os referidos bens 

(automóvel VW/Gol CL, ano/modelo 1991/1991, de cor prata, placa JYU 

6324, “Celular Preto Niivo”, “Celular Samsung Preto/Rosa” e “Tablet”) 

poderão ser retirados por pessoa autorizada pela GEBAP/SEJUDH.Não 

havendo resposta no prazo assinalado, determino sejam os referidos 

bens doados ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo 

nos autos, destruindo-se os inúteis.Outrossim, em observância ao artigo 

7º do Decreto Estadual nº 394, de 15 de janeiro de 2016, expeça-se 

alvará de levantamento do valor apreendido (f. 162), em favor do 

FUNESD/MT, observando os dados bancários contidos no Ofício nº 

2007/2018/GAB/SEJUDH/MT (f. 168).Havendo custas processuais 

pendentes, remetam-se os autos à Central de arrecadação e 

arquivamento.Caso contrário, não havendo providências complementares, 

arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 16 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287012 Nr: 503-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS, ANA 

CAROLINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB:17553/O, LISLEY DE 

CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RENATO DIAS 
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COUTINHO NETO - OAB:11003/A, RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO 

- OAB:OAB/MT 19.985

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO os advogados dos rúes para, no prazo 

legal, manifestar acerca do aditamento da denúncia, bem como apresentar 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363171 Nr: 12256-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYFRAN DOS SANTOS, STEPHANIE PERRONI 

DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, bem como por determinação do MM. Juiz de Direito da 

Quarta vara Criminal, impulsiono os autos com Vistas ao advogado 

Leandro Gouveia de Assis, OAB/MT 18.434, constituído pelo réu Edyfran 

dos Santos para, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295627 Nr: 5774-90.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO VIEGAS DA SILVA, Rg: 

2673217-3, Filiação: Ivanir Bonfim da Silva e Antonio Viegas da Silva, data 

de nascimento: 10/03/1997, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone (66) 9711-8352. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR o réu MARCIO VIEGAS DA SILVA ou EVENTUAL 

INTERESSADO para, no prazo de 05 dias, comparecer em juízo e informar 

os dados bancários para a restituição do valor apreendido nos autos (R$ 

167,00), cientificando-o(s) de que caso não haja manifestação no referido 

prazo, o valor será doado ao Conselho da Comunidade desta comarca.

Despacho/Decisão: Determino a restituição dos valores apreendidos (R$ 

167,00 – f. 09), a quem de direito, fixando o prazo de 90 (noventa) dias 

para manifestação, findo o qual, não havendo manifestação do réu ou 

eventual interessado, os quais devem ser intimados pessoalmente, por 

mandado, nos endereços disponíveis ou, caso não encontrados, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, deverão os valores ser doados ao 

Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo. Destruam-se as 

substâncias entorpecentes apreendidas, por incineração, nos termos do 

artigo 50-A c.c. 72 da Lei nº 11.343/2006, comunicando-se à autoridade 

policial para tal mister. Passada em julgado, feitas as comunicações de 

praxe, não havendo providências complementares, arquivem-se, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 18 de novembro de 2019. Mario Augusto Machado. Juiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 17 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339433 Nr: 15692-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES SOARES LIMA DA SOLIDADE, 

PEDRO SOUSA AGUIAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 

21.794/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, notadamente eventuais 

sucessores do réu CHARLES SOARES LIMA DA SOLIDADE para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem a propriedade e retirarem os bens 

que lhes pertencem, bem como indicarem, no mesmo prazo, conta 

bancária para levantamento dos valores apreendidos na posse dele (R$ 

416,00).

Despacho/Decisão: Determino a restituição dos bens e valores constantes 

do Termo de Apreensão (fls. 33/34), com exceção, obviamente, das 

drogas e da arma de fogo e munições. Considerando que não há, no 

Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), tampouco no termo de apreensão (f. 

33) discriminação acerca dos respectivos proprietários dos aparelhos 

celulares, do boné da marca Nike de cor vermelha e da TV Samsung, 32 

polegadas, determino a intimação pessoal dos réus Pedro Sousa Aguiar 

Filho, de Rafael dos Santos Neves e, por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, de terceiros interessados, notadamente eventuais sucessores do 

réu Charles Soares Lima da Solidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovarem a propriedade e retirarem os bens que lhes pertencem, com 

exceção do boné de marca Nike de cor vermelha, que deve ser restituído 

independentemente de comprovação da propriedade, desde que não haja 

controvérsia acerca da propriedade do bem. Sem prejuízo da intimação 

das advogadas do réu Charles Soares Lima da Solidade, pela imprensa 

oficial, no mesmo edital acima citado, deve constar intimação de eventuais 

sucessores do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem conta 

bancária para levantamento dos valores apreendidos na posse dele (R$ 

416,00). O valor de R$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) deve ser 

levantado em favor do réu Pedro Souza Aguiar Filho, cabendo a ele indicar 

conta bancária para levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

havendo manifestação dos réus no prazo assinalado ou não comprovada 

a propriedade dos bens (celulares e televisor), determino sejam doados ao 

Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo. Publique-se e 

intimem-se. 3/12/2019. Mario Augusto Machado. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 17 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158744 Nr: 5969-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MORAES DA SILVA, MARCOS 

FERREIRA DA SILVA, MAURO IVANES DA SILVA SANTOS, MARCIO JOSE 
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RUDKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 Cuida-se de Ação Penal Pública já julgada em 04.6.2016 (fls. 340/357), 

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, estando pendente, ainda, a restituição 

da motocicleta apreendida (f. 52), conforme determinado na sentença.

Consta dos autos que em 06.11.2019 (f. 491), o réu Weliton Moraes da 

Silva requereu a restituição da motocicleta Honda CG 150, FAN, placa NUE 

7040, bem como do valor de R$ 921,00 (novecentos e vinte e um reais), 

apreendido em 30.6.2011 (f. 52).

Não obstante, conforme cópia do CRV (f. 495), o veículo está registrado 

em nome de Adrian da Silva Mendes e com relação ao valor em dinheiro, 

seu perdimento já foi determinado na sentença, transitada em julgado.

Diante disso, considerando que o réu Weliton não comprovou possuir 

poderes para representar o proprietário da motocicleta (Adrian da Silva 

Mendes), indefiro o pedido por ele formulado em 06.11.2019 (f. 491).

Por ora, determino o levantamento do valor apreendido (f. 52), em favor do 

FUNESD e, com relação à motocicleta, determino a intimação de Adrian da 

Silva Mendes, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pessoalmente 

ou por procurador formalmente constituído, retirar a motocicleta 

MARCA/MODELO, Honda Fan 150, cor preta, placa NUE-7040, CHASSI 

9C2KC1550AR204400, Ano Fabricação/Modelo 2010/2010, mediante 

termo, observando as disposições da sentença no tocante a eventuais 

encargos.

Não havendo manifestação do proprietário, determino a doação do veículo 

ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo, autorizando, 

desde já, a transferência de propriedade junto ao Departamento de 

Trânsito competente, ficando a entidade dispensada do recolhimento da 

taxas e quaisquer encargos tributários anteriores, sem prejuízo de 

execução em face do antigo proprietário.

Após, não havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 333511 Nr: 11763-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA-SG--E

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PIETRO BIASI - 

OAB:20.488-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando a impossibilidade de restituição da arma 

apreendida em razão de já ter sido destinada, INDEFIRO A RESTITUIÇÃO 

PRETENDIDA.Intimem-se o requerente e o Ministério Público.Após, não 

havendo outras providências a serem adotadas, arquive-se. Sinop/MT, 18 

de dezembro de 2019.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 370286 Nr: 16859-05.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMERSON SOUZA DO COUTO, FREDERICO PAPALA DO 

COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:MT-13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 16859-05.2019.811.0015 (370286) - O

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta nos interesses do 

menor FREDERICO PAPALA DO COUTO, representado por seu genitor 

Emerson Souza do Couto, em face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Em apertada síntese, narra que o assistido conta com quatorze anos de 

idade, apresenta diagnóstico de “malformações congênitas dos septos 

cardíacos com comunicação interatrial (CID Q21.1)” e, diante do quadro, 

necessita realizar a cirurgia de “Oclusão da Cia, via Percutânea”.

 Houve regulação administrativa do tratamento no mês de setembro/2019 e 

atualmente o requente aguarda a realização do procedimento. Entretanto, 

sustenta que a cirurgia deve ser realizada com urgência, o que ensejou a 

propositura da demanda, com pedido de tutela de urgência para que o 

procedimento vindicado seja disponibilizado imediatamente pelo 

demandado.

É o relato necessário. Decido.

Preliminarmente à análise da pretensão da parte autora, há necessidade 

de análise da inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO como litisconsorte 

passivo, bem como da competência deste juízo para conhecimento da 

demanda.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Conforme relatado alhures, a parte autora 

apresenta diagnóstico de “malformações congênitas dos septos cardíacos 

com comunicação interatrial (CID Q21.1)” e, diante do quadro, necessita 

realizar a cirurgia de “Oclusão da Cia, via Percutânea”.

Como é sabido, a incorporação de uma nova tecnologia no âmbito do 

Sistema Único de Saúde-SUS é de competência da União, que se ampara 

nos pareceres técnicos da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme previsto no art. 19-Q, §1º, da 

Lei n. 12.401/11. Posteriormente, é realizada negociação e articulação 

entre os entes federativos, por meio da Comissão Intergestores 

Tripartite-CTI, para pactuar consensualmente entre aqueles entes a 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS (art. 2º, IV, do 

Decreto n. 7.508/2011, regulador da Lei n. 8.080/90).

Essa definição de responsabilidade é de suma importância, a fim de 

preservar os recursos de cada ente federativo, e garantir o regular 

atendimento a todos os usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, 

considerando que a percepção financeira ocorre proporcionalmente à 

responsabilidade assumida.

Recentemente, no Recurso Extraordinário n. 855.178 o Supremo Tribunal 

Federal fixou tese de repercussão geral (Tema 793), referente a 

responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de 

saúde, vejamos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da 

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e determinar o 

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em igual sentido, o Conselho Nacional de Justiça, enunciou na I, II e III 

Jornadas de Direito da Saúde:

ENUNCIADO Nº 08. Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de 

saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de 

competência entre os entes federados.

ENUNCIADO Nº 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação 

não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione 

inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as 

regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse contexto, em que pese a parte requerente tenha indicado apenas o 

Município de Sinop/MT no polo passivo da lide, observo no parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico-NAT, que embora assegurado pelo SUS, 

compete ao Estado a disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado 

(fls.31).

Ante o exposto, sendo o procedimento vindicado de alta complexidade, 

compete ao Estado de Mato Grosso o financiamento, disponibilização, 

programação e dispensação, razão pela qual, determino a retificação da 

autuação para incluir o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide 

(CPC, art. 113, I).

DA COMPETÊNCIA. A Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, 

alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte 

competência:
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Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado.

O art. 2º da Resolução estabeleceu que as demandas em curso deveriam 

continuar a tramitar no juízo original, com ressalva:

 Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Finalmente, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em 

consonância com a previsão do art. 6º da Resolução TJ-MT/OE n. 

09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT.

Estabelecido o polo passivo da lide, resulta que o juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é o 

competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se 

trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes passivos o 

Município de Sinop/MT e o Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, a teor do disposto no art. 64, §3º, do CPC, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para julgamento da causa em favor do juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma 

física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá 

alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar 

os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à parte requerente, no 

prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta 

de nova ação, via PJE, perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa da parte requerente, 

preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de 

manifestação pela desistência, renove-se a conclusão.

Intime-se a requerente, com urgência.

Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363339 Nr: 12372-89.2019.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DG, LAAFG, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a,s) 

requerente(s) para comparecer, juntamente com seu(a,s) constituinte(s) à 

audiênciadesignada para 30/01/2020, às 16:00 horas, na sala de 

audiência da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop-MT, no 

prédio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 371706 Nr: 17700-97.2019.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 17700-97.2019.811.0015 (371706)

O pedido de reconsideração apresentado pela requerente – fls. 126-128 – 

não ataca o fundamento da decisão lançada nas fls. 125/125-v, qual seja, 

a inexistência de urgência objetiva a justificar a análise da pretensão em 

sede de plantão judiciário.

O alegado comportamento abusivo do executado há de ser combatido, se 

realmente ocorrente, nos limites da legislação vigente, não sendo 

admissível que se pretenda o combate a um suposto ilícito (a má-fé 

processual) com outro (a violação ao princípio do juiz natural).

Nesses termos, rejeito o pedido de reconsideração.

Intime-se o requerente.

Sinop/MT, 26 de dezembro de 2019, às 15h45min.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito plantonista.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349320 Nr: 3255-74.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, AJCR, TGCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS RODRIGUES, Filiação: Juraci de 

França Alves Rodrigues e Antonio Rodrigues. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

promoveu o Pedido de Medidas Protetivas a Adolescentes e Medidas 

Pertinentes aos Pais no interesse das adolescentes A. J. C. R. e T. G. C. 

R, em desfavor dos genitores M. F. C. e R. R., em razão de omissão, 

notícia de negligência e abandono intelectual perpetrado por les, fazendo 

necessário o ajuizamento da presente ação visando o acompanhamento 

do caso e a solução da problemática. Ao final, requer a aplicação de 

medidas pertinentes aos genitores conforme indicação das profissionais 

da equipe multidisciplinar do Poder Judiciário, dentre aquelas descritas no 

artigo 129, do ECA, entre outras medidas que se mostrarem necessárias 

no decorrer do acompanhamento.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 3255-74.2019.811.0045 (349320)I – 

Certifique-se quanto à apresentação de contestação pela requerida M. F. 

C..II – Ante as certidões juntadas nas fls. 67-69, defiro a citação do 

requerido R. R. por edital, com fundamento no art. 256, II, do CPC, com 

prazo mínimo. Forte no art. 72, II, do CPC, fica desde logo nomeada 

Defensoria Pública curadora do requerido em caso de inércia deste, 

devendo ser providenciada carga dos autos para oferecimento de 

contestação após a necessária certificação.III - Em consonância com a 

promoção Ministerial da fl. 68/68-v, designo audiência com a genitora e as 

adolescentes para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h30min. Com a nobre 

vênia do I. Promotor de Justiça, entendo desnecessária a presença das 

profissionais da rede de proteção, uma vez que a manifestação daquelas 

deve ocorrer, em regra, na forma escrita. Assim sendo, intimem-se as 

adolescentes e a genitora para comparecimento ao ato.IV – Em razão da 

alegada baixa frequência escolar das adolescentes, oficie-se à Secretaria 

Estadual de Educação para que informe, com urgência, a atual situação 

educacional de ambas, notadamente o aproveitamento no ano escolar que 
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já se encerrou ou está prestes a se encerrar.Sinop/MT, 17 de dezembro 

de 2019.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 19 de dezembro de 2019

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369400 Nr: 16303-03.2019.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YCHF, EEHF, CCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA S. SANTOS BEZERRA - 

OAB:OAB/MT18828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a,s) 

autor(a,s) para que no prazo de 10 (dez) dias atendem às indicações do 

Ministério Público (fl. 16-v): diligencie e informe ao Juízo sobre o endereço 

atualizado do genitor/réu posto que as informações contidas na inicial dão 

conta que nos autos de execução penal ele assina mensalmente e, 

pontanto, constará no referido processo o seu endereço; junte aos autos 

fotocópia da sentença que originou o alvará cuja fotocópia se encontra à 

fl. 14, e, justifique a razão pela qual a ação foi ajuizada perante o r. Juízo 

de Sinop/MT mesmo tendo indicado o domicílio dos autores como sendo na 

Itália.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 371854 Nr: 53-55.2020.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIBG, JEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 53-55.2020.811.0015 (371854) – A

De início, importante consignar-se que o feito já foi extinto, conforme 

sentença acostada às fls. 22-23, incumbindo à parte insatisfeita a 

impugnar pelas vias próprias.

De qualquer sorte, consoante já exposto anteriormente, a autorização 

judicial de viagem não se presta para suprir a falta de documentação ou 

de diligência dos genitores/responsáveis.

No caso em crivo, trata-se de viagem de lazer, não sendo admissível que 

o próprio juízo submeta a adolescente a situação de risco, deferindo 

autorização de viagem em cenário de incertezas.

Intime-se a requerente e cumpra-se integralmente a sentença de fls. 

22-23.

Publique-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365671 Nr: 13876-33.2019.811.0015

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGDRD, GLDRD, MQDR, GDDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE VALENTIN DE 

SOUZA DO NASCIMENTO - OAB:25.787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em consonância com o sustentado pelo Ministério Público, 

decido pelo indeferimento do pedido para que os requerentes visitem o 

padrasto na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com a preclusão, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 371707 Nr: 17702-67.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENNAN FELIPE TOMAZINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUISELA DAIANA NORONHA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 25456/O, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 17702-67.2019.811.0015 (371707)

Trata-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

restituição de veículo cumulada com danos morais com pedido de tutela de 

urgência”, ajuizada por Rennan Felipe Pollo Tomazine em face de Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Catatau Comércio de Veículos 

Ltda.

Relata o autor, em apertada síntese, que financiou parte da aquisição de 

veículo com a instituição requerida, no dia 30.07.19, sendo que o 

pagamento seria efetuado em 48 parcelas mensais. Como não recebeu os 

boletos para pagamento em sua residência, em 27.08.19 foi até a segunda 

requerida e ali recebeu os boletos relativos aos meses de setembro e 

outubro/2019, os quais devidamente quitados (contrariamente ao alegado, 

porém, os comprovantes respectivos não acompanham a inicial).

Contudo, em 10.11.19 o requerente foi surpreendido pela busca e 

apreensão do veículo por um Oficial de Justiça, o qual alegou que a 

parcela referente ao mês de agosto/2019 estaria inadimplida. Sustenta o 

requerente que não foi notificado a respeito e imaginava que as parcelas 

estivessem em dia.

Em contato com o primeiro requerido, foi informado de que deveria quitar 

integralmente o valor financiado para ter seu veículo de volta, caso 

contrário o bem seria removido para Goiânia/GO.

Postulou, diante do narrado, medida de urgência consistente na vedação 

da transferência do veículo para Goiânia/GO, seguida da restituição do 

bem ao requerente, uma vez que não foi notificado nos termos do 

Decreto-lei n. 911/69. Ao final, postulou sejam os requeridos condenados 

no pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

É o relato necessário. Decido.

Em que pese a narrativa do autor, calha destacar que a apreensão do 

veículo – que não foi demonstrada - teria ocorrido em 10.11.19, portanto, 

43 (quarenta e três) dias antes do protocolo da inicial.

Calha destacar a redação do art. 1º da Resolução n. 71/2009 do CNJ:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

Cumpre ressaltar que o autor sequer indicou a ação de busca e 

apreensão da qual emanada a ordem combatida, muito menos juntou a 

documentação pertinente de modo a embasar sua fundamentação. Afora 

isso, não justificou a propositura de ação autônoma, quando o 

procedimento previsto no Decreto-lei n. 911/69 lhe permite a veiculação 

das mesmas teses ora suscitadas como matéria de defesa. O art. 3º, § 6º, 

daquele instrumento legislativo prevê até mesmo multa para o credor 
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fiduciário em caso de improcedência da demanda, sem prejuízo de sua 

responsabilidade por perdas e danos, complementa o § 7º do mesmo 

comando normativo. A multa, vale o registro, é superior ao montante 

postulado a título de reparação de danos na inicial.

Portanto, afora se tratar de questão que poderia ter sido regularmente 

apreciada ao longo do expediente forense ordinário, há robustos indícios 

da inadequação da via eleita, o que conduziria à rejeição da inicial.

De qualquer sorte, tratando-se a urgência do pressuposto primeiro para a 

análise da pretensão, e ausente indicativos objetivos de sua ocorrência, 

determino se aguarde a retomada do expediente forense regular, 

procedendo-se então à regular distribuição para a unidade judiciária que 

proferiu a ordem de busca e apreensão impugnada (a qual o requerente 

deverá oportunamente indicar).

Intime-se o requerente.

Sinop/MT, 23 de dezembro de 2019, às 18h.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito plantonista.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363670 Nr: 12581-58.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLDV, HSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSV, JADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAYANE DOS SANTOS VASCONCELOS, 

Cpf: 95517952291, Rg: 210.503, Filiação: Maria de Fátima Leandro dos 

Santos e Miguel do Livramento Vasconcelos, data de nascimento: 

08/08/1988, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), 

doméstica, Telefone 9607-8680-9973-7607 e atualmente em local incerto e 

não sabido JOSE ALVES DA CONCEIÇÃO FILHO, Cpf: 02493838378, Rg: 

206.590.016, Filiação: Maria de Jesus Macedo e Jose Alves da Conceição, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de regulamentação de guarda com 

pedido liminar proposta por M. L. V., por intermédio do Núcleo de Prática 

Jurídica – FASIP, nos interesses de sua neta H. S. C., nascida em 

02.07.2007, em face dos genitores da menor, N. S. V. e J. A. C. F..O 

requerente narrou que é avô materno de H. e que exerce a guarda de fato 

da adolescente desde o nascimento da neta. Afirmou que a genitora da 

menor tem um relacionamento amoroso com J. T. P., o qual supostamente 

praticou o crime de homicídio em desfavor do filho do casal, irmão mais 

novo da adolescente. Sustentou que a genitora/requerida continua o 

relacionamento amoroso com a pessoa que supostamente matou o seu 

filho e ameaça que levará a adolescente para morar consigo, mesmo 

morando “de favor” na casa de amigos, razão pela qual o avô postulou, 

em sede liminar, a regulamentação da guarda da adolescente.Informa o 

requerente, ainda, que o genitor da adolescente, requerido J. A. (residente 

na cidade de Santa Inês/MA), concorda que a guarda da menor seja 

mantida com o autor/avô.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 12581-58.2019.811.0015 (363670) - 

OTrata-se de ação de regulamentação de guarda com pedido liminar 

proposta por M. L. V., por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica – 

FASIP, nos interesses de sua neta H. S. C., nascida em 02.07.2007, em 

face dos genitores da menor, N. S. V. e J. A. C. F. O requerente narrou 

que é avô materno de H. e que exerce a guarda de fato da adolescente 

desde o nascimento da neta. Afirmou que a genitora da menor tem um 

relacionamento amoroso com J. T. P., o qual supostamente praticou o 

crime de homicídio em desfavor do filho do casal, irmão mais novo da 

adolescente. Sustentou que a genitora/requerida continua o 

relacionamento amoroso com a pessoa que supostamente matou o seu 

filho e ameaça que levará a adolescente para morar consigo, mesmo 

morando “de favor” na casa de amigos, razão pela qual o avô postulou, 

em sede liminar, a regulamentação da guarda da adolescente.Informa o 

requerente, ainda, que o genitor da adolescente, requerido J. A. (residente 

na cidade de Santa Inês/MA), concorda que a guarda da menor seja 

mantida com o autor/avô.Juntou documentos (fls. 15-26).Distribuída a ação 

inicialmente à Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, 

o MM. Juiz que ali jurisdiciona declinou da competência em favor deste 

juízo (fls. 27-28).Preliminarmente à análise da liminar, determinou-se a 

realização de estudo psicossocial (fl. 30).Realizado o estudo psicossocial 

(fls. 33-35), a equipe multidisciplinar do juízo atestou que a adolescente 

está sob os cuidados dos avós maternos desde o nascimento e fora de 

situação de risco, que a menor não manifestou interesse em viver com os 

genitores e que os avós detêm melhores condições para continuar 

exercendo a guarda de H..O Ministério Público postulou pelo deferimento 

da guarda ao requerente M. L. V. (fl. 51).É o breve relato. Decido.O 

princípio orientador das decisões judiciais sobre guarda de filhos é a regra 

da prevalência dos interesses do menor, que há de ser criado no ambiente 

que melhor assegure seu bem-estar, seja com a mãe, com o pai, ou 

mesmo com terceiro.Conforme se verifica dos autos a adolescente 

encontra-se sob a responsabilidade dos avós maternos, sendo que, 

conforme se depreende do estudo psicossocial acostado às fls. 33-35, 

ela está bem cuidada e manifestou a vontade em permanecer com os 

avós. Na mesma oportunidade, as subscritoras do relatório emitiram 

parecer favorável à regulamentação/concessão da guarda aos avós.Pois 

bem, embora não se esteja diante de solução ideal, pois os filhos devem 

sempre permanecer em companhia de ao menos um dos pais, a guarda da 

adolescente H. deve ser mantida com o avô materno, porquanto ao que 

consta do relatório de visita técnica a situação de fato não representa 

risco para a menor, bem como porque a guarda tem caráter precário e 

pode ser modificada a qualquer tempo, desde que alteradas as condições 

fáticas.Assim, em razão da necessidade de regularização da situação 

fática narrada no relatório das fls. 33-35, observando-se a regra de 

prevalência dos interesses dos menores, com fulcro no art. 300 do CPC, e 

art. 33, § 1º, do ECA, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e DEFIRO A 

GUARDA da menor H. S. C., em favor do avô materno M. L. V. Expeça-se 

o respectivo termo de guarda.Intime-se o guardião para a 

assinatura/retirada do termo de guarda. Destaco que no ato da intimação o 

guardião deverá ser advertido de que a guarda é instituto essencialmente 

precário, modificável a qualquer tempo, devendo toda alteração na 

situação de fato ser previamente comunicada a este juízo.Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça nos termos o art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, 

incisos I a IX, do CPC.Citem-se e intimem-se os requeridos para 

oferecimento de resposta, com expedição do necessário.Sem prejuízo da 

tentativa de citação pessoal, como forma de agilizar a entrega da 

prestação jurisdicional e considerando a possibilidade de não localização 

dos requeridos nos endereços informados, determino desde logo, como 

medida de cautela, a concomitante expedição de editais de citação, com 

prazo mínimo.Não havendo resposta no prazo acima, forte no art. 72, II, do 

CPC, fica desde já nomeada a Defensoria Pública como curadora dos 

requeridos, devendo ser providenciada carga dos autos para 

oferecimento de contestação.Após, vista ao Ministério Público e retornem 

os autos conclusos; Sinop/MT, 27 de novembro de 2019.JACOB 

SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 09 de janeiro de 2020

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343698 Nr: 18339-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SHS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(s) guardião 

(ões), Dr. Murilo Boscoli Dias – OAB 20.423-A, acerca da decisão de fl. 

208, adiante transcrita: "Diante disso, não havendo os guardiões logrado 

êxito em comprovar o alegado “vazamento de informações”, em 

consonância com a promoção Ministerial (fl. 207) e com o art. 373, I, do 

CPC, INDEFIRO o pedido de providências. Intime-se o D. Patrono dos 

guardiões acerca desta decisão. Finalmente, intime-se a equipe técnica do 

CSMJ para que atenda ao item “2” da promoção Ministerial da fl. 207. Com 

a juntada dos relatórios, vista ao Ministério Público e renove-se a 

conclusão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 370265 Nr: 16842-66.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TIAGO DE PAULO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) 

- OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento da causa em 

favor da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca.Remetam-se os autos à Central de Distribuição da Comarca para 

as devidas providências quanto à redistribuição à Vara competente, 

procedendo-se baixas e anotações necessárias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 371708 Nr: 17704-37.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DA PENHA GUIRRA, CLAUDIO PEREIRA GUIRRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGO MORAIS 

DANIEL - OAB:19507/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 17704-37.2019.811.0015 (371708)

Tendo em vista que a inicial foi protocolada no dia 23.12.19, a emenda foi 

determinada em 24.12.19 e o somente nesta data, às 16h25min, o autor 

emendou a inicial, entendo que resta inviabilizada a análise no plantão 

judiciário.

Com efeito, faltam menos de 24h para o encerramento do recesso 

forense, não se justificando a apreciação em grau urgentíssimo do pleito, 

com todas as vicissitudes envolvidas, se o próprio autor não cooperou 

com a celeridade processual, ao levar exatos 13 (treze) dias para 

emendar a inicial.

 Calha destacar a redação do art. 1º da Resolução n. 71/2009 do CNJ:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

A postura do autor, repiso, não se coaduna com a urgência prevista nos 

dispositivos citados, de sorte que inexistente justo motivo para que se 

excepcione a regra do juiz natural.

Nesses termos, determino se aguarde a retomada do expediente forense 

regular, procedendo-se então à regular distribuição do feito à Vara 

Especializada dos Juizados Especiais

 Intime-se o requerente.

Sinop/MT, 06 de janeiro de 2020, às 17h14min.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito plantonista.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370607 Nr: 17047-95.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANA DE CARVALHO GONÇALVES, 

Rg: 5548690, brasileiro(a), extrangeira. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Ação de Guarda com Pedido de 

Guarda Provisória c/c Regulação de Documentação Civil de Adolescente 

Estrangeira movida por M.N. C. em favor da adolescente M. C. G, em 

desfavor de S. C. G. Alega que seu filho conviveu em união estável com a 

requerida por um período e, por ocasião do início de tal relacionamento, a 

requerida já possuia uma filha, nascida na Guiana Francesa. Que no mês 

de agosto de 2018, a requerida viajou para a Guiana Francesa e deixou a 

filha sob os cuidados da autora e de seu filho, sob a alegação que iria 

realizar um trabalho temporário e voltaria ao Brasil dentro de dois meses. 

Ocorre que até a presente data a requerida não retornou, sendo que 

sequer se tem noticia do seu paradeiro, pois cortou todo o contato desde 

que viajou. Relata que desde então, juntamente com seu filho, vem 

exercendo a guarda de fato da adolescente. Argumenta que criaram 

verdadeiro laço familiar, sendo que a adolescente reconhece seu filho 

como pai e a requerente como avó. Afirma que em razão da adolescente 

deter como documento somente a certidão de nascimento expedida na 

Guiana Francesa, tem encontrado dificuldade para que a menor tenha 

acesso à educação, saúde, dentre outros direitos. Busca regularizar a 

situação da menor. Ao final, requer a guarda provisória da adolescente; 

em tulela de urgência a intimação do consulado na Guiana Francesa para 

a obtenção da documentação civil da menor; e, a procedencia do pedido 

no sentido de conceder a guarda definitiva da adolescente à requerente e 

confirmar a determinação de regularização da documentação civil de 

estrangeira em prol da menor.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 17047-95.2019.811.0015 (370607)I – 

Defiro o processamento com isenção de custas, nos termos do art. 141, 

§2º, do ECA.II – Em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, determino, previamente à análise do pedido urgente de outorga da 

guarda da adolescente, seja realizado estudo psicossocial pela equipe 

interprofissional do juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o qual deverá 

responder aos quesitos apresentados pelo Ministério Público (fls. 17-19), 

bem como esclarecer a existência de vínculo afetivo entre a requerente e 

a adolescente.III – Em que pese a inicial relatar restrições de acesso da 

adolescente MARISSA DE CARVALHO GONÇALVES a serviços de saúde 

e educação, nada em concreto foi demonstrado. Pelo contrário, do 

atestado de frequência juntado na fl. 15 extrai-se que foi matriculada na 
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rede estadual de ensino, registrando número elevado de faltas. Destarte, 

deixo de determinar providências nesse sentido, pois não se pode 

presumir a violação à Lei n. 13.445/2017 e ao Decreto n. 9.199/2017.IV – 

Nos termos da bem lançada manifestação do Ministério Público nas fls. 

17-19, oficie-se ao Consulado do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa, 

para que informe se houve o registro consular do nascimento de 

MARISSA DE CARVALHO GONÇALVES e, em caso afirmativo, seja 

remetida ao juízo a certidão consular de nascimento. O ofício deverá 

seguir acompanhado da certidão de nascimento da adolescente e da 

identidade da genitora, documentos anexos à inicial. Ainda, para fins de 

agilização da resposta, deverá o ofício ser encaminhado por meio 

eletrônico – cg.caiena@itamaraty.gov.br – sem prejuízo de outras formas 

de envio que assegurem a eficácia da comunicação. V – No que tange ao 

requerimento de pesquisa de endereços da requerida, trata-se de 

providência a cargo da Defensoria Pública – CPC, art. 319, II. A pesquisa 

de endereços pelo Poder Judiciário somente é possível em hipóteses 

excepcionais, é dizer, quando a parte interessada demonstrar que 

esgotou os meios disponíveis para localizar a parte adversa. Com efeito, 

são diligências que extrapolam a precípua função de entrega da prestação 

jurisdicional, sendo certo que, em tempos de duração razoável do 

processo, as partes também possuem obrigações a cumprir em prol da 

celeridade processual, e esse me parece o exato sentido do art. 6º do 

CPC. No caso em questão, tem-se que o art. 77, IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 146/2003, autoriza que as diligências requeridas sejam 

efetivadas diretamente pela Defensoria Pública, sem intervenção do Poder 

Judiciário. Nesses termos, indefiro as diligências requeridas e, tendo 

presente que se está a tratar de interesse de adolescente que 

aparentemente foi “abandonada” pela genitora, determino seja efetivada a 

citação daquela por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC, com prazo 

mínimo, assegurando-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 

resposta escrita. A medida não obsta, por evidente, que a Defensoria 

Pública indique em prazo hábil o endereço da genitora, hipótese em que 

será tentada sua citação pessoal, a qual improvável, ressalte-se, no 

contexto atual dos autos.VI – Com a juntada do laudo atinente ao estudo 

determinado no item “II” acima, vistas à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público, com conclusão na sequência, para análise do pedido liminar de 

guarda.Sinop/MT, 09 de janeiro de 2020.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 13 de janeiro de 2020

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353216 Nr: 5802-87.2019.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO SANTA 

ROSA - OAB:MT - 9.568-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 190, § 1º, do ECA e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) representado(a) do 

teor do dispositivo da sentença adiante transcrito: "Ante o exposto, 

havendo a remissão atingido seu desiderato, com fundamento no art. 126, 

parágrafo único, do ECA, DECLARO EXTINTO o presente feito, e com 

fundamento no art. 46, II, da Lei n. 12.594/12, DECLARO EXTINTA a medida 

socioeducativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333511 Nr: 11763-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA-SG--E

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PIETRO BIASI - 

OAB:20.488-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

do teor do dispositivo da decisão/sentença de fl. 78 adiante transcrito: 

"Ante o exposto, considerando a impossibilidade de restituição da arma 

apreendida em razão de já ter sido destinada, INDEFIRO A RESTITUIÇÃO 

PRETENDIDA. Intimem-se o requerente e o Ministério Público. Após, não 

havendo outras providências a serem adotadas, arquive-se."

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 6986-98.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 268447

INTIMAÇÃO DO DR. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, OAB/MT Nº 

3.150-A, para que tome ciência que o processo n. º 

6986-98.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 268447, da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1026, encontra-se 

disponível na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 16/12/2019.

Processo n. º 24675-58.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 280769

INTIMAÇÃO DO (A) DR (A). MAURO PAULO GALERA MARI, OAB/MT Nº 

3.056, para que tome ciência que o processo n. º 

24675-58.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 280769, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1163-A, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

16/12/2019.

Processo n. º 6866-70.2002.8.11.0002 – CÓDIGO 52757

INTIMAÇÃO DO (A) DR (A). ANTONIO LUIZ NEVES GOMES, OAB/MT Nº 

17.234, para que tome ciência que o processo n. 6866-70.2002.8.11.0002 

– CÓDIGO 52757, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 72, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 18/12/2019.

Processo n. º 2410-91.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 306610

INTIMAÇÃO DO DR. MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/MT Nº 

24.197 A, DO DR. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/MT Nº 14.469 para 

que tomem ciência que o processo n. º 2410-91.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 

306610, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1232, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado via sistema PEA, em 23/12/2019.

Processo n. º 21128-73.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 300469

INTIMAÇÃO DO DR. MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/MT Nº 

24.197 A, DO DR. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/MT Nº 14.469 para 

que tomem ciência que o processo n. º 21128-73.2012.8.11.0002 – 

CÓDIGO 300469, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1231, encontra-se disponível 

na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado via sistema PEA, em 18/12/2019.
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Processo n. º 10790-79.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 215428

INTIMAÇÃO DO DR. MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/MT Nº 

24.197 A, DO DR. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/MT Nº 14.469 para 

que tomem ciência que o processo n. º 10790-79.2008.8.11.0002 – 

CÓDIGO 215428, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 593, encontra-se disponível 

na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado via sistema PEA, em 18/12/2019.

Processo n. º 3843-09.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 208065

INTIMAÇÃO DA DRA. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA, 

OAB/MT Nº 7329-B, para que tomem ciência que o processo n. º 

3843-09.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 208065, da Segunda Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1115, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado via protocolo geral, 

em 13/12/2019.

Processo n. º 3247-98.2003.8.11.0002 – CÓDIGO 57311

INTIMAÇÃO DO DR. NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, OAB/MT Nº 10.572, 

para que tomem ciência que o processo n. º 3247-98.2003.8.11.0002 – 

CÓDIGO 57311, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 340, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado via protocolo geral, em 17/12/2019.

Processo n. º 7246-05.2016.8.11.0002 – CÓDIGO 440885

INTIMAÇÃO DO DR. GILBERTO MALTZ SCHEIR, OAB/MT Nº 8848, para que 

tomem ciência que o processo n. º 7246-05.2016.8.11.0002 – CÓDIGO 

440885, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1037, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado via protocolo geral, em 09/01/2020.

Processo n. º 890-62.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 332155

INTIMAÇÃO DA DRA. ANA PAULA SIGARINI GARCIA, OAB/MT Nº 10.133, 

para que tomem ciência que o processo n. º 890-62.2014.8.11.0002 – 

CÓDIGO 332155, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1077-A, encontra-se 

disponível na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado via protocolo geral, em 13/01/2020.

Processo n. º 11573-71.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 216232

INTIMAÇÃO DA DRA. ANA PAULA SIGARINI GARCIA, OAB/MT Nº 10.133, 

para que tomem ciência que o processo n. º 11573-71.2008.8.11.0002 – 

CÓDIGO 216232, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 487, encontra-se disponível na Central de 

Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado via protocolo geral, em 13/01/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 587887 Nr: 13718-17.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DCP - MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, julgo procedente o pedido formulado na 

inicial, defiro o pedido de restituição formulado por DCP – MÁQUINAS E 

VEÍCULOS LTDA, sob o fundamento de que a guia nº 75219 fl. 6, no valor 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente custas 

judiciais, foi recolhida equivocadamente, e por essa razão não foi utilizada, 

nos termos do inc. I, do art. 487, do CPC/2015.Comunique-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça – TJ/MT 

para as providências. Por medida de celeridade e economia processual, a 

cópia da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem 

de Serviço n.º 2/2017/DF).Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, pois incabíveis na espécie. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 594645 Nr: 17200-70.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 594645

Processo: 17200-70.2019.811.0002

Vistos, etc.

DEFIRO o pleito ministerial de fl. 37 e designo a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

para o dia 11/02/2020, às 15h45min, oportunidade em que serão inquiridas 

a declarante e as testemunhas indicadas às fls. 7verso/8.

Intimem-se. Ciência ao MP e a Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

 Várzea Grande - MT, 18 de dezembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 574686 Nr: 6657-08.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 574686

Vistos, etc.

 Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DILIGÊNCIA 

formulado por HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO, sob o fundamento de 

que a guia nº 94646 fl. 6, no valor de R$ 93,05 (noventa e três reais e 

cinco centavos), referente pagamento de diligência, foi recolhida e não foi 

utilizada, diante da ausência do endereço para cumprimento da referia a 

diligência.

A Gestora da Vara Esp. em Direito Bancário informou que houve o 

recolhimento da receita “diligência”, conforme guia. 94646 e os valores 

não foram utilizados, fl. 134

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando-se os autos, observa-se que a guia nº 94646 fl. 6, no valor de 

R$ 93,05 (noventa e três reais e cinco centavos), foi devidamente 

recolhida pelo requerente e não utilizada, diante do equivoco quanto a 

ausência do endereço para cumprimento da referia a diligência.

Logo, o pedido merece acolhimento, uma vez que a receita foi recolhida e 

não utilizada, assim, pode ser restituída.

Feitas essas considerações, julgo procedente o pedido formulado na 

inicial, defiro o pedido de restituição da guia 94646 no valor R$ 93,05, 

descontando eventuais taxas bancárias, nos termos do inc. I, do art. 487, 

do CPC/2015.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1789 de 3112



Justiça – TJ/MT para as providências.

 Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie. Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 101126 Nr: 10272-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Kersting Roque 

- OAB:7.258 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS MAGNO KNEIP 

ROSA - OAB:OAB/MT6960

 Código: 101126 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Desapropriação de 

imóvel com Pedido de Imissão de Posse e Concessão de Medida Liminar, 

proposta pelo Município de Várzea Grande-MT em desfavor de 

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.O expropriante (Município 

de Várzea Grande-MT) foi condenado nas custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 30 do Decreto–Lei nº. 3.365/1945, 

conforme sentença fls. 150/152..Feitas essas considerações, em respeito 

ao Princípio da Imunidade Tributária Recíproca declaro inexequível a 

exigência da condenação do expropriante, em conformidade com o artigo 

o art. 150, inc. VI alínea a da Constituição Federal, alínea a do inciso IV do 

art. 9º da Lei nº. 5.175/1966 - Código Tributário Nacional e art. 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001.Finalmente, expeça-se o necessário. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Por medida de 

celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 598919 Nr: 19881-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAIS COSTA - 

OAB:15643/O, NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - OAB:21.559/O, 

SANLEI COSTA DOS SANTOS - OAB:24714/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, com fundamento na Lei n.º 

6.015/73 e demais legislações vigentes, o presente pedido e determino o 

Registro de Óbito de IVETE MARCELINO DA SILVA PEREIRA, filha de José 

Marcelino da Silva e Irene Rodrigues da Silva, nascida no dia 27/07/1981, 

cujo óbito ocorreu no dia 12/08/2007, no Hospital Pronto Socorro do 

Município de Várzea Grande – MT, registrando que a falecida era casada, 

razão porquê RESOLVO o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se o interessado para comparecer ao 2º 

Serviço Notarial, Registro Civil e Protesto da Comarca de Várzea Grande – 

MT, para que proceda ao registro do óbito, devendo apresentar o 

documento original da Declaração de Óbito, Certidão de Casamento e 

demais documentos pessoais da falecida, se possuir, bem como declare 

acerca da existência de filhos e bens a partilhar.Dê ciência ao Tabelião 

Interino do 2º Serviço Notarial, Registro Civil e Protesto da Comarca de 

Várzea Grande – MT, para que proceda ao registro mediante 

apresentação dos documentos necessários. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Sem custas. P. R. I. Por medida 

de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).Várzea 

Grande - MT, 18 de dezembro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 89883 Nr: 10960-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RODRIGUES SILVA 

NETO - OAB:43253-PE

 Id. 89883 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Jesus Ferreira Lima, requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa processual 

e taxa judiciária do Processo nº. 10960-56.2005.8.11.0002 Código nº. 

89883, tramitado perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca de Várzea Grande-MT.

 Pois bem, compulsando-se, detidamente, os autos, verifica-se que o 

documento juntado à fl. 100 (extrato bancário), não é suficiente para 

comprovação da existência dos

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, razão pela qual

deverá o Requerente, querendo, comprovar a insuficiência financeira.

Desse modo, intime-se o Requerente para comprovar sua hipossuficiência 

financeira, v.g., Carteira de Trabalho-CTPS, conta de energia baixa renda, 

3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que achar pertinentes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos

conclusos.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533410 Nr: 6239-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZUK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 533410 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Joaquim Anselmo da Silva, requerendo 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa 

processual e taxa judiciária do Processo nº. 6239-07.2018.8.11.0002 

Código nº. 533410, tramitado perante a 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Várzea Grande-MT.
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 Pois bem, compulsando-se, detidamente, os autos, verifica-se que 

requerente não juntou documento para comprovação da existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, razão pela qual 

deverá o Requerente, querendo, comprovar a insuficiência financeira.

Desse modo, intime-se o Requerente para comprovar sua hipossuficiência 

financeira, v.g., Carteira de Trabalho-CTPS, conta de energia baixa renda, 

3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que achar pertinentes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos

conclusos.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 427781 Nr: 26121-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE B CAMPOS COSTA - ME, IONE BENEDITA 

CAMPOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 Id. 427781 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos.

 Trata-se de pedido formulado por Ione B. Campos Costa e Ione Benedita 

Campos Costa, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

referente à custa processual e taxa judiciária do Processo nº. 

26121-57.2015.8.11.0002 Código nº. 427781, tramitado perante a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca de Várzea Grande-MT.

 Nesse sentido, ressalta-se, que a gratuidade da justiça à pessoa jurídica 

só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios.

 Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre a incapacidade 

momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial 

(art.456 da CNGC/MT).

Pois bem, compulsando-se, detidamente, os autos, verifica-se que as 

requerentes não comprovaram a existência dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, razão pela qual deverão, querendo, 

comprovar a insuficiência financeira.

Desse modo, intimem-se as Requerentes para comprovar sua 

hipossuficiência financeira da empresa e de seus sócios, v.g., Carteira de 

Trabalho-CTPS, conta de energia baixa renda, 3 (três) últimos holerites, 

declaração de imposto de renda e/ou outros documentos que achar 

pertinentes ou, conforme for o caso, proceder ao recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos

conclusos.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 51278 Nr: 6043-96.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES FATIMA VINCENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 51278 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Marines Fátima Vincenzi, assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita referente à custa processual e taxa 

judiciária do Processo nº. 6043-96.2002.8.11.0002 Código nº. 51278, 

tramitado perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca de Várzea Grande-MT.

 Nesse sentido o Código de Processo Civil em seu art. 98, § 1º inc I, define 

os requisitos para a concessão da gratuidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Com finalidade de comprovar o direito pleiteado, a requerente apresentou 

os documentos fls. 111/114, desse modo, verifica-se que o pedido 

encontra-se devidamente instruído com a documentação pertinente para 

embasar o pedido de gratuidade.

Assim, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

custa processual e taxa judiciária, exclusivamente em relação a este 

pedido. Anote-se

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 10 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 600273 Nr: 20679-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 2º OFICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 600273

Vistos.

Acolho a cota do MPE.

Expeça-se mandado de intimação para que o procurador da pessoa 

jurídica “Associação de Moradores do Bairro Novo Mato Grosso”, 

querendo manifeste no prazo de 10 (dez) dias acerca dos fatos, bem 

como traga aos autos, cópia do edital de convocação da eleição de 2019, 

nos termos da cota ministerial, fl. 26.

Decorrido o prazo, renove-se a vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar
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 Cod. Proc.: 601803 Nr: 21512-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

PRIMEIRO OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 601803

Vistos.

Intime-se a tabeliã da Serventia Registral desta cidade para que, querendo, 

manifeste acerca do alegado no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, cls.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N. 18/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando que a servidora Valdnéia Alves Duarte, matrícula 7840, 

Técnica Judiciária, designada Gestora Administrativa III da Central de 

Administração, usufruirá férias de 13 a 22 de janeiro de 2020, referente 

ao exercício de 2019.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANTÔNIA REGINA DOMINGUES, Técnica 

Judiciária, matrícula 7864, para exercer a função Gestora Administrativa III 

da Central de Administração, de 13 a 22 de janeiro de 2020.

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010378-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO QUEIROZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

o Juízo (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

no artigos 319 e 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, de modo a regularizar o polo passivo da demanda, para 

incluir o genitor da menor, a fim de que lhe seja oportunizado o 

contraditório e ampla defesa, salvo se o mesmo estiver concorde com 

pedido, situação em que deverá integrar o polo ativo da demanda, sob o 

manto da jurisdição voluntária. III- Intime-se, para cumprimento, no prazo de 

15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012684-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

CACEMIRA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

GONCALINA LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

FATIMA LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBRANDO LEMES DA COSTA (REQUERIDO)

ZOZIMA GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

comprovando a propriedade do imóvel cuja partilha é pretendida, trazendo 

aos autos matrícula atualizada do referido bem. No prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001473-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. H. D. A. (TESTEMUNHA)

M. F. M. S. (TESTEMUNHA)

I. B. D. S. O. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. GILMAR DOS SANTOS NEVES, executado nos autos em epígrafe, 

apresentou, através da petição de id. 27569426, proposta de 

parcelamento do débito exequendo, em 15 (quinze) parcelas mensais, 

além do depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobreveio 

petição da exequente (id. 27640520), na qual concordara com a proposta 

apresentada, com a respectiva suspensão do feito. O Ministério Público 

instou-se favorável ao acordo (id. 27666744). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “B” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação 

do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO. A TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 792, CPC. O acordo celebrado em 

demanda executiva suspende o curso da ação pelo prazo concedido pelo 

exequente ao executado para o adimplemento da obrigação. Inteligência 

do artigo 792, do CPC. APELO PROVIDO DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70049101447, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/05/2012). (AC: 

70049101447 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

28/05/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
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Justiça do dia 31/05/2012). Assim, tendo em vista que o acordo 

entabulado preserva suficientemente os interesses das partes, bem como 

não viola qualquer norma legal vigente, tenho que o mesmo deve ser 

homologado. Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se alvará de soltura, se preso, e se não o 

estiver por outro motivo. Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se 

o(a) patrono(a) do(s) exequente(s) para manifestar se o executado 

cumpriu integralmente o acordo. Sem prejuízo das determinações acima, 

intime-se o advogado, Dr. DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos instrumento de mandato. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002501-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CAMPOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GOMES FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. A parte autora ingressou 

com a presente ação, não se atentando para os requisitos impostos da 

petição inicial e, apesar de intimada para proceder a respectiva emenda, 

sob pena de indeferimento, a autora manteve-se inerte, conforme certidão 

de Id. 25925688. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

petição inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início à relação jurídica 

processual. Denota-se que o requerente não adequou a exordial aos 

ditames regulares do códex processual, de modo que o indeferimento da 

inicial é de rigor. Ante o exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo 

único, c/c art. 330, IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, nos termos do Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem 

custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023811-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERIEL CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE AUGUSTINHO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos.A audiência de conciliação restou infrutífera. Assim objetivando o 

prosseguimento do feito, aguarde-se o prazo da contestação. Com ou sem 

contestação diga o requerente. Desta audiência saem as partes 

devidamente intimadas e cientificadas. Adote o Sr. Gestor as providencias 

necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003497-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

VANILZA LEMES DOS SANTOS OAB - 880.635.851-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de oferta de alimentos em que Ryan Eduardo 

santos gomes representado por sua mãe sra. Vanilza lemes dos santos, 

promove contra reinaldo da silva gomes. Em consequência tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do C. 

P. C. Oficie-se à empregadora Bom Futuro Agrícola Ltda. localizado na av. 

Fernando Correa da Costa, s/n, bairro Distrito Industrial, Cuiabá – MT, 

CNPJ: 10425282002095, para que proceda o respectivo desconto da 

verba de caráter alimentar e a quantia descontada seja depositada na 

conta bancaria indicada acima. Sem custas, por serem as partes 

beneficiárias da justiça gratuita. As partes expressamente renunciam 

desde já à interposição de recurso. Arquivem-se, com as cautelas de 

origem, dando baixa na Distribuição. Sai a presente publicada em 

audiência e as partes devidamente intimadas.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010588-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. O. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de alimentos em que eloise Gualberto de 

araujo representada por sua mãe giovanna Gualberto da costa, promove 

contra joão marcos oliveira de araujo. Em consequência tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487 inciso i e III, alínea “b” do C. P. 

C.. HOMOLOGO ainda para que surta seus jurídicos e legais efeitos a 

transação acima celebrada. Sem custas, por serem as partes 

beneficiárias da justiça gratuita, arquivem-se, com as cautelas de origem, 

dando baixa na Distribuição. Sai a presente publicada em audiência e as 

partes devidamente intimadas, o qual renunciam a interposição de recurso.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018591-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. V. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. DAVI LUKAS MOREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, 

ingressou com Ação de ALIMENTOS em face LEANDRO JOSÉ DA SILVA, 

também identificado, pelas razões expostas na prefacial. A parte autora 

manifestou seu desinteresse em continuar com a ação, conforme se 

verifica pelo teor da petição de id. 27061208, antes de ofertada 

contestação. É o relatório. Decido. Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em 

sua obra “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, em 

comentário ao art. 485, inciso viii, do CPC: “O pedido de desistência da 

ação somente poderá ser acolhido se houver assentimento do réu, que já 

tenha oferecido resposta, ou por renúncia do autor ao direito pleiteado.” 

(RJTAMG 38/230). Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de 
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desistência formulado. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009589-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTTINA GOMES NASCIMENTO OAB - 048.085.461-08 

(REPRESENTANTE)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALES LOPES RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de alimentos em que vitor Miguel gomes 

rodrigues representado por sua mãe karla cristtina gomes nascimento, 

promove contra jales Lopes rodrigues. Em consequência tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487 inciso i e III, alínea “b” do 

C. P. C.. HOMOLOGO ainda para que surta seus jurídicos e legais efeitos a 

transação acima celebrada. Sem custas, por serem as partes 

beneficiárias da justiça gratuita, arquivem-se, com as cautelas de origem, 

dando baixa na Distribuição. Sai a presente publicada em audiência e as 

partes devidamente intimadas, o qual renunciam a interposição de recurso.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002024-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. G. T. D. Q. (AUTOR(A))

A. Q. G. B. (AUTOR(A))

A. V. Q. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos I- Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354) ou de julgamento antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, 

artigos 355 e 356), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), bem 

assim a ordenar a produção da prova. II- Fixo como ponto controvertido a 

necessidade dos requerente e a possibilidade do requerido. III- Diante da 

natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, consistente na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Defiro 

ainda, outras provas que eventualmente as partes pretendam produzir, 

devendo informa-las no prazo do item III desta decisão. V- Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2020, às 13:30 

horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a serem arroladas. VI- 

Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que 

cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele(s) 

arrolada(s) da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). VII- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de 

que a intimação da(s) testemunha(s) seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. VIII- Cientifique-se o MP. IX- 

Intimem-se. X- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017778-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE DA SILVA CARVALHO OAB - 044.048.911-30 

(REPRESENTANTE)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. B. F. (RÉU)

 

Vistos. Em virtude do que dispõe o art. 17, da Resolução 185/2013 do CNJ, 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que identifique 

nominalmente os documentos juntados aos autos, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009143-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NARCISO LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. O juiz pode e deve tentar 

conciliar as partes em qualquer fase do processo. Ademais, tal 

prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelo art. 139, V do CPC, in 

verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; Ante o exposto: I- Dentro do poder geral de cautela, 

Designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2020, às 14:00 horas. II- 

Cientifique-se o MP. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007704-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

proposta por MARCOS KLEYTON NISHIDA em face de YASMIM KAUANY 

DA SILVA NISHIDA e YNGRIDI SAYURI DA SILVA NISHIDA, representadas 

por sua genitora. Consta da inicial, que, por ordem judicial, ficou 

estabelecido que o requerido, genitor das requeridas, contribuiria com 

34,10% do salário mínimo vigente. Afirma que o valor não guarda 

correlação com a sua atual possibilidade, sob a alegação de que vem 

recebendo sua remuneração em atraso, possui algumas dívidas a longo 

prazo, além de ter que arcar com despesas domiciliares na residência dos 

seus pais, onde mora atualmente. Foi determinada a emenda da inicial a fim 

de que fosse colacionada a certidão de nascimento das requeridas, sendo 

tal determinação atendida pelo requerente. É o relatório. Decido. De acordo 
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com a disciplina do art. 15, da Lei nº. 5.478/68, “A decisão judicial sobre 

os alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista 

em face da modificação da situação financeiras dos interessados”. 

Todavia, nos casos de minoração da verba alimentar, imprescindível 

demonstrar que houve mudança na possibilidade financeira a suportar o 

encargo, de forma a não gerar um ônus desproporcional ao seu 

rendimento, bem como as necessidades do alimentando terem se alterado. 

A esse respeito, ensina o eminente mestre Sílvio Rodrigues o seguinte: 

“Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada por reclamação 

de qualquer das partes, desde que se evidencie ter sobrevindo mudança 

na fortuna de quem fornece os alimentos, ou na de quem os recebe. 

Assim, por exemplo, se com o seu crescimento, os filhos necessitam de 

maiores recursos para o estudo e vestuário, ou se provam que a situação 

financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o Juiz conceder 

aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus 

ganhos diminuíram, ou que se um dos seus filhos se tornou maior; ou que 

uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que 

foi anteriormente condenado.” (in Direito de Família, v. 6, pg. 382). O 

requerente afirma que teve uma redução nos seus rendimentos, o que o 

impossibilitaria de continuar prestando alimentos no patamar fixado na 

ação de alimentos. No entanto, carece de prova pré-constituída a 

alegação de que os alimentos provisórios já fixados não são compatíveis 

com a possibilidade econômica do alimentante e, do mesmo modo, das 

necessidades das alimentandas, eis que os documentos entrelaçados à 

inicial, nesta fase de cognição sumária, não comprovam tal alegação. 

Neste sentido, considerando que a fixação dos alimentos se orienta pelo 

binômio necessidade/possibilidade e levando-se em consideração não 

estar demonstrado quanto a possibilidade financeira do requerente, 

entendo, que ao menos neste momento, a liminar não merece acolhida. 

Ademais, o Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação 

existente entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar 

e da tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela 

de Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). 

Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado alhures, a 

inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência 

provisória, consoante a prova documental acostada aos autos. O primeiro 

requisito remete à existência da probabilidade do direito, tendo por 

pressuposto a alteração da situação financeira dos interessados, base 

forte no já mencionado artigo 15 da Lei n.º 5.478/68, não revogada neste 

aspecto pelo atual Código de Processo Civil. Neste aspecto a prova 

juntada nos autos não demonstra que as requeridas tiveram sua situação 

modificada após a prolação da sentença que homologou o ajuste acerca 

dos alimentos em seu favor. Portanto, não se encontra presente o 

requisito da probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. 

Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os requisitos para 

concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No 

que tange ao perigo de dano, este também não se encontra presente, 

posto que uma vez que paga a prestação alimentícia em questão, que ora 

pretende-se rever, o autor não será ressarcido nos valores pagos, ainda 

que a demanda venha a ser julgada procedente, eis que são irrepetíveis. 

Portanto, não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, de modo que, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Contudo, destaco que se trata de uma decisão provisória, podendo o valor 

estabelecido ser revisado a qualquer tempo durante o processo, desde 

que apontem aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. 

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-a, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 06/02/2020, às 12:00, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8ºdo 

art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011085-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. A. (TESTEMUNHA)

E. D. M. D. (TESTEMUNHA)

S. D. C. E. (AUTOR(A))

P. C. D. S. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JOSE RODRIGUES OAB - MT25093/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Ante a inércia da parte 

requerida (art. 344 do CPC), decreto-lhe a revelia, entretanto, versando a 

causa sobre direitos indisponíveis, não se aplicam seus efeitos em relação 

à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora (art. 

345, II do CPC). Esse entendimento é corroborado pelo art. 345 do CPC: 

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) II - 

o litígio versar sobre direitos indisponíveis; Tendo em vista que o texto do 

Novo CPC sobre essa matéria se assemelha ao CPC revogado de 1973, 

colaciono ainda, jurisprudência no mesmo sentido: “TIPO DE PROCESSO: 

Apelação Cível. NÚMERO: 70015018336 Decisão: Acórdão. RELATOR: 

Maria Berenice Dias. EMENTA: UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO INDISPONÍVEL. 

INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. Versando a causa sobre 

direito indisponível, não se aplicam os efeitos da revelia. Inteligência do art. 

320, II, do Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo.... DATA 

DE JULGAMENTO: 12/07/2006. PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 

21/07/2006”. Diante do exposto I- Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 

356), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a 

produção da prova. II- Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse 

dos menores. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de 

prova oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas nos autos. IV- 

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/02/2020, às 13:30 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a 

ser arroladas. V- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV). VI- 

Notifique-se o representante do Ministério Público. VII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016209-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. N. T. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO, pretende a interdição/curatela de seu filho JOAO MANOEL 

ABRAO NASCIMENTO TORQUATO, alegando que este é portador de 

síndrome de down e incapaz de reger sua própria vida, necessitando da 

ajuda de terceiros. Requer a tutela de urgência para declarar a 

interdição/curadoria provisória do interditando, bem como nomear como 

curador requerente. Em id. 26358901, foi determinada a emenda da inicial 

para a juntada de laudo médico atualizado. Após, sobreveio a petição de 

id. 26630511, requerendo a antecipação da tutela, sem o cumprimento da 

emenda. Vieram-me os autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E 

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. A alegada incapacidade sofrida pelo 

interditando e sua impossibilidade de gerir os próprios negócios, não 

restou devidamente comprovada pela documentação apresentada pela 

requerente. Os laudos médicos que acompanham a inicial não são 

datados, sendo impossível precisar, por eles, a atual condição do 

interditando. Assim, decido: I- indefiro o pedido de tutela de urgência, 

tendo em vista que, em juízo de cognição sumária, não há elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; II- Designo o dia 

12/02/2020, às 14:00 horas para a realização da audiência de 

interrogatório. III- CITE-SE o interditando, para que tome ciência da data 

designada, em conformidade com o artigo 751 do Código de Processo 

Civil. IV- Após a audiência de interrogatório, poderá o interditando, 

impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da audiência. V- 

Notifique-se o Ministério Público. VI- INTIME-SE. VII- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008280-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

H. A. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. I- Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Dentro do poder geral de cautela, 

previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico 

e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, 

consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação da criança. Em laudo circunstanciado a ser juntado no prazo de 

até 72 horas antes da audiência. III- Cite-se a requerida, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 11/02/2020, às 13:00 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Notifique-se o 

Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000678-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. F. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. A. D. C. (TESTEMUNHA)

O. C. C. (TESTEMUNHA)

 

VISTOS. I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes 

autos – 26/11/2019, o magistrado estará em viagem determinada pela 

presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo assim, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/02/2020 às 13:30 horas. 

II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016467-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SAMARA CURVO AVILA OAB - 713.092.731-38 

(REPRESENTANTE)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX JONI FONTOURA DA COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com as necessidades da menor e as 

possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos 

auferidos pelo requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, 

devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante 

legal do(a) autor(a) ou depositado na conta bancária constante dos autos 

(Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no endereço constante 

na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 28/2/2019, às 12h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011171-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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IVAN GONCALO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIRENE APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes 

autos – 26/11/2019, o magistrado estará em viagem determinada pela 

presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo assim, REDESIGNO a 

audiência de interrogatório para o dia 11/02/2020 às 14:00 horas - in loco. 

II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009725-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Defiro os benefícios da AJG. 

II- Redesigno audiência de conciliação para o dia 18/02/2020, às 14:30 

horas. III- Desentranhe-se o mandado de citação para cumprimento no 

endereço fornecido no id. 26962414. Concedo as prerrogativas do art. 

212, §2º do CPC. IV- Cientifique-se o MP. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014526-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015. II- Designo audiência de CONCILIAÇÃO/Mediação (art. 165, §3º 

do CPC) para o dia 27/2/2020, às 13h00m (Horário Oficial de MT). III- 

Cite-se e intime-se, a requerida, para comparecer, acompanhada de 

advogado ou defensor público (art. 334, §9º do CPC), bem como para 

contestar a presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 

335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. Frise-se que o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurando à parte ré o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015). IV- Cientifique-se a 

requerida que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). V- Intime-se a parte requerente, na pessoa do seu 

advogado, para comparecer em audiência de mediação (art. 334, §3º do 

CPC). VI- Em caso de autocomposição será a mesma reduzida a termo e 

homologada por sentença (art. 334, §11, do CPC). VII- Concedo ao 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). VIII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009772-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. L. (REQUERENTE)

J. H. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do código 

de processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer 

tempo a autocomposição, Designo audiência de conciliação para o dia 

28/02/2020, às 13:00 horas. II- Intimem-se as partes para que compareçam 

acompanhados de seus advogados. iii- Notifique-se. iV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010437-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DO NASCIMENTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DO NASCIMENTO FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ROSEMIR DO NASCIMENTO 

FRANÇA, requer a interdição de sua irmã ROSANGELA DO NASCIMENTO 

FRANÇA, alegando que esta sofre de retardo mental – CID 10 F79, e que, 

em razão da doença é incapaz de responder aos atos da vida civil. 

Requer a autora a tutela de urgência para declarar a interdição provisória 

da interditanda, bem como sua nomeação a curador especial da mesma. 

Acompanham a inicial os documentos necessários à propositura da ação, 

inclusive o atestados médicos comprovando o alegado. Vieram-me os 

autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO 

INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade sofrida pela interditanda, bem 

como sua incapacidade de gerir os próprios negócios, restou 

comprovada, por intermédio da documentação anexa a inicial. Dessa 

forma, conclui-se que a interditanda não possui condições de reger sua 

própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente. Há prova de que a interditanda foi submetida à exames 

médicos, pelo que concluiu-se que necessita da ajuda e atenção de 

terceiros. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador 

provisório - Cabimento - Agravada portadora de transtorno de 

personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - 

Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , 

Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito 

Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). Diante do exposto, DECRETO 

A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de ROSANGELA DO NASCIMENTO FRANÇA 

– qualificada na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, 

por conseguinte, nomeio como CURADOR PROVISÓRIo a Requerente – 

ROSEMIR DO NASCIMENTO FRANÇA, que deverá prestar compromisso 

por termo, bem como apresentar a declaração de bens e renda da 

interditanda. Adote Sr. Gestor as providências pertinentes: I- Expeça-se o 

termo de compromisso. II- Designo o dia 12/02/2020 às 13:30 horas para a 

realização da audiência de interrogatório. III- CITE-SE a interditanda, para 

que tome ciência da data designada, em conformidade com o artigo 751 do 

Código de Processo Civil. IV- Após a audiência de interrogatório, poderá a 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. V- Notifique-se o Ministério Público. VI- INTIME-SE. VII- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002356-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FATIMA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANDERSON CLARO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes 

autos – 13/12/2019, o magistrado estará realizando evento Estradeiro 

Natalino, REDESIGNO a audiência para o dia 13/02/2020, às 13:00 horas. II- 

intimem-se. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004245-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes 

autos – 13/12/2019, o magistrado estará realizando evento Estradeiro 

Natalino, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/02/2020, às 14:00 horas. II- intimem-se. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009280-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAINS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON JOSE VARELLA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

A. P. V. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1009280-96.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 147.891,45; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[União Estável ou Concubinato, Inventário e 

Partilha]; Certifico que, nesta data junto a estes autos a resposta de Oficio 

n° 537/2019 enviado ao banco Caixa Econômica Federal, que segue em 

anexo. Pelo exposto intimo a parte autora manifestar-se no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020 JOANA DARC RAMOS DE 

MORAES Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006246-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS MARTINS (REQUERENTE)

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAIMUNDA SELMA DA CUNHA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

JUAREZ ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

TELMA REGINA DA CUNHA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ZENILDA ALVES DA CUNHA E SILVA (REQUERENTE)

JOELMA ALVES RODRIGUES DA SILVA MATSUBARA (REQUERENTE)

NILSON TOSHIHIRO MATSUBARA (REQUERENTE)

NELMA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ZENILDA ALVES DA CUNHA E 

SILVA, qualificada nos autos, ingressou perante este juízo com pedido de 

arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de CILAS DIAS DE 

ARAÚJO, falecido ab intestado em 2 de março de 2010. Após 

determinação de emenda e conversão de julgamento em diligência, todos 

os documentos necessários ao deslinde do feito foram juntados. Por 

decisão (id. 13907108), fora nomeada ZENILDA ALVES DA CUNHA E 

SILVA, como inventariante, prosseguindo-se na forma de arrolamento. 

Termo de renúncia juntado no id. 14840791. Certidões negativas das 

fazendas públicas federal, estadual e municipal juntadas. Certidão 

negativa da ANOREG juntada (id. 15126885). Declaração de isenção do 

ITCD (id. 15126975). Manifestação da Fazenda Pública Estadual (id. 

18753700). É o relatório. Decido. Pelo que se observa da documentação 

acostada, foram preenchidos todos os requisitos processuais exigidos 

pelos artigos 659 e segs. do NCPC. Ademais, vê-se que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, não havendo qualquer divergência em 

relação à partilha. As provas documentais acostadas comprovam o título 

dos herdeiros e os bens do espólio, conforme exigência do art. 660 do 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Deste modo, HOMOLOGO (Artigos 

653 e 659, do CPC), por sentença, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o presente ARROLAMENTO, nos moldes da proporção 

informada, dos bens deixados por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Determino ao(a) Senhor(a) 

Gestor(a) que, com o trânsito em julgado expeça o respectivo formal de 

partilha na forma requerida, em nome da meeira. Sem custas. Cumpridas 

as diligências e procedidas as anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002562-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. R. I. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Tendo em vista que o 

requerido é filho da autora, deixo de aplicar os efeitos da revelia, tendo em 

vista que a contestação se daria por negativa geral e nenhum benefício 

traria ao mesmo. Em que pese a Defensoria ter sido nomeada para 

exercer a defesa do menor, em razão de eventual choque de interesses, 

entendo que a mesma deve participar da audiência a ser designada. I- 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, a existência ou não da alegada união 

estável. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova 

oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas nos autos, bem 

como prova documental. IV- Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/02/2020, às 13:30 horas, ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas a ser arroladas. V- Desde já fica o advogado da 

parte autora cientificado de que cabe a ele o dever de informar ou intimar 

a testemunha por ela arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 
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nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- Outrossim, 

primando pela celeridade processual faculto à parte informar a este juízo 

com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a ocorrência 

das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VII- Intime-se a Defensora Pública nomeada para exercer a 

defesa do menor. VIII- Expeça-se mandado para intimação das 

testemunhas a serem arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 

455, § 4º, INCISO IV). IX- Notifique-se o representante do Ministério 

Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002722-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. M. S. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo como pontos controvertidos a apuração da necessidade da autora e 

da possibilidade do alimentante. III- Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19/02/2020, às 13:30 horas (Horário 

Oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas porventura 

indicadas e as que vierem a ser arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

que serão arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, 

INCISO IV). VIII - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010036-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Ante o pedido de Id. 26502264, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 19/02/2020, às 13:30 horas. II- Intimem-se as partes, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das prerrogativas do art. 212, § 

2º do CPC. III- Certifique o Sr. Gestor, se o rol de testemunhas de id. 

25064577 fora juntado no prazo legal, conforme a regra do ARTIGO 357, 

§4º, CPC. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006089-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. B. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. S. V. M. (TESTEMUNHA)

J. S. D. A. (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, na presente AÇÃO DE ALIMENTOS em que 

ENZO SANTOS CAMILO DA SILVA, representado por sua genitora 

LUZENIL DA SILVA SANTOS , promove em desfavor de LUCIANO CAMILO 

DA SILVA e, em consequência, resolvo o mérito do presente feito nos 

termos do artigo 487, inciso iII, “b” do CPC. Cientifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se ofício ao empregador do alimentante, para que proceda 

ao desconto mensal dos alimentos em sua folha de pagamento, conforme 

pactuado pelas partes em audiência (id. 15534913). Transitada em julgado, 

determino que, depois de observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003954-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. C. (AUTOR(A))

J. A. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FREIRE OAB - 904.091.241-68 (REPRESENTANTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- O pedido de tutela de 

urgência já fora apreciado na decisão de id. 13586237. II- O feito já fora 

saneado (id. 24202679). III- Redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/02/2020, às 13:00 horas. IV- Cientifique-se o MP. V- Reabro 

o prazo para as pares apresentarem seus respectivos róis de 

testemunhas e indicar outra provas que pretendam produzir. VI- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005530-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELO LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro o pedido de id. 

25305943. Redesigno a audiência de interrogatório para o dia 26/03/2020, 

às 14:00 horas. Intimem-se para comparecimento. Notifique-se o MP.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008988-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. I- Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, a modificação da guarda/visitas referente à filha adolescente 

Izabelle Vitória de Amorim de Souza, ao argumento de que a requerida, 

genitora, da menor, está na iminência de se mudar com a filha para 

Brasília-DF. III- As alegações iniciais, uma vez desacompanhadas de 

provas robustas acerca da possível mudança de domicílio da requerida, 

não motiva, por ora, o livre convencimento do juiz e tampouco lhe confere 

segurança em antecipar a tutela pretendida, já que, ausentes os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual postergo a análise 

da tutela antecipada para após a realização de estudo psicossocial. IV- 

Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da 

requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 

do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado, a ser juntado no prazo 5 (CINCO) DIAS. V- Após a 

juntada do estudo psicossocial, volte-me conclusos. VI– Designo 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 03/03/2020, às 

12:30 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. VII– Cite-se a 

requerida, no endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, 

para comparecer a audiência designada. VIII- Saliento que o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Tendo em vista 

que na narrativa inicial, o autor alega que a “a guarda da menor fora 

estabelecida na forma COMPARTILHADA”, intime-o para que esclareça se 

tal guarda foi ou não regulamentada judicialmente e, em caso positivo, 

deverá juntar, no prazo de 05 dias, a respectiva cópia da sentença. IX- 

Notifique-se o Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006308-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DE ARAUJO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO SANTANA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/02/2020, às 13:00 horas (Horário Oficial de MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas porventura indicadas e as que vierem a ser 

arroladas. II- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) 

cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele(s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). III- Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação da testemunha 

seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja consolidada. 

IV- Notifique-se o representante do Ministério Público. V- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009280-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAINS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON JOSE VARELLA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

A. P. V. (HERDEIRO)

 

Vistos. I- Revendo os autos, em especial a decisão de id. 26800479, ei por 

bem, dentro do Poder Geral de Cautela que se devem revestir as decisões 

judiciais, deferir, em parte, o pleito constante do id. 27856104 para o fim de 

autorizar a transferência do bem segurado (Renaut/Sandeiro STW 16hp, 

ano/modelo 2013/2014, Placas: OBS - 1446, Chassi : 

93YBSR86KEJ954783, Cor: Prata, Renavam: 005929226600) à 

Seguradora Liberty Seguros S/A, condicionado, contudo, ao depósito em 

conta judicial vinculada a este feito. Expeça-se o necessário. II- Sem 

prejuízo da determinação acima, intime-se a inventariante para que dê fiel 

cumprimento à decisão de id. 11375006. III- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001122-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RENATO BURACOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RENATO GOMES BURACOF (REQUERIDO)

B. R. G. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA GOMES BURACOF OAB - 071.133.737-39 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Sr. Gestor, cobre do 

departamento responsável a realização do estudo determinado e, se já 

fora concluído, que seja juntado o respectivo laudo. II- Antes de apreciar o 

pedido de exoneração dos alimentos, esclareça o requerente se a pensão 

paga ao filho maior também é descontada de sua folha de pagamento e se 

já houve, por ventura, a exoneração da mesma. III- Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014050-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. U. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. N. (RECONVINDO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que não fora atribuído valor à 

causa. Assim sendo, intime-se a parte autora, via advogado, para que 

proceda a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a emenda, 

proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006191-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENALVO ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL DIVINO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio a Requerente DENALVO ALMEIDA LIMA como Inventariante, 

devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, 

parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se por termo. IV- Após, 

promovam-se as citações/intimações na forma determinada no art. 626 do 

CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. 

V- Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, 

e digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. 

VII- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012021-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LENI BORGES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BORGES SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

II- Nomeio inventariante o Sr. GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA, que 

independente de compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC., art. 

660, “caput”). III- O rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de 

relação de bens e herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, 

observado o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o 

esboço de partilha amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo 

Civil. É necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de 

suas rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

do de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; c) O comprovante de pagamento do ITCD 

ou prova de sua isenção; D) Certidão negativa de testamento. IV- 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003064-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ONOFRE COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. COOPERATIVA DE CREDITO 

DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, ingressou com o presente 

pedido de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, em face do ESPÓLIO DE ONOFRE 

COSTA DOS SANTOS, representado pela inventariante CUSTÓDIA 

AMÉLIA LIMA DOS SANTOS, alegando ser credor do espólio na 

importância de R$ 9.189,67 (nove mil e cento e oitenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário 

nº 10.768-9, referente à concessão de limite de crédito, originariamente no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimada, a inventariante, 

representante do espólio, repeliu a pretensão do habilitante, conforme 

manifestação juntada nos autos do inventário n. 100575-08.2016 – id. 

20873203, por não se tratar de crédito líquido e certo. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre 

salientar que o pedido de habilitação de crédito ao juiz do inventário é uma 

simples cobrança administrativa, de natureza facultativa, posta à 

disposição do credor. Em seu bojo não é permitida nenhuma litigiosidade 

ou contenciosidade. Subordinou o código o pagamento das dívidas do 

morto no seu inventário à prova literal de sua existência e a expressa e 

unânime concordância das partes. Consoante dispositivo do Código Civil, a 

herança responde pelas dívidas do de cujus: “Art. 1997. A herança 

responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 

respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na 

herança lhe coube”. Neste mesmo sentido, anote-se a seguinte disposição 

do Código de Processo Civil, que aborda a questão da responsabilidade 

patrimonial: “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, 

feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da 

herança e na proporção da parte que na herança lhe coube”. O Código de 

Processo Civil, ao tratar do inventário e da partilha, traz dispositivo acerca 

do pagamento das dívidas, consoante se pode verificar: “Art. 642. Antes 

da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário 

o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1º A petição, 

acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e 

autuada em apenso aos autos do processo de inventário”. Como se vê, o 

espólio responde pelas dívidas do de cujos. Assim, poderão requerer a 

habilitação de crédito em inventário, bem como a reserva de bens 

suficientes para garantia do pagamento da obrigação, somente os 

credores do morto. O credor da herança tem direito a separação dos 

patrimônios; goza da prerrogativa de provocar e acelerar a partilha. O 

credor de sucessor pode penhorar o que ele tinha antes da abertura da 

sucessão e o que herda; enquanto não se ultima a partilha, penhoram-se 

no rosto dos autos de inventario o quinhão ideal. No caso dos autos, o 

falecido celebrou contrato com o habilitante, tratando-se, portanto, de 

dívida da herança. No entanto, de acordo com o artigo 643 do Código de 

Processo Civil, o juiz só poderá declarar habilitado o credor e autorizar o 

pagamento da dívida com a concordância das partes. Nesse aspecto, o 

inventariante deverá se pronunciar expressamente sobre tal pedido, até 

porque é sua a obrigação de pagar as dívidas do espólio, podendo até ser 

removido em caso de omissão. Analisando o tema em tela, citamos as 

palavras do mestre HAMILTON DE MORAES BARROS: “Não havendo 

concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento, não 

poderá o juiz declarar habilitado o credor e o remeterá às vias 

contenciosas..." (Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª. edição, Rio 

de Janeiro, Forense, v. IX, p. 172, 173 e 175). In casu, houve expressa 
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recusa ao pedido de habilitação. Diante do exposto, indefiro o pedido inicial 

formulado por OOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT, em face do ESPÓLIO DE ONOFRE COSTA DOS 

SANTOS, remetendo as partes para os meios ordinários. determino que a 

inventariante proceda a reserva de bens/valores suficientes para saldar 

do débito, na forma do parágrafo único do art. 643 do CPC, tratando-se 

esta especializada de juízo universal. Traslade-se cópia desta decisão 

aos autos do inventário. Sem verba honorária, por se tratar de simples 

incidente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006567-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON CESARINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILANE SOARES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Desentranhe-se o mandado 

de citação para cumprimento no endereço fornecido no id. 25832287. II- 

Redesigno audiência para o dia 12/03/2020 às 12:00 horas. III- 

Cientifique-se o MP. IV- Intimem-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010029-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DOS ANJOS MOURA (REQUERENTE)

JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA (REQUERENTE)

MAYARA DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

MICHELA CRISTINA DOS ANJOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de id. 25828923. Oficie-se ao Bradesco Seguros 

S/A para que traga aos autos cópia da apólice do seguro mencionado no 

ofício juntado em id. 23783707. Após, manifeste-se a autora. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013260-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Defiro o prazo para juntada dos documentos contestantes no item 

VI, acima. Após, volte-me concluso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007759-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA BALIOTI CASSIMIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA LAURA COSTA DELGADO OAB - MT19162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA PENHA CASSIMIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A certidão de id. 26806489, 

indica a existência de erro material no último parágrafo da decisão 

interlocutória proferida em id. 26502369, no que tange ao nome das 

partes. Frisa-se que, tratando-se de erro material, o art. 494, I, CPC, que 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, corrigir 

inexatidões materiais ou erros de cálculo na sentença publicada. Assim, 

retifico a decisão de id. 26502369, de modo a corrigir o erro material 

existente, cuja parte dispositiva passará a vigorar com a seguinte 

redação: “Diante do exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de 

JOSÉ DA PENHA CASSIMIRO – qualificado na inicial – e DEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida e, por conseguinte, nomeio como 

CURADORA PROVISÓRIA a Requerente – ELIDIA BALIOT CASSIMIRO, que 

deverá prestar compromisso por termo, bem como apresentar a 

declaração de bens e renda do interditando. (...)”. No mais, permanecem 

inalterados os demais dispositivos. Intimem-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001376-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE SPAGIARI CANDIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

IVO CANDIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ivo Candido Ribeiro Júnior (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Em razão da necessidade do 

interditando se submeter a perícia médica, designo o médico Ulisses 

Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, 

com consultório profissional sito na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro 

Sul, Várzea Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande 

(Postão), como perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários 

profissionais no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), 

consoante o disposto na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 
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reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Designe, o Sr. Gestor, dia e hora para a realização da perícia, 

conforme a agenda do perito ora nomeado, certificando-se nos autos. 

Após o agendamento, intime-se o interditando, para que compareça, 

acompanhado de seu curador, no endereço anteriormente mencionado no 

dia e hora designados, munidos de todos os seus documentos pessoais, 

para a realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo 

pericial deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, 

após o início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo médico pericial 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008950-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Em razão da necessidade do 

interditando se submeter a perícia médica, designo o médico Ulisses 

Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, 

com consultório profissional sito na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro 

Sul, Várzea Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande 

(Postão), como perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários 

profissionais no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), 

consoante o disposto na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Designe, o Sr. Gestor, dia e hora para a realização da perícia, 

conforme a agenda do perito ora nomeado, certificando-se nos autos. 

Após o agendamento, intime-se o interditando, para que compareça, 

acompanhado de seu curador, no endereço anteriormente mencionado no 

dia e hora designados, munidos de todos os seus documentos pessoais, 

para a realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo 

pericial deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, 

após o início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo médico pericial 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000952-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. G. D. M. C. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Em razão da necessidade do 

interditando se submeter a perícia médica, designo o médico Ulisses 

Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, 

com consultório profissional sito na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro 

Sul, Várzea Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande 

(Postão), como perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários 

profissionais no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), 

consoante o disposto na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
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arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Designe, o Sr. Gestor, dia e hora para a realização da perícia, 

conforme a agenda do perito ora nomeado, certificando-se nos autos. 

Após o agendamento, intime-se o interditando, para que compareça, 

acompanhado de seu curador, no endereço anteriormente mencionado no 

dia e hora designados, munidos de todos os seus documentos pessoais, 

para a realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo 

pericial deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, 

após o início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1º, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo 

médico pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009414-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Em razão da necessidade do 

interditando se submeter a perícia médica, designo como perito do Juízo o 

médico Rafaela Untar de Oliveira – pertencente ao quadro de servidores 

efetivos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, cuja unidade de 

atendimento está localizada na Av. Castelo Branco, 2333 - Jardim 

Imperador, Várzea Grande - MT, 78125-760, razão pela qual fixo 

honorários profissionais no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta 

reais), consoante o disposto na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos 

pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da 

gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta 

Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários 

do profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos 

desta Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da 

matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III 

– o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as 

peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este 

artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da 

gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento 

da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos 

honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, 

seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado 

àqueles estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, 

conforme anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor 

na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Designe, o Sr. Gestor, dia e hora para a realização da perícia, 

conforme a agenda do perito ora nomeado, certificando-se nos autos. 

Após o agendamento, intime-se o interditando, para que compareça, 

acompanhado de seu curador, no endereço anteriormente mencionado no 

dia e hora designados, munidos de todos os seus documentos pessoais, 

para a realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo 

pericial deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, 

após o início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo médico pericial 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002788-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. (AUTOR(A))

G. M. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Manifeste-se a exequente 

sobre a justificativa apresentada e, consequentemente, sobre a proposta 

de parcelamento e designação de audiência. II- Oficie-se à instituição 

financeira para que encaminhe os extrato conforme requerido. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009443-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1009443-42.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 
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GUARDA (1420)/[Guarda]; Certifico que, diante da contestação 

apresentada, intimo a parte autora para, querendo, impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 2020 SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014825-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIL PEDROSA DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

LEONIDAS VITOR DE MIRANDA (REQUERENTE)

LENIZE PEDROSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

LEVINA PEDROSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

LEONCIO LOPES DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

CASSIA KETLEN DE MIRANDA (REQUERENTE)

LEAL LOPES DE MIRANDA (REQUERENTE)

LUZIA PEDROZA DE MIRANDA (INVENTARIANTE)

LENIRA PEDROSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

LIDIO LOPES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO LOPES MIRANDA (INVENTARIADO)

MARIA PEDROSA DE MIRANDA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. II- Nomeio inventariante a Sra. 

LUZIA PEDROSA DE MIRANDA, que independente de compromisso, 

desempenhará o seu encargo (CPC., art. 660, “caput”). III- O rito do 

arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e 

herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha 

amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil. É 

necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de suas 

rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal e Estadual em nome dos de 

cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; IV- Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017947-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE COSTA CAMPOS (REU)

LUCAS COSTA CAMPOS (REU)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292, 319, 320 e 515 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades apontadas nos 

artigos sobreditos, devendo adequar sua peça vestibular, apresentando, 

de forma escorreita, o endereço e qualificação dos requeridos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena 

de indeferimento. Note-se ainda, que não se encontra encartado aos 

autos o título que pretende se exonerar (CPC, artigo 515). Deve, 

outrossim, colacionar aos autos o título que pretende exonerar, no mesmo 

prazo acima assinalado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, artigo 

320). E mais. No prazo acima, adeque o valor da causa, base forte no 

artigo 292, INCISO III, do Código de Processo Civil, tudo sob pena de 

indeferimento. III- Por derradeiro, no mesmo prazo acima concedido, 

substitua os documentos ilegíveis e invertidos, adequando ao padrão 

ocidental de leitura. IV- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017748-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARINIL DO BOM DESPACHO MORAES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL PAIXAO DE MORAES (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ANGENO INACIO DE MORAES (HERDEIRO)

MANOEL CONCEICAO DE MORAES (HERDEIRO)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ALZIRA MARIA DE MORAES (HERDEIRO)

ATAIDE FABIO DE MORAES (HERDEIRO)

ALEIXO DONATO DE MORAES (HERDEIRO)

ASCINDINO FREDERICO DE MORAES (HERDEIRO)

 

Vistos. I- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. II- Nomeio inventariante a Sra. 

ARINIL DO BOM DESPACHO MORAES DE OLIVEIRA, que independente de 

compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC., art. 660, “caput”). III- O 

rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e 

herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha 

amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil. É 

necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de suas 

rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

do de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; c) O comprovante de pagamento do ITCD 

ou prova de sua isenção; D) Certidão negativa de testamento. IV- 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017947-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE COSTA CAMPOS (REU)

LUCAS COSTA CAMPOS (REU)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292, 319, 320 e 515 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades apontadas nos 

artigos sobreditos, devendo adequar sua peça vestibular, apresentando, 

de forma escorreita, o endereço e qualificação dos requeridos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena 

de indeferimento. Note-se ainda, que não se encontra encartado aos 

autos o título que pretende se exonerar (CPC, artigo 515). Deve, 

outrossim, colacionar aos autos o título que pretende exonerar, no mesmo 

prazo acima assinalado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, artigo 

320). E mais. No prazo acima, adeque o valor da causa, base forte no 

artigo 292, INCISO III, do Código de Processo Civil, tudo sob pena de 

indeferimento. III- Por derradeiro, no mesmo prazo acima concedido, 

substitua os documentos ilegíveis e invertidos, adequando ao padrão 

ocidental de leitura. IV- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017748-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARINIL DO BOM DESPACHO MORAES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL PAIXAO DE MORAES (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ANGENO INACIO DE MORAES (HERDEIRO)

MANOEL CONCEICAO DE MORAES (HERDEIRO)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ALZIRA MARIA DE MORAES (HERDEIRO)

ATAIDE FABIO DE MORAES (HERDEIRO)

ALEIXO DONATO DE MORAES (HERDEIRO)

ASCINDINO FREDERICO DE MORAES (HERDEIRO)

 

Vistos. I- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. II- Nomeio inventariante a Sra. 

ARINIL DO BOM DESPACHO MORAES DE OLIVEIRA, que independente de 

compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC., art. 660, “caput”). III- O 

rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e 

herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha 

amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil. É 

necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de suas 

rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

do de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; c) O comprovante de pagamento do ITCD 

ou prova de sua isenção; D) Certidão negativa de testamento. IV- 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017947-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE COSTA CAMPOS (REU)

LUCAS COSTA CAMPOS (REU)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292, 319, 320 e 515 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades apontadas nos 

artigos sobreditos, devendo adequar sua peça vestibular, apresentando, 

de forma escorreita, o endereço e qualificação dos requeridos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena 

de indeferimento. Note-se ainda, que não se encontra encartado aos 

autos o título que pretende se exonerar (CPC, artigo 515). Deve, 

outrossim, colacionar aos autos o título que pretende exonerar, no mesmo 

prazo acima assinalado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, artigo 

320). E mais. No prazo acima, adeque o valor da causa, base forte no 

artigo 292, INCISO III, do Código de Processo Civil, tudo sob pena de 

indeferimento. III- Por derradeiro, no mesmo prazo acima concedido, 

substitua os documentos ilegíveis e invertidos, adequando ao padrão 

ocidental de leitura. IV- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005135-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. X. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de alimentos em que: ANA KARLA ROCHA 

DA SILVA SANTOS e LUÍS HENRIQUE ROCHA DA SILVA SANTOS 

representados por sua mãe , promovem contra elcirlei Xavier dos santos. 

Em conseqüência tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487 

inciso i e III, alínea “b” do C. P. C. Sem custas, por serem os autores 

beneficiários da justiça gratuita. Desta audiência saem os presentes 

devidamente cientificados da decisão, desistindo do prazo recursal. 

Adote-se o Sr. Gestor as providencias pertinentes, procedendo as baixas 

pertinentes. Dou a sentença por publicada em audiência.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007091-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. D. O. G. (TESTEMUNHA)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Nos termos do art. 76 do 

CPC, concedo à parte requerida o prazo de 05 dias para regularizar sua 

representação processual, sob pena de ser considerada revel. Art. 76. 

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: (...) II - o réu será 

considerado revel, se a providência lhe couber; Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007175-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. N. D. S. (REU)

J. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. A. F. (TESTEMUNHA)

D. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

Vistos. joão lemos da silva sobrinho, ingressou com a presente AÇÃO 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c anulação de registro civil em 

desfavor de Sandy vitória nunes de almeida representada por sua mãe - 

tania Eleonora nunes dos santos e jamerson de almeida (pai registral) . 

Designada audiência para esta data, as partes, não compareceram. 

Analisando os autos, constata-se o exame de DNA o qual restou positivo 

afirmando, se o requerente o pai biológico da menor Sandy. A requerida 

compareceu espontaneamente em juízo dando-se por citada e não 

contestou a ação onde teve a sua revelia decretada às fls. O requerido 

Jamerson por sua vez, foi citado por edital tendo-lhe sido nomeado 

curador especial que apresentou contestação às fls. Impugnação às fls. 

Designada a audiência de instrução e julgamento para esta data, 

manifestaram-se as partes oralmente. É o relatório. Fundamento e decido. 

O feito está pronto para julgamento. Há legitimidade das partes, o pedido é 

juridicamente possível e encontram-se presentes as condições da ação e 

os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Pois 

bem, verifico que não há controvérsias a exigir maiores dilações 

probatórias uma vez que, as partes submeteram-se ao exame de DNA, 
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tendo este concluído a exclusão da paternidade atribuída ao requerido – 

jamerson de almeida, estando, portanto, o feito apto para decisão. Ad 

argumentandum, com a evolução da ciência, hoje com a moderna técnica 

do mapeamento do DNA, é possível chegar à verdade absoluta e dirimir a 

dúvida que o acompanha por todos estes anos. É desprezível a margem 

de erro desse exame hematológico. Por ele, pode-se não só excluir a 

paternidade, como faziam os antigos exames, mas afirmá-la com 

segurança. O jurista BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO (Alimentos 

e Investigação de Paternidade) esclarece que: "a partir da descoberta de 

que o DNA - ácido desoxirribonucléico - é constituído de moléculas 

extremamente complexas que encerram o programa genético do 

organismo, importante avanço se registrou no campo da genética e das 

ciências biológicas". Assim conforme a prova dos autos, consubstanciada 

no exame de DNA colacionado, ao qual submeteram-se as partes, onde 

atesta-se, e conclui-se, pela paternidade atribuída ao requerente – joão 

lemos da silva sobrinho tenho que a presente ação deve ser julgada 

procedente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de AÇÃO 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c anulação de registro civil para 

reconhecer que joão lemos da silva sobrinho é pai de Sandy vitória nunes 

de almeida. Excluindo o nome do pai registral – Jamerson de 

Almeida.Transitada em julgado expeça Sr. Gestor o competente mandado 

de inscrição e averbação do nome da menor que passará a chamar-se 

Sandy vitória nunes sobrinho, incluindo o nome do pai joão lemos da silva 

sobrinho, bem como dos avós paternos Gabriel lemos da silva e Olinda 

almeida lemos da silva no assento de nascimento de fls. A averbação 

atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, artigo 29, § 1º, "d", e artigo 109, 

inciso 4º. Isento as partes das custas e despesas processuais, nos 

termos da Lei 1.060/50. P.R.I., saindo às partes presentes devidamente 

intimadas desta decisão. Intime-se as partes ausentes. Desta audiência os 

presentes cientificados. Cumprida as determinações legais após 

arquive-se. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015628-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSILAINE BENTA CAMPOS BISPO (REU)

GISELE DA SILVA SOUZA (REU)

 

Vistos. I- Intime-se o requerente, por seu advogado, via Dje, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando ao feito os títulos 

judiciais que pretende revisar, assim como e, no mesmo prazo, juntar ao 

feito a certidão de nascimento de HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, sob pena 

de indeferimento da inicial. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018360-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. O pedido de alvará judicial tem sua finalidade expressa no artigo 1º 

da Lei nº 6.858, de 24.11.80. Assim, a pretensão da autora, para que o 

juízo determine sua inclusão como dependente do falecido visando fazer 

jus a beneficio previdenciário, não se trata de matéria afeta ao alvará e 

tampouco da competência deste juízo. Desta feita, intime-se a autora para 

que emende a inicial, no prazo de 15 dias, de modo retificar seu pedido, 

sob pena de inépcia ou declínio de competência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007576-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. M. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS OAB - 050.193.341-70 

(REPRESENTANTE)

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- defiro o pedido de Id. 18346581. II- Renove-se a 

citação/intimação do requerido, no endereço atualizado em id. 18346581, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das prerrogativas do art. 212, § 

2º do CPC. III- Intimem-se as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação que redesigno para o dia 03/03/2020, às 13:30 horas. IV- 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381765 Nr: 28078-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ELIAS DE FIQUEIREDO, CÉLIO GILMAR DE 

FIGUEIREDO, PEDRO ALVES FIGUEIREDO, MIRIAM DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 7.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada por Meio de Oficial de Justiça 

fls.69/70, decorreu “in albis” o prazo para os requerentes, manifestar-se 

quanto a existência de bens em nome do " de cujus". Pelo exposto, 

impulsiono os autos para concluso.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211600 Nr: 7147-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJESF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 ANO, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402370 Nr: 12604-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIRCE MAQUES DA SILVA, JULIA CAROLINE FLISSAK, 

BARBARA CAMILA FLISSAK GRAEFLING, PATRÍCIA GRASIELE FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ESTEVO FLISSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121, RICHART OSNI FRONCZAK - OAB:16984, VANESSA 

JOSIANE GRUCHOWSKI - OAB:32864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada, a parte autora prestou compromisso 

por carta precatória, conforme fls 128, porém não se manifestou. Ante o 

exposto impulsiono os autos a intimação da parte autora para que dê 

andamente ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299611 Nr: 20196-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDC, TCDC, NCDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Rocha UNIVAG 

- OAB:8.004, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 20963 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

solicitado pelo patrono da parte autora. Ante exposto, intímo a parte a 

autora para junte aos autos o calculo atualizado do debito alimentar, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 215272 Nr: 10583-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSC, AMDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da inércia da 

parte interessada, conforme sentença de fls. 102, cujo trânsito em julgado 

foi certificado em fls. 103.

Assim, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 345490 Nr: 12247-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LOURDES SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A autora alega que conviveu maritalmente com o requerido, pelo período 

de 17 anos, sem, contudo, indicar a data inicial e final da união. Além 

disso, a declaração de suas testemunhas (fls. 30/35), além de não 

constar tal informação, não possuem valor jurídico, pois desprovidas de 

reconhecimento em cartório.

Ademais, mesmo sendo o requerido revel, a ausência de impedimentos de 

ambas as partes, deve estar devidamente demonstrada nos autos, na 

forma do art. 1.723, § 1º, do CC, a fim de que se possa reconhecer a 

alega convivência.

Com relação ao único imóvel indicado na inicial, cuja partilha pretende a 

autora, não restou demonstrada sua propriedade pelas partes, pois a 

documentação juntada em fls. 79/81, consta como proprietário uma 

terceira pessoa, inexistindo, pois, bens em nome das partes.

Por fim, frisa-se que a regularização da propriedade de bens é ato 

inerente às partes, na seara administrativa, não podendo o juízo intervir e 

tampouco partilhar bem, cuja posse ou propriedade não esteja 

comprovada nos autos.

Assim, feitas estas considerações, verifico que há inconsistências 

processuais que impossibilitam o julgamento do feito, as quais devem ser 

sanadas, sob pena de não conhecimento e/ou improcedência do pedido, 

razão pelo qual chamo o feito à ordem e determino a intimação da autora 

para:

 I- Esclarecer, com exatidão, a data de início da convivência (dia, mês e 

ano), juntando, como indício de prova, declarações firmadas por 3(três) 

testemunhas que atestem a convivência (com reconhecimento de firma em 

cartório);

II- Regularizar a propriedade do bem que pretende partilhar, no prazo de 

30 dias, sob pena de não conhecimento do pedido de partilha.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 300341 Nr: 20988-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DE MORAES FILHO, CRISSIA LUIZA NOBREGA 

DE MOURA, AMANDA CAROLINA NOBREGA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDELMAR MENDES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6.960, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT, ROMULO NOGUEIRA 

DE ARRUDA - OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo o pedido de adjudicação de fl. 73/75, 

julgando por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente arrolamento dos bens deixados por Sildemar mendes de moura, 

ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Em consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro assente no artigo 

487, i c/c 659, §1º, ambos do novo código de processo civil.Determino 

ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado e, após a 

manifestação da Fazenda Pública quanto ao pagamento dos tributos, que 

deverá ser intimada para esse único fim, expeça-se a competente carta 

de adjudicação em favor do requerente.defiro à requerente os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, razão pela qual isento-a do pagamento 

das custas judiciais (art. 99, § 3º do NCPC).Cumpridas as diligências e 

procedidas as anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 297850 Nr: 18325-20.2012.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINA ALVES DA NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELMAR MENDES DE MOURA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....Por fim, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 349/350, apenas com relação ao 

valor incontroverso, já vinculado a este feito, correspondente a restituição 

de imposto de renda deixado por Sildemar mendes de moura (fls. 

343/344), atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.Deixo de 

homologar a partilha com relação ao crédito oriundo dos autos de 

cumprimento de sentença n. 13519-39.2012 – cód. 293525, por se tratar 

de valor incerto que, embora tenha sido reconhecido por sentença 

transitada em julgado naquele feito, nao houve a efetiva satisfação do 

crédito, podendo, após sua satisfaçao, ser partilhado em procedimento de 

sobrepartilha.Expeça-se o competente alvará para levantamento do 

crédito de fls. 343/344, conforme acordo de 350, item 2.Sem 

custas.Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias 

e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434667 Nr: 3813-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSD, SGRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, juntado em fls.43/45 e retificado em fls. 70/71, 

na presente AÇÃO DE ALIMENTOS c/c regulamentação de guarda em que 

Manoela dos santos dutra, representado por sua genitora SARAH 

GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS, promove em desfavor de JOÃO 

PAULO DUTRA PEREIRA e, em consequência, resolvo o mérito do 

presente feito nos termos do artigo 487, inciso iII, “b” do CPC.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, determino que, depois de observadas as 

formalidades legais, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 213030 Nr: 8502-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAAOaeGAAOrVTDAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arielle Bottaro - OAB:16758, 

JONHEIR ROZA SOARES - OAB:5674/MT

 Execução de sentença

Código nº 213030

VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Media-ção/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 

19/05//2020, às 13:30hs(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes da presente execução, para comparecerem, 

que-rendo, acompanhados de advogado e/ou defensores públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição, inclusive apreciado o 

pedido de fls., 910/911. A ausência injustifi-cada de qualquer das partes 

acarretará a aplicação de multa, nos termos do § 8º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 III - Cumpra-se.

 Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222717 Nr: 2924-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.V.O T. e outro rep. Por sua mãe SANDRA REGINA 

OLIVEIRA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VANI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 Ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13656 Nr: 7772-60.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435225 Nr: 4187-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 Ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330803 Nr: 27094-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306264 Nr: 2035-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRPSGRCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO - OAB:OAB/MT 9614

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422016 Nr: 23050-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CLADIO 

JASSNIKER JÚNIOR - OAB:21.087, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284

 Certifico que, conforme manifestação da parte requerida intimo a parte 

autora manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 399043 Nr: 10846-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHPA, KCSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

CÓDIGO: 399043

 Vistos .

I – Observa-se que o presente feito foi suspenso, conforme decisão de 

24/25 – e encontra-se, dentro do prazo do cumprimento do acordo, nos 

termos do artigo 922 do C. P. C.

II – Assim, mantenha-se em arquivo e decorrido prazo manifeste-se a (o) 

exequente.

III – Cumpra-se.

Várzea Grande 10 de janeiro de 2020

 DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 370054 Nr: 19485-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:MT/16.372, IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - OAB:MT 10.151, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:11.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Execução de Alimentos

Processo n. 19485-12.2014.811.0002 código nº: 370054

Exequente: juliete cortes andrade

 Executado: Lincoln de abreu rodrigues

 Vistos.
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Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo (a) exequente à fl. 525, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que juliete 

cortes andrade, promove em desfavor de Lincoln de abreu rodrigues.

Defiro ao exequente e ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, razão pela qual os isento do pagamento das custas 

judiciais (art. 99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301449 Nr: 22199-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAJÁ GONÇALVES DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE SOBRIEDADE E VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MS 13.389

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio do DJE, 

para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.

II - Após, com ou sem manifestação, volte-me concluso para deliberação, 

inclusive quanto ao levantamento do remanescente (CPC, artigo 465, § 4º).

III- Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 290186 Nr: 9778-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO 

- OAB:24405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL N RAMALHO - 

OAB:24405/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 8239-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLLADSA, NALADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV, RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:MT 21.547/O, JORGE BENTO GALDINO DELGADO - 

OAB:18037

 Execução de Alimentos

Vistos.

 Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo (a) exequente à fl. 313, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que s. l. a. v. 

representada por sua avó dulcineia ferreira lima, promove em desfavor de 

luiz Martins vieira.

Defiro ao exequente e ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, razão pela qual os isento do pagamento das custas 

judiciais (art. 99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 453865 Nr: 13558-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDHMF, RPF, WPF, WPF, LPF, AFA, LPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: polyana santos dos reis - 

OAB:23219, renata maria da silva - OAB:21.512

 Vistos.

Pretende o autor, na petição de fls. 67, a retificação de dados inerentes a 

grafia de seu nome, para que passe a assinar Hebert Falcão Ávila e, via 

de consequência, a retificação da sentença proferida às fls. 64/65, para 

que retifique seu registro de nascimento, excluindo a filiação atribuída a 

Hélio Marinho Falcão e Rolandina Paes Falcão, fazendo constar o nome de 

seus pais biológicos: Antônio Fernando Ávila e Leda Paes Falcão.

 Frisa-se que, tratando-se de erro material, o art. 494, I, CPC, que 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, corrigir 

inexatidões materiais ou erros de cálculo na sentença publicada.

Assim, retifico a sentença de fl. 64/65, de modo a corrigir o erro existente, 

cuja parte dispositiva passará a vigorar com a seguinte redação:

“Diante do exposto, nos termos do art. 355, Inciso I, c/c 487, inciso III, A, 

do CPC, resolvo o mérito da presente ação, pelo que determino a 

retificação do registro de nascimento do autor, para que passe a assinar 

HEBERT FALCÃO ÁVILA, bem como determino a exclusão da filiação 

atribuída a Hélio Marinho Falcão e Rolandina Paes Falcão e, por fim, a 

inclusão de seus pais biológicos Antônio Fernando Ávila e Leda Paes 

Falcão, fazendo constar como avós paternos Clezio de Ávila e Dulce 

Chaves de Ávila, e vós maternos Hélio Marinho Falcão e Rolandina Paes 

Falcão. (...)”.

 No mais, permanecem inalterados os demais dispositivos.

Cumpra-se, observando-se a presente retificação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302052 Nr: 22843-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADFB, RADFT, AFT, DLDFC, AGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intimem-se os herdeiros e interessados, na pessoa de seus patronos, 

por meio do DJE, para manifestarem sobre a prestação de contas de fls. 

663/665 e documentos que a instrui, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 

o prazo e nada sendo requerido, arquive-se, com as cautelas de praxe.

II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 442-56.1995.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONINO LEITE DA SILVA, ADELINA ROSA DE 

MORAES, ERZILA OLIVEIRA DE MORAES, DARZIR LEITE DE PAULA, 

NEUSA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, DUARTE DE ALMEIDA FORTES, 

ALBERTO LEITE DA SILVA, EDITE LEITE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCINDA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA 

- OAB:22.030/O, JUCELINA FREITAS RIBEIRO - Def. Pública - 

OAB:DEFENSORIA, MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - 

OAB:17836, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - OAB:3845/MT, 

Tássia Marcela Lourenço de Melo - OAB:estagiária, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:MT 17.513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 569, informando que o inventariante DEONINO LEITE 

DA SILVA veio a óbito, intime-se a herdeira informante para que junte a 

respectiva certidão de óbito, fazendo prova do alegado, no prazo de 05 

dias.

No mais, visando a regularização processual e prosseguimento do feito, 

nomeio inventariante a herdeira ADELINA ROSA DE MORAES. Expeça-se o 

termo.

Cumpra-se a decisão de fl. 515, observando-se os endereços dos imóveis 

informados em fl. 570, devendo o Sr. meirinho contatar a inventariante 

acima nomeada para acompanhar a diligência.

Expeça-se novo Ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca para 

informar a quantia depositada na conta judicial, nos autos de Ação de 

Consignação em Pagamento nº 592/86 (fl. 498).

Por fim, defiro a pesquisa de valores e veículos em nome da falecida, 

conforme espelhos de consulta em anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 405211 Nr: 14044-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA LISBOA, LUIZ 

GONZAGA DE BARROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, GONÇALO DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:25.427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fl. 53, Intime-se a outra requerente, MARIA APARECIDA 

DA SILVA LISBOA, para que manifeste interesse no prosseguimento do 

presente feito, no prazo de 05 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281002 Nr: 24935-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNP, FAL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA, F-FIDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, Armando Camargo Penteado 

Neto - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologação de acordo – guarda

PROCESSO n. 24935-35.2011.811.0002

Cód. 281002

Vistos.

Valdevino nantes pereira e fátima aparecida luna, ingressam com a 

presente pedido de regulamentação de guarda do menor luiz Miguel luna 

nates amorim, em desfavor de sua genitora marilza rosa de amorim.

Alegam que são avós paternos do menor e já exercem a guarda de fato 

sobre o mesmo, dispensando-lhe cuidados diários.

Instruíram a inicial com os documentos necessários ao ajuizamento da 

ação.

Recebida a inicial, foi determinada a realização de estudo psicossocial, 

cujo laudo foi juntado às fls. 28/36.

 A guarda provisória foi deferida em fls. 42/43, à requerente fátima 

aparecida lunA.

O polo ativo da demanda foi regularizado em fls. 47, incluindo o sr. Miguel 

luna nates - pai biológico do menor.

 O feito teve regular seguimento.

 Às fls. 93/95, as partes formalizara o acordo com relação a guarda do 

menor.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se favorável à homologação do 

acordo (fls.101).

 É o relatório.

Fundamento e decido.

 O acordo celebrado pelas partes em audiência preserva o interesse de 

todos os envolvidos, inclusive do menor.

 Desta forma, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes (fls.93/95)e, por consequência RESOLVO 

O MÉRITO DO PRESENTE FEITO nos termos do ARTIGO 487, INCISO III “B” 

DO CPC.

 Expeça-se o termo de guarda definitiva, na forma acordada.

 CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Transitada em julgado, determino que, depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE.

 PUBLIQUE-SE.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2019.

DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 307653 Nr: 3586-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES TAVARES - DECUJUS, 

ALBERTO TAVARES NETO, VITOR HUGO TAVARES DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, Não Resolvo o Mérito do presente 

inventário.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade de justiça 

que ora reconheço.Desde já, se requerido, autorizo o desentranhamento 

de documentos das partes, mediante subst i tuição por 

fotocópia.Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, 

mediante as regulares baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 208003 Nr: 3789-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPrPsmAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyson Keneip Duque - 

OAB:6566, Bruno Ferreira Alegria UNIVAG - OAB:9996/OAB/MT, 

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA -UNIVAG - OAB:8004, CHARLES 

TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - OAB:7401/MT, ENEAS CORREA 

FIGUEIREDO JUNIOR- UNIVAG. - OAB:, JOAO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - UNIVAG - OAB:9983, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 20963 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte exequente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Notifique-se o MP. Publique-seIntime-seCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 256179 Nr: 14332-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY ROCHA - 

OAB:6.066, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - (UNIVAG)/CURADOR - 

OAB:OAB/MT 4759, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 

8.882, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte exequente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 15 

de janeiro de 2020.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 111631 Nr: 7224-59.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOJ-rPsmJOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - 

OAB:24388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997

 Vistos.

 I- Intime-se a exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover os atos que lhe compete, manifestando interesse no 

prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o 

fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO 

CPC, bem como, seu patrono via DJE.

 II - Cumpra-se.

Dr. José Antônio Bezerra Filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 415880 Nr: 19854-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDCAN, RMDCFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 Código 415880

Vistos.

 I- Intime-se a parte autora/exequente, a promover o andamento do feito, 

no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado, via DJE.

III- Caso seja positiva a diligência e a parte não se mani-festar no prazo 

acima, vistas ao Ministério Público.

IV – Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de janeiro de 2020.

Dr. José Antônio Bezerra Filho

 Juiz de direito

Sentença

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA DE INTERDIÇÃO

PJe 1004702-22.2019.8.11.0002

REQUERENTE: DALTON DOS SANTOS BINA

 INTERDITADA: ADAUTO FERREIRA BINA

(SENTENÇA) ... JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito, e 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Adauto Ferreira Bina, brasileiro, incapaz, 

portador do RG nº 19220298, CPF nº 069.529.658-23, residente e 

domiciliado na Rua Barra do Bugres, Jardim Eldorado, nº 12, Bairro: Parque 

Santa Isabel – Várzea-Grande, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.767, incisos I, do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curador do interditando seu filho – 

Dalton dos santos bina, que deverá prestar compromisso por termo em 

livro próprio, ficando desde já dispensado de especializar hipoteca legal, 
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face a inconteste idoneidade do representante legal do interditando. Em 

obediência ao disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil e no 

artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro Civil 

e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 vezes, com 

intervalo de dez dias. Desta decisão saem os presentes devidamente 

intimados, renunciando à interposição de recurso.

 

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA DE INTERDIÇÃO

PJe 1004191-58.2018.8.11.0002

REQUERENTE: ANA DULCE DE

MORAES GONCALVES

INTERDITADA: ADIEL MORAES GONÇALVES

(SENTENÇA)

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Adiel Moraes Gonçalves, declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora do interdito a Sra. Ana Dulce de Moraes 

Gonçalves, que

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites

da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do 

interdito,

dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

 

EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA DE INTERDIÇÃO

PJe 1010305-76.2019.8.11.0002

REQUERENTE: CELMA LUCIA DOS SANTOS DE JESUS

INTERDITADO: ALAN

PATRICK DE JESUS SANTOS

(SENTENÇA)

(...) JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito, e DECRETO A 

INTERDIÇÃO de alan Patrick de jesus santos, brasileiro,

solteiro, incapaz, portador do RG nº264582-9, CPF nº 709.023.641-20, 

nascido no

dia 18 outubro de 1940, residente e domiciliado na Rua jatoba, quadra 16, 

lote

08, Bairro: Mapim Várzea Grande- MT, telefone: (65) – 99218-3254, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do 

Código

Civil, e de acordo com o artigo 1.767, incisos I, do mesmo diploma legal,

nomeio, neste ato como curadora do interditando sua mãe– celma lucia 

dos santos de jesus, que deverá

prestar compromisso por termo em livro próprio, ficando desde já 

dispensado de

especializar hipoteca legal, face a inconteste idoneidade da representante

legal do interditando. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008310-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILY NUNES DUARTE (AUTOR(A))

W. N. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franceule de Morais Miranda (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FRANCILY NUNES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1008310-62.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 21055214 e da certidão 

que designou audiência de ID 28066590. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009508-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009508-37.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 21197312 - Decisão 28101445 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 17 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015959-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARCOSKI DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA GUILHERMINA MARCOSKI NETO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCIA AUXILIADORA DA SILVA CAMPOS (HERDEIRO)

ANTONIO GETULIO DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA LEITE MARCOSKI NETA (HERDEIRO)

GETULIO ANTONIO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICA MARCOSKI TEODORO DA SILVA (HERDEIRO)

MARLI ANTONIA DA SILVA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015959-44.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Marilza Marcoski da Silva, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a Inventariante, junto à Central 

de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no 

artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A 

avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto 

e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a 

Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) 
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e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear 

aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000997-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000997-16.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Em 

c o n s u l t a  a o  s i t e  d a  R e c e i t a  F e d e r a l ,  n o  l i n k 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-

pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/inscricao-no-cpf/inscricao-de-pesso

as-falecidas, verifica-se que não é necessária autorização judicial para a 

confecção de CPF de pessoas falecidas, anexo. Assim sendo, indefiro o 

pedido formulado no Id. 19164888. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008976-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LEONIR NAZARIO DE MORAES (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ANNA ANGELICA NAZARIO DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

LUCI NAZARIO DE MORAES BUENO (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LIANIL NAZARIO DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR NAZARIO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008976-97.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora, por Advogado, para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação ou 

decorrido o prazo para fazê-lo, o que deverá ser certificado, proceda-se 

à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003530-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003530-45.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG a parte exequente. Consta dos autos que a pensão alimentícia era 

devida aos dois filhos do casal. Consta apenas uma credora no pólo ativo 

da ação. Intime-se para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003530-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003530-45.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG a parte exequente. Consta dos autos que a pensão alimentícia era 

devida aos dois filhos do casal. Consta apenas uma credora no pólo ativo 

da ação. Intime-se para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016014-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016014-92.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 27971268 - Decisão 28110375 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 17 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003530-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003530-45.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG a parte exequente. Consta dos autos que a pensão alimentícia era 

devida aos dois filhos do casal. Consta apenas uma credora no pólo ativo 

da ação. Intime-se para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1014010-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1014010-82.2019.8.11.0002 Certifico que, tendo em vista a petição ID 

28107530 - Manifestação e determinação verbal da MMº Juíza , redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 28/FEVEREIRO/2019 àS 13HORAS. 

Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora 

Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454183 Nr: 13742-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO do SR. DORIVAL DA SILVA MARQUES, qualificado 

nos autos, na medida que este é relativamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como seu curador, o requerente, SR. DEJALMA 

MARQUES DA SILVA, também qualificado nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado ao interditando.Inscreva-se 

a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. 

R. I. Isento de custas (fls. 24).Lavre-se o termo de curatela definitiva.Após 

o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 24 de Outubro de 

2019. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380967 Nr: 27468-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ARARIPE 

DE ABREU E LIMA, para devolução dos autos nº 27468-62.2014.811.0002, 

Protocolo 380967, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294321 Nr: 14417-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROOSEWELT FERRARI, RODRIGO 

FERRARI, JOÃO VICTOR GOMES FERRARI, ROSELI HORTOLAN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216, Rafaella 

Lory da Silva e Silva - OAB:MT 12.445, SONIA REGINA DE LIMA 

VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9.901, 

CLAUDISON RODRIGUES - OAB:MT 9.901, EBER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:MT 13.802, EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:MT 

25.524/O, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMILIA A. 

ASSUNÇÃO SILVA,  para  devo lução  dos  au tos  nº 

14417-52.2012.811.0002, Protocolo 294321, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404760 Nr: 13818-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCP, AP, CMP, DP, JVP, OPM, TDLM, VP, JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSE LOPES 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 13818-11.2015.811.0002, 

Protocolo 404760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285808 Nr: 4910-67.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CALDAS DA SILVA, GHDS, SANTA CALDAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA BARBOSA DE CAMPOS, FERNANDA 

BARBOSA DE CAMPOS, ESTELA BARBOSA DE CAMPOS, PAULO SENA 

DE CAMPOS, ANDERSON BARBOSA DE CAMPOS, WILSON BARBOSA DE 

CAMPOS, IASMIN DOS SANTOS CAMPOS, LUIS GUILHERME BATISTA DE 

CAMPOS, JOÃO FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Augusto Alves - 

OAB:23447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARCEL ALEXANDRE 

LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 
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JURIDICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIULIANE BENEDITA 

CORRÊA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

4910-67.2012.811.0002, Protocolo 285808, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398186 Nr: 10368-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAEN, LEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O, LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - OAB:17.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198, HEMERSON CEZAR DESCEZINSK - 

OAB:116988 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE FRANCO 

MORAES, para devolução dos autos nº 10368-60.2015.811.0002, 

Protocolo 398186, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437599 Nr: 5457-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSFJ, ICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR DE SOUZA MORENO 

- OAB:25733/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA RIBEIRO DA SILVA 

CASTILHO ROCKENBACH - OAB:25972/O

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 99/101), acordo subscrito 

pelo patrono da parte exequente e pela Advogada do executado, 

constituídos com poderes para tanto (fls. 102/103), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público às fls. 107, suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação da autora no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado Marcos Venício da 

Silva Ferreira, se por outro motivo não estiver preso.

Exclua-se o processo do relatório estatístico.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Janeiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 258214 Nr: 16302-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDDS, DDPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão-UNIVAG 

- OAB:4062, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Wilzen Macota - 

UNIVAG - OAB:7481-B

 VISTOS etc.Como anotado às fls. 124, a execução tramita pelo rito da 

expropriação, motivo pelo qual não é possível a inclusão de parcelas 

posteriores àquelas delimitadas na inicial.Assim, esta execução limita-se 

ao período de Janeiro de 2008 a Novembro de 2010 (fls. 09).Intime-se a 

parte credora para apresentar memória atualizada da dívida, considerando 

os valores descritos às fls. 136, observando, pois, os pagamentos 

realizados, a diferença a pagar, o índice de correção, juros e o período já 

anotado acima. Vindo aos autos, e, considerando que foi informado o 

endereço de trabalho do executado, cite-se o devedor, pessoalmente, por 

Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da pensão alimentícia 

no prazo de três dias contados da citação (art. 829, do CPC).Deve constar 

do mandado as advertências previstas no § 1º, do art. 829, do CPC: 

(....).Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC). Realizada a citação e não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, independentemente de nova 

determinação, de imediato, procederá a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem à garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceite por este Juízo, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado e 

esposa, se casada, em se tratando de imóvel (art. 829, §1º e 2º do CPC). 

(...). Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a 

respeito de saldo de FGTS em favor do devedor. Oficie-se para desconto 

da pensão em folha de pagamento com posterior depósito na conta 

bancária da genitora.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 

1º e 2°, do CPC. Intime-se a parte credora e cientifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de 

Janeiro de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 284288 Nr: 3308-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TACIANA ZEFERINO FERNANDES, MARCO ANTONIO 

ZEFERINO FERNANDES, SILVANIL DE OLIVEIRA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIO LUIZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 

- OAB:8804 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT, LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.546, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 Processo nº. 3308-41.2012.811.0002.

Código nº. 284288.

VISTOS etc.

Os exequentes atingiram a maioridade civil (fls. 15/16).

 Assim sendo, intime-se a parte credora, via Defensoria Pública, para 

regularizar sua representação processual, bem ainda ratificar o pedido de 

fls. 180, no prazo de 10 dias.

Em seguida, sob a pretensão, intime-se o executado para manifestação.

Apense-se o presente feito ao Processo nº. 3309-26.2012.811.0002 – 

Código nº. 284289.

Ouça-se o Ministério Público sobre o pedido (fls. 180) ratificado.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 391059 Nr: 5959-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRDO, CLRDO, DRDR, CRDRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 102/103, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública. P. R. I. Isento de custas (fls. 35).Transitada esta em julgado, 

intime-se a Fazenda Pública Estadual e Municipal, nos termos do art. 659, § 

2º, do CPC.Recolhidos os impostos devidos, expeça-se formal de 

partilha/alvará judicial na forma requerida, observadas as formalidades 

legais.A seguir, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de Janeiro de 2020.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 225434 Nr: 5678-95.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVSArpsgTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLA FIGUEIREDO 

GRANJA - OAB:10683 MT

 VISTOS, etc.

Acolho a manifestação ministerial (fls. 169).

Somente as três últimas parcelas podem ser cobradas pelo rito da prisão.

 O pedido foi formulado em Novembro/2017 objetivando a cobrança dos 

alimentos devidos no período de Outubro/2009 a Setembro/2017 (fls. 63, 

146/149).

Assim, chamo o feito à ordem, revogando a decisão de fls. 156.

Proceda-se a penhora no rosto dos autos (fls. 151).

Cientifique-se a exequente e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 15 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 453598 Nr: 13476-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Intime-se a requerente, via Advogado, para trazer aos autos os 

documentos mencionados às fls. 31.

Vindo aos autos, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Várzea Grande/MT, 15 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29267 Nr: 7103-75.2000.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DE LIMA PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DAVID PIOVEZAN, 

RENALDO VIEIRA PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERIO 

CAPOROSSI E SILVA, para devolução dos autos nº 

7103-75.2000.811.0002, Protocolo 29267, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380967 Nr: 27468-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAUL COELHO 

CURVO, para devolução dos autos nº 27468-62.2014.811.0002, Protocolo 

380967, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567560 Nr: 2623-87.2019.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDMC, JADC, GLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES - 

OAB:44076/PR, JOÃO PAULO COSTA FARIA - OAB:90814/OAB PR, 

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - OAB:22298/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes da audiência designada 

conforme fls. 179/180
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350665 Nr: 16320-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDT, LVTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT, EDIO 

MARQUES DO ROSARIO FILHO - OAB:14145, ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:OAB/MT 17850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16320-54.2014.811.0002.

Código nº. 350665.

VISTOS etc.

Considerando que o requerido mora em outra comarca, expeça-se carta 

precatória.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91212 Nr: 996-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-RMHMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas:

 (xx) Intimar a parte autora através de seu advogado para que no prazo 

de 10 (dez) dias manifeste os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 319849 Nr: 16219-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, 

ALINETH JUCINETH, PAULINA SANTANA DE SOUZA, LUCINEIA CREODETE 

DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a r. sentença 

de fls. 140/141.

A Embargante alega que quando da prolação da r. sentença, houve um 

erro material na parte dispositiva, uma vez que reconheceu a união 

estável entre Luzia Lopes da Costa e Clementino de Moraes, partes 

completamente distintas do processo.

Ao final, pugnou pela correção dos nomes da autora e do falecido na 

parte dispositiva da sentença, para o fim de reconhecer a união estável 

havida entre Adriane Aparecida de Arruda e Edson Carlos do Nascimento.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos, por tempestivos, e os acolho por verificar que 

houve erro material na parte dispositiva da r. sentença proferida às fls. 

140/141.

Assim, corrijo erro material constante da sentença, para o fim de fazer 

constar onde se lê “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim 

de reconhecer a união estável havida entre Luzia Lopes da Costa e 

Clementino de Moraes”, leia-se “JULGO PROCEDENTE o pedido o pedido 

inicial, para o fim de reconhecer a união estável havida entre ADRIANE 

APARECIDA DE ARRUDA e EDSON CARLOS DO NASCIMENTO”, demais 

dados inalterados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 273984 Nr: 16866-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRGDN, FLAVIANE AUXILIADORA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

ORLANDO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 Processo nº. 16866-17.2011.811.0002.

Código nº. 273984.

VISTOS etc.

Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais- SIEL, foi possível 

localizar o endereço do executado, anexo.

Cumpra-se, como determinado às fls. 168/169.

Expeça-se carta precatória.

Várzea Grande/MT, 17 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 425956 Nr: 25123-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC, RPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA-FAUSB - OAB:, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:MT 15.080/A

 Processo nº. 25123-89.2015.811.0002.

Código nº. 425956.

VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 88v

Intime-se o executado conforme determinado às fls. 79, expedindo-se 

carta precatória, se necessário.

 Providencie-se a vinculação do valor depositado em Juízo (fls. 86 e 

verso), e proceda-se a transferência para a conta bancária da genitora da 

exequente, indicada nos autos às fls. 88v.
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 Após, intime-se a parte credora, via Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320470 Nr: 16872-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:MT 18.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 162, parágrafo 4º do C.P.C, 

intimar as partes para qu no prazo de 10 (dez) dias manifeste, sob a 

certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426336 Nr: 25311-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, LM, JM, DM, AM, LM, LDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VARZEA GRANDE - OAB:, UNIVAG - OAB:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 162, parágrafo 4º do C.P.C, 

intimar a a parte requeridda através de seu advgado NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS DA UNIVAG, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente aleagções finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 7666-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA, 

ROGELSON APARECIDO DE OLIVEIRA, Romilson Aparecido de Oliveira, 

ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, DENILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA, DIONE 

MARTINS DE OLIVEIRA, RAMON MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - OAB:MT 

10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006171-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SALES FERREIRA OAB - MT16458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. F. D. P. E. S. (REQUERIDO)

W. F. D. P. E. S. (REQUERIDO)

R. F. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PROCESSO N. 

1006171-40.2018.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

CUMULADA COM EXONERAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. 

REQUERENTE: EDVALDO MARQUES DA SILVA. REQUERIDAS: W.F.P.S. e 

C.A.F.D.P.E.S., representados por sua genitora ROSANGELA FELIX DE 

PAULA. Vistos. Recebo os autos no estado em que se encontram. 

Processe-se em segredo de justiça. Diante da cumulação de pedidos, o 

processo seguirá o procedimento comum (Artigo 327 do Código de 

Processo Civil). Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido liminar, 

manuseando os autos, verifico que não constam provas de possíveis 

alterações dos rendimentos do requerente, capaz de ensejar, a priori 

modificação nos alimentos pagos aos infantes, ora requeridos. Os 

alimentos são fixados em função das circunstâncias dos casos in 

concreto, o que significa dizer que são consideradas as possibilidades do 

alimentante e a necessidade dos alimentados. Ante o exposto, Indefiro, 

por ora, o pedido liminar, ante a ausência de elementos que autorizem sua 

concessão, reservando-me à apreciação posterior do pedido, com a vinda 

de novos elementos necessários a formação da minha convicção. 

Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer 

tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas 

aptas a formar minha convicção. Considerando-se o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação 

para o dia 06/2/2020, às 14 horas. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do CPC. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, 

poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. 

Decorrido o prazo, com ou sem contestação, ouçam-se a parte autora e o 

Ministério Público. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013059-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

SIRRAME FREITA DE ARRUDA OAB - 034.118.351-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS Vistos, 

Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, conforme preceituado pelo Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA CUMULADA 

COM ALIMENTOS que SIRRAME FREITAS ARRUDA move em desfavor de 

CELSO LEITE RODRIGUES, todos qualificados nos autos. Afirma que é 

genitora Oliver Cristofer Arruda Rodrigues, nascido em 04 de abril de 2008 

fruto de um relacionamento com o requerido. Relata que a criança 

encontra-se sob seus cuidados, requer a regulamentação da guarda 

compartilhada e fixação de alimentos em favor do filho. Junta documentos. 

É o relato. Decido. Face aos elementos de que disponho e ainda por não 

constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro 

alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês, a partir da citação, entregues diretamente a genitora 

do infante. Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei 

n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 06/2/2020, às 

15:30 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Em relação ao pedido de Guarda, com a publicação 

da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve alteração dos artigos. 

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 

aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida provisoriamente de forma livre. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

Havendo discordância, manifestem-se o genitor acerca da distribuição do 

tempo de convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse 

do infante, considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. A 

necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012437-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICNA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM ALIMENTOS 

Vistos. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio 

Litigioso, movida por LAURA VIANA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES 

em desfavor JOSÉ ANTÔNIO MARQUES, todos qualificados nos autos. 

Afirma que casou-se com o requerido em 28 de julho de 2001, estando 

separados de fato a mais de um ano. Aduz que durante o casamento não 

adquiriram bens. Destaca que dessa união adveio nascimento de 03 (três) 

filhos, Guilherme Miguel de Souza Marques, em 25 de abril de 2005, Bruno 

Rafael de Souza Marques, em 08 de maio de 2003 e Breno Gabriel de 

Souza Marques, em 30 de agosto de 2001, conforme documento de ID 

23877881. Requer liminarmente a fixação de alimentos em favor dos filhos 

no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, ao 

final a procedência da ação decretando o divórcio e concedendo a guarda 

unilateral em seu favor. Junta documentos. É o breve relato. DECIDO. Face 

aos elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos 

comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, 

com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, entregues diretamente a genitora dos infantes. 

Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 

do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 11/2/2020, às 13 horas 

(Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012794-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDÉSIO JOÃO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS Vistos, 

Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, conforme preceituado pelo Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA CUMULADA 

COM ALIMENTOS que GRAZIELE MARIA DA SILVA SANTOS move em 

desfavor de EDÉZIO JOÃO FERREIRA, todos qualificados nos autos. 

Afirma que é genitora de JOÃO GABRIEL SILVA SANTOS FERREIRA, 

nascido em 01 de agosto de 2017 fruto de um relacionamento com o 

requerido. Relata que a criança encontra-se sob seus cuidados, requer a 

regulamentação da guarda em seu favor e fixação de alimentos em favor 

do filho. Junta documentos. É o relato. Decido. Face aos elementos de que 

disponho e ainda por não constar nos autos comprovação dos 

rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, com base no 

artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, 

entregue diretamente a genitora do infante. Considerando-se o artigo 334 

do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 11/2/2020, às 13:30 horas. §8º do artigo 334 - O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Em relação ao pedido de Guarda, com a publicação da Lei 13.058, de 22 

de dezembro 2014, houve alteração dos artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 

1.634 do Código Civil, visando estabelecer o significado da expressão 

“guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Extrai-se do artigo 

1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando não houver acordo entre a mãe 

e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores 
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aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 

salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a 

guarda do menor”. Em atenção ao pedido liminar, considerando os fatos 

narrados na inicial, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar e não havendo manifestação no sentido de não exercer a 

guarda em relação a infante, DEFIRO a GUARDA COMPARTILHADA, em 

atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, alterado recentemente pela 

Lei 13.058/2014, com a convivência a ser exercida provisoriamente de 

forma livre. Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as 

advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. Havendo discordância, 

manifestem-se o genitor acerca da distribuição do tempo de convivência, 

indicando o período que atenda o melhor interesse do infante, 

considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. A 

necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002352-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAN APARECIDO ARES PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

mariela espinoza arias (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. A parte autora ingressou 

com a presente ação, não se atentando para os requisitos impostos da 

petição inicial e, apesar de intimada para proceder a respectiva emenda, 

sob pena de indeferimento, a autora manteve-se inerte, conforme certidão 

de Id. 25874671. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

petição inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início à relação jurídica 

processual. Denota-se que o requerente não adequou a exordial aos 

ditames regulares do códex processual, de modo que o indeferimento da 

inicial é de rigor. Ante o exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo 

único, c/c art. 330, IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, nos termos do Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem 

custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008245-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. C. (AUTOR(A))

M. F. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS OAB - 

MT8132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008245-67.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos à parte autora para manifestar acerca da Diligência 

- ID 27662133 (citação negativa). VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário 

Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água 

Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 

3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003666-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

VALDINETE APARECIDA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

RAIANE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

SAMUEL RODRIGUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO RODRIGUES FONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. 1003666-42.2019 - PJE INVENTÁRIO. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO que JOSINETE MARIA DE ALMEIDA E 

OUTROS movem em face do ESPÓLIO DE VALDEMIRO RODRIGUES 

FONTES. Distribuído por sorteio aleatório, os autos foram encaminhados à 

2ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, sendo lançado despacho 

remetendo-o a esta Vara Especializada, alegando constar no 

endereçamento da exordial. É o relatório. Decido. Da análise da petição 

inicial (ID. 19552172), verifica-se que realmente a peticionante não só 

endereçou o processo a essa Especializada, bem como informou a 

existência de Ação de Retificação da Certidão de Óbito, processo n. 

1003656-95.2019.8.11.0002 (em trâmite). Contudo, a presente ação de 

inventário deve ser livremente distribuída a uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa comarca, não cabendo a distribuição por dependência 

a referida demanda (Retificação da Certidão de Óbito, processo n. 

1003656-95.2019.8.11.0002), vez que não existe vínculo atrativo entre os 

procedimentos, razão pela qual não se observa justificativa apta a atrair a 

distribuição por dependência regulada no artigo 286 do Código de 

Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações 

nos termos do art. 55, §3,º ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo 

intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação 

objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva 

anotação pelo distribuidor”. Assim sendo, remetam-se os autos à 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, para regular 

processamento do feito. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018674-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO Vistos. Recebo os autos 

no estado em que se encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre Ação Cautelar de Busca e Apreensão que JEANI CORREA DA 

SILVA move em desfavor de JULIANA RANGEL CORREA, qualificadas nos 

autos. Alega que é mãe de ISABELLY CORREA DE ALBUQUERQUE, hoje 

com 07 (sete) anos. Relata que morava com a filha na casa da requerida 

(Avo materna de IsabellY), porem em 2017 passou a morar com seu 

namorado o Sr. Jean Maurilio, deixando a infante sob os cuidados da avó, 

(requerida). Aduz que decidiu levar a criança para morar consigo, porem a 
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demanda não esta permitindo. Pugna pela busca e apreensão da filha 

Isabelly Correa de Albuquerque. É o que merece relato. Decido. Embora a 

autora seja detentora da guarda natural da infante não demostrou nos 

autos nenhum indício de que a criança esteja em situação de risco. 

Anteriormente Isabelly residia com sua genitora na casa da avó materna, e 

com a saída de sua mãe da moradia, permaneceu com a requerida. A 

busca e apreensão de criança é medida extraordinária que visa afastar 

risco ou prejuízo. O que, por ora não se verifica; a infante encontra-se 

sob os cuidados da avó materna, desde que a genitora se mudou para 

outro local. Nesse sentido são os julgados: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO 

CIVIL. FAMÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DISPUTA PELA 

GUARDA ENTRE OS PAIS E A AVÓ MATERNA. NÃO DEMONSTRADA 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A BUSCA E APREENSÃO. A 

busca e apreensão de menores é medida excepcional que somente se 

justifica mediante a comprovação de risco à segurança e ao bem-estar do 

infante, o que não se verifica no caso. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível, Nº 70059840124, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 

11-06-2014). Assunto: 1-GUARDA DE FILHOS, MENOR SOB A GUARDA 

DOS AVÓS MATERNOS, INTERESSE DO MENOR. Referência legislativa: 

LF-8069 DE 1990 ART-33 CC-1583 Diante dos fatos noticiados, INDEFIRO 

a liminar pleiteada. Cite-se a parte requerida, para contestar no prazo de 

05 (cinco) dias, com as advertências que alude o artigo 306, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003707-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL POLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WADENEI JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

CLAUDECIR POLO DA SILVA (HERDEIRO)

ADEMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

ALTAIR JOSE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JADIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

WALDENIR POLO DA SILVA (HERDEIRO)

VALMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1003707-43.2018 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. INDEFIRO o pedido de suspensão ID. 18396004, tendo em vista que 

da data do pedido até a presente, já decorreu o prazo requerido. Intime-se 

a inventariante, na pessoa de seu patrono, via DJE, para que no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente a certidão da Central de Testamento, inteiro teor 

e ônus, bem como, a certidão negativa de débito com a Fazenda Pública 

Municipal, em nome do falecido, determino a juntada do comprovante de 

pagamento ou, sendo o caso, de isenção do ITCD, conforme determinado 

no ID. 13296862, sob pena de indeferimento da inicial. Deverá, ainda, 

trazer cópias legíveis e completas dos documentos pessoais (RG, CPF e 

Procuração) de todos os cônjuges. Com a vinda da documentação 

requisitada, dê-se vistas dos autos à Procuradoria Geral do Estado e, ao 

Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002358-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA XAVIER DE ARRUDA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1002358-68.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO 

NEGATIVO. Vistos. Após análise dos autos, verifica-se que consta 

informação na certidão de óbito do extinto que ele “deixou filhos, sendo 

desconhecidos pela requerente”. Assim, determino que a inventariante 

junte no prazo de 60 (sessenta) dias cópia legível dos documentos 

pessoais (RG e CPF) dos herdeiros do “de cujus”, bem como todos os 

dados necessários para que este juízo possa fazer as devidas 

intimações. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Várzea Grande-MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003064-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. D. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA BARBOSA DE LIMA OAB - 029.135.971-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. B. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE- 1003064-51.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXEQUENTES: J. M. B. D. L. R., representado 

por sua genitora ANDREIA BARBOSA DE LIMA. EXECUTADO: GIBRAN 

MOTA BARQUILHA ROCHA. Vistos etc. Trata-se de ação de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por J. M. B. D. L. R., representado 

por sua genitora ANDREIA BARBOSA DE LIMA em face de seu genitor 

GIBRAN MOTA BARQUILHA ROCHA, objetivando o recebimento de verba 

alimentar pretérita. O processo seguia seu tramite regular, quando a 

exequente informa o adimplemento das prestações alimentícias atrasadas 

conforme acordo constante no documento de ID n. 20404542. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do processo (ID n. 

26017995), nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. É o 

sucinto relatório. Decido. Depreende-se dos autos que as partes informam 

nos autos a quitação do débito alimentar, objeto da presente ação de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do disposto no artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita”. Com o pagamento do 

débito, esgota-se o interesse do credor em prosseguir com o processo. 

Por outro lado, o devedor tem o lídimo direito de ver declarado por 

sentença, sua não mais sujeição à execução. Pelo exposto, satisfeita a 

finalidade do processo, julgo extinta a presente ação de Cumprimento de 

Sentença, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades legais, inclusive 

com baixa na distribuição. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001891-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES OAB - PR44076 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO COSTA FARIA OAB - PR90814 (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1001891-89.2019.8.11.0002. AÇÃO DE GUARDA. 

REQUERENTE: NIVEA ELIZETE LIELL REQUERIDA: DAIANE PAULA ALVES 

CUNHA Vistos. Em consulta ao sistema PJE-TJ/MT, verifica-se a existência 

de Ação de Guarda formulada pelos avós maternos da infante GRAZIELE 

LARIANE DA CUNHA LIEL, nascida em 30/07/2013 em trâmite perante o 

Juízo Especializado da 2ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, 

sob n. 2623-87.2019.8.11.0002, distribuída em 20/02/2019, conforme se 

observa do Ofício n. 613/2009 do referido Juízo (ID. 21018798). Sobre o 

tema (competência), o Código de Processo Civil, em seus artigos 43 e 59 

determina que a competência é delimitada no momento da distribuição da 

petição inicial, senão vejamos: “Art. 43. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta”. “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”. Da análise dos autos, observa-se que a 

presente demanda foi distribuída em 27/02/2019 e tem por objetivo a 

guarda da infante GRAZIELE LARIANE DA CUNHA LIEL. Assim sendo, o 

Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande é o competente para análise dos feitos, uma vez que a 

Ação de Guarda n. 2623-87.2019.8.11.0002 foi distribuída em 20/02/2019, 

tornando-o dessa forma, prevento para o processamento e julgamento da 

presente demanda. Pelo Exposto, declino da competência ao Juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca para o 

julgamento da presente lide, devendo ser associada ao processo n. 

2623-87.2019.8.11.0002. Remetam-se os autos àquele Juízo com nossas 

homenagens e as baixas de estilo. Intime-se. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001891-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES OAB - PR44076 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO COSTA FARIA OAB - PR90814 (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1001891-89.2019.8.11.0002. AÇÃO DE GUARDA. 

REQUERENTE: NIVEA ELIZETE LIELL REQUERIDA: DAIANE PAULA ALVES 

CUNHA Vistos. Em consulta ao sistema PJE-TJ/MT, verifica-se a existência 

de Ação de Guarda formulada pelos avós maternos da infante GRAZIELE 

LARIANE DA CUNHA LIEL, nascida em 30/07/2013 em trâmite perante o 

Juízo Especializado da 2ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, 

sob n. 2623-87.2019.8.11.0002, distribuída em 20/02/2019, conforme se 

observa do Ofício n. 613/2009 do referido Juízo (ID. 21018798). Sobre o 

tema (competência), o Código de Processo Civil, em seus artigos 43 e 59 

determina que a competência é delimitada no momento da distribuição da 

petição inicial, senão vejamos: “Art. 43. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta”. “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”. Da análise dos autos, observa-se que a 

presente demanda foi distribuída em 27/02/2019 e tem por objetivo a 

guarda da infante GRAZIELE LARIANE DA CUNHA LIEL. Assim sendo, o 

Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande é o competente para análise dos feitos, uma vez que a 

Ação de Guarda n. 2623-87.2019.8.11.0002 foi distribuída em 20/02/2019, 

tornando-o dessa forma, prevento para o processamento e julgamento da 

presente demanda. Pelo Exposto, declino da competência ao Juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca para o 

julgamento da presente lide, devendo ser associada ao processo n. 

2623-87.2019.8.11.0002. Remetam-se os autos àquele Juízo com nossas 

homenagens e as baixas de estilo. Intime-se. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch
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N. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES OAB - PR44076 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO COSTA FARIA OAB - PR90814 (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1001891-89.2019.8.11.0002. AÇÃO DE GUARDA. 

REQUERENTE: NIVEA ELIZETE LIELL REQUERIDA: DAIANE PAULA ALVES 

CUNHA Vistos. Em consulta ao sistema PJE-TJ/MT, verifica-se a existência 

de Ação de Guarda formulada pelos avós maternos da infante GRAZIELE 

LARIANE DA CUNHA LIEL, nascida em 30/07/2013 em trâmite perante o 

Juízo Especializado da 2ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, 

sob n. 2623-87.2019.8.11.0002, distribuída em 20/02/2019, conforme se 

observa do Ofício n. 613/2009 do referido Juízo (ID. 21018798). Sobre o 

tema (competência), o Código de Processo Civil, em seus artigos 43 e 59 

determina que a competência é delimitada no momento da distribuição da 

petição inicial, senão vejamos: “Art. 43. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta”. “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”. Da análise dos autos, observa-se que a 

presente demanda foi distribuída em 27/02/2019 e tem por objetivo a 

guarda da infante GRAZIELE LARIANE DA CUNHA LIEL. Assim sendo, o 

Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande é o competente para análise dos feitos, uma vez que a 

Ação de Guarda n. 2623-87.2019.8.11.0002 foi distribuída em 20/02/2019, 

tornando-o dessa forma, prevento para o processamento e julgamento da 

presente demanda. Pelo Exposto, declino da competência ao Juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca para o 

julgamento da presente lide, devendo ser associada ao processo n. 

2623-87.2019.8.11.0002. Remetam-se os autos àquele Juízo com nossas 

homenagens e as baixas de estilo. Intime-se. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002523-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

NUCILEIDE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DULCINEIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1002523-18.2019 - PJE ALVARÁ JUDICIAL. 

REQUERENTES: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, DULCINEIA DE 

OLIVEIRA SILVA, LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA 

SILVA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA E NUCILEIDE CRISTINA DE 
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OLIVEIRA DA SILVA. Vistos etc. ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, 

DULCINEIA DE OLIVEIRA SILVA, LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA, 

ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA E 

NUCILEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA ingressaram com pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL, a fim de proceder ao levantamento integral dos 

valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, cuja titularidade 

pertencia ao “de cujus” MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA, falecido em 

13/11/2014 (ID. 18774062). Juntaram procuração e documentos (IDs. 

18773778 ao 18774072). A inicial foi recebida no ID. 18849374. Consta no 

ID. 26430375, pedido de desistência da ação, tendo em vista a existência 

de ação com as mesmas partes e pedido, distribuída para essa 

Especializada, protocolo n. 1010840-39.2018.8.11.0002. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. O processo teve seu normal trâmite, com os 

atos correlatos à prestação jurisdicional, no entanto, os requerentes 

postulam a desistência da ação sem resolução do mérito, vez que não 

possuem mais interesse no prosseguimento do processo. A desistência 

da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, conforme 

previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.I.C. Várzea Grande - MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009001-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1009001-76.2018 – PJE ALVARÁ JUDICIAL. Vistos. 

Os artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil são claros ao ordenarem que a 

renúncia deva constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial. Em comentário ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código 

Civil Anotado, 12ª edição, Saraiva, 2006, pág. 1479: “Para ter validade, a 

renúncia deverá constar, expressamente, de escritura pública ou termo 

nos autos (RF, 323:210, 13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 

696:94, 682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 

508:111, 500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 

84:119, 96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade 

absoluta. Por ser negócio jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, 

não se admitindo repúdio tácito ou presumido da herança. O instrumento 

público e o termo judicial constituem requisitos ad substantiam e não 

apenas ad probationem do ato”. Conforme preceituado pelo artigo 1.793 do 

Código Civil, o ato só terá validade por escritura pública. “Art. 1.793. O 

direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o 

co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Nesse 

sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. RENÚNCIA À 

HERANÇA. TERMOS NOS AUTOS. É possível a formalização da renúncia 

da herança por termo nos autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo 

de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 12/12/2017)”. Assim, intime-se a requerente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias; apresente as declarações das renúncias 

noticiadas conforme (IDs. 15705463 até 15705469), por termo judicial ou 

escritura pública, nos moldes dos artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil, 

bem como para que se manifeste sobre a possibilidade de conversão do 

pleito em ação de inventário, tendo em vista a informação de existência de 

bens trazida nos autos conforme ID. 22855941 Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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MARLENE DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1009001-76.2018 – PJE ALVARÁ JUDICIAL. Vistos. 

Os artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil são claros ao ordenarem que a 

renúncia deva constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial. Em comentário ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código 

Civil Anotado, 12ª edição, Saraiva, 2006, pág. 1479: “Para ter validade, a 

renúncia deverá constar, expressamente, de escritura pública ou termo 

nos autos (RF, 323:210, 13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 

696:94, 682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 

508:111, 500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 

84:119, 96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade 

absoluta. Por ser negócio jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, 

não se admitindo repúdio tácito ou presumido da herança. O instrumento 

público e o termo judicial constituem requisitos ad substantiam e não 

apenas ad probationem do ato”. Conforme preceituado pelo artigo 1.793 do 

Código Civil, o ato só terá validade por escritura pública. “Art. 1.793. O 

direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o 

co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Nesse 

sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. RENÚNCIA À 

HERANÇA. TERMOS NOS AUTOS. É possível a formalização da renúncia 

da herança por termo nos autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo 

de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 12/12/2017)”. Assim, intime-se a requerente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias; apresente as declarações das renúncias 

noticiadas conforme (IDs. 15705463 até 15705469), por termo judicial ou 

escritura pública, nos moldes dos artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil, 

bem como para que se manifeste sobre a possibilidade de conversão do 

pleito em ação de inventário, tendo em vista a informação de existência de 

bens trazida nos autos conforme ID. 22855941 Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO n. 1010840-39.2018 – PJE ALVARÁ JUDICIAL 

REQUERENTES: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, DULCINEIA DE 

OLIVEIRA SILVA, LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA 

SILVA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA E NUCILEIDE CRISTINA DE 

OLIVEIRA DA SILVA. VISTOS, ETC. ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, 

DULCINEIA DE OLIVEIRA SILVA, LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA, 

ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA E 

NUCILEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA ingressaram com pedido de 
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ALVARÁ JUDICIAL, a fim de procederem ao levantamento integral dos 

valores existentes nas cotas do FGTS e do PIS cuja titularidade pertencia 

ao “de cujus” MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA, falecido em 13/11/2014 (ID. 

16952603). Juntaram procuração e documentos (IDs. 16952139 ao 

16952634). A inicial foi recebida no ID. 20572780. Informação do INSS 

dando conta da inexistência de dependentes habilitados – ID. 16952248. 

Informação de existência de saldos a serem levantados (ID n. 25245754). 

O Ministério Público não tem interesse no feito – ID. 20782780. É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, onde os 

requerentes pretendem o levantamento integral dos valores existentes nas 

cotas do FGTS e do PIS, cuja titularidade pertencia ao extinto MAURICIO DE 

OLIVEIRA SILVA, falecido em 13/11/2014 (ID. 16952603). O presente 

procedimento é de jurisdição voluntária, no presente caso, considerei os 

argumentos expendidos pelos requerentes e os documentos 

apresentados. Com a documentação trazida aos autos, constata-se que o 

“de cujus” deixou os seguintes valores: FGTS o valor de R$ 1.877,15 (hum 

mil oitocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) e do PIS o valor 

de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) somando-se o valor total de 

R$ 2.694,15 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e quinze 

centavos) ID. 25245754. Ademais, verifico dos autos que os requerentes 

detêm legitimidade para suceder o falecido, sendo os únicos herdeiros do 

“de cujus”. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

determinar a expedição de alvará autorizando os requerentes 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, DULCINEIA DE OLIVEIRA SILVA, 

LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA, 

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA E NUCILEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA 

DA SILVA a levantarem integralmente os valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal, referente ao FGTS e PIS, bem como seus acréscimos 

legais, cuja titularidade pertencia a MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA, 

falecido em 13/11/2014 (ID. 16952603). Para tanto, JULGO e DECLARO 

extinto o presente feito, o fazendo com respaldo no disposto pelo artigo 

487, I, Código de Processo Civil. Deixo de fixar prazo para a prestação de 

contas, posto que não há interesse de incapaz. Isento de custas (ID. 

20572780). Certificado o decurso do prazo, e procedida às expedições 

necessárias, arquive-se o presente feito, procedendo antes as regulares 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005268-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO 1005268-68.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE: DIEGO DA COSTA CAMPOS. 

EXECUTADA: AINQUELE MIRIAN DA SILVA ARRUDA. Vistos, 

Compulsando os autos verifico a existência de similitude nos pedidos aqui 

formulados com os que foram pleiteados no Processo 

1003109-55.2019.8.11.0002 (Processo Associado). Assim sendo, 

intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

o pedido, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000419-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CATARINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000419-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA FELICIA DE PINHO 

REQUERIDO: JOAO CATARINO DE ALMEIDA Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para que a parte autora se manifeste nos autos, acerca do 

documento de id 26646565. R Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 
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parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002130-64.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: C.H.S.M.P., B.E.S.M.P. e S.V.S.P., 

representados por sua genitora ERIKA DOMINGAS DA SILVA. 

REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO PIZZONIA. Vistos etc. 

Considerando-se o preceituado pelo Parágrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, converto o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Assim sendo, intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

12/2/2020, às 14:30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019086-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. L. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE GUARDA Vistos, Considerando-se que o infante 

não possui legitimidade para ajuizar Ação de Guarda, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II do Código de 

Processo Civil), retificar o polo ativo da demanda, sob pena de 

indeferimento do pedido. Às providencias. Eulice Jaqueline Da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005801-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANDRA RENATA SOUZA LIMA OAB - MT23200/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005801-95.2017.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REQUERENTES: D.G.S. e D..G.S., representados por sua 

genitora DAISA GONÇALVES DE FREITAS. REQUERIDO: SAMUEL DA 

SILVA PEDROSO. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil e o disposto na Lei 

5.478/68, determino a intimação das partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que redesigno para o dia 

12/02/2020, às 15 horas, devendo estar acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005801-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANDRA RENATA SOUZA LIMA OAB - MT23200/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005801-95.2017.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REQUERENTES: D.G.S. e D..G.S., representados por sua 

genitora DAISA GONÇALVES DE FREITAS. REQUERIDO: SAMUEL DA 

SILVA PEDROSO. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil e o disposto na Lei 

5.478/68, determino a intimação das partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que redesigno para o dia 

12/02/2020, às 15 horas, devendo estar acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009428-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LEITE DA COSTA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009428-73.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JAQUELINE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: JOANIL LEITE DA COSTA Concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte autora se manifeste nos autos, acerca do documento de 

id 27169926. R Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007070-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. P. D. A. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

K. C. F. N. (TESTEMUNHA)

A. M. D. A. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1007070-38.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: P.L.A.O., representado por sua genitora 

MARAYNE SANDY PAULA DE ARRUDA ALMEIDA. REQUERIDO: WENDER 

RODRIGUES OCAMPOS. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito 

do processamento pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 12/2/2020, às 15:30 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Como já houve 

apresentação de contestação nos autos, na audiência, serão ouvidas as 

testemunhas e será prolatada sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007070-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. P. D. A. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

K. C. F. N. (TESTEMUNHA)

A. M. D. A. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1007070-38.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: P.L.A.O., representado por sua genitora 

MARAYNE SANDY PAULA DE ARRUDA ALMEIDA. REQUERIDO: WENDER 

RODRIGUES OCAMPOS. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito 

do processamento pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 12/2/2020, às 15:30 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Como já houve 

apresentação de contestação nos autos, na audiência, serão ouvidas as 

testemunhas e será prolatada sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002167-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Número do Processo: PJE. 1002167-23.2019.8.11.0002 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte Autora: 

CARLOSFELIPE POLMANN Parte Ré: ALESSANDRA DE ALCANTARA 

POLMANN Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2019, 15:00 

horas. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Parte Autora: CARLOSFELIPE POLMANN Parte Ré: ALESSANDRA DE 

ALCANTARA POLMANN Advogado: Joelson Eleutero Gomes – OAB/MT 

21893-0 OCORRÊNCIAS Declarada aberta a audiência com as 

formalidades legais, pressente as partes. O patrono da parte autora 

requereu prazo para juntada de substabelecimento, o autor informou que 

encontra-se residindo no imóvel referido em seu depoimento gravado. . 

Antes de iniciar a instrução, a MMª. Juíza informou que iria proceder à 

gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento nº 038/2007 

da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e recomenda gravações de 

audiências, e Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o 

uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido 

como tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 

arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os 

artigos 154, § 2.º e 170, ambos do CPC, ressaltando que se qualquer 

causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. Nenhuma das 

partes manifestou contrariedade nos termos do § 3º do artigo 523 do CPC. 

As partes foram advertidas da vedação e divulgação não autorizadas dos 

registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (art. 2º,VI, 

Provimento 38/2007 – CGJ). Registra-se que as gravações permanecerão 

em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e ao(s) advogado(s) da(s) parte(s), no 

endereço eletrônico cadastrado no Apolo. Foi ouvida as partes 

requerentes. A seguir passou a MM Juíza a proferir a seguinte 

deliberação: DELIBERAÇÃO DECISÃO: Concedo a parte autora o prazo de 

05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, sob pena de nulidade 

da solenidade. Colheu-se o depoimento do autor e embora não tenha sido 

cumprida a determinação no ID 22199800 – prazo de 20 dias para deposito 

do rol de testemunha e não havendo qualquer manifestação contraria a 

coleta de prova passou aos depoimentos. Colhida as informações por 

parte da genitora da suposta ausente foi dispensado o depoimento da 

filhas Kerolen Alcantara Polmann Moraes e Camila Alcantara Polmann pelo 
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juízo, em respeito a dor e por entender que as informações não serviriam 

para o objeto da prova buscada. Em face do ora produzido e como forma 

a não prejudicar o objeto da ação, reabro o prazo de 10 dias para deposito 

de rol de testemunha, caso seja de e interesse do patrono do autor. Com a 

manifestação positiva ou negativa, retornem-me os autos conclusos. Às 

providencias, Nada mais havendo a consignar, por mim, Maria Jucilene da 

Silva _______, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002167-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Número do Processo: PJE. 1002167-23.2019.8.11.0002 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte Autora: 

CARLOSFELIPE POLMANN Parte Ré: ALESSANDRA DE ALCANTARA 

POLMANN Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2019, 15:00 

horas. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Parte Autora: CARLOSFELIPE POLMANN Parte Ré: ALESSANDRA DE 

ALCANTARA POLMANN Advogado: Joelson Eleutero Gomes – OAB/MT 

21893-0 OCORRÊNCIAS Declarada aberta a audiência com as 

formalidades legais, pressente as partes. O patrono da parte autora 

requereu prazo para juntada de substabelecimento, o autor informou que 

encontra-se residindo no imóvel referido em seu depoimento gravado. . 

Antes de iniciar a instrução, a MMª. Juíza informou que iria proceder à 

gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento nº 038/2007 

da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e recomenda gravações de 

audiências, e Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o 

uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido 

como tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 

arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os 

artigos 154, § 2.º e 170, ambos do CPC, ressaltando que se qualquer 

causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. Nenhuma das 

partes manifestou contrariedade nos termos do § 3º do artigo 523 do CPC. 

As partes foram advertidas da vedação e divulgação não autorizadas dos 

registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (art. 2º,VI, 

Provimento 38/2007 – CGJ). Registra-se que as gravações permanecerão 

em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e ao(s) advogado(s) da(s) parte(s), no 

endereço eletrônico cadastrado no Apolo. Foi ouvida as partes 

requerentes. A seguir passou a MM Juíza a proferir a seguinte 

deliberação: DELIBERAÇÃO DECISÃO: Concedo a parte autora o prazo de 

05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, sob pena de nulidade 

da solenidade. Colheu-se o depoimento do autor e embora não tenha sido 

cumprida a determinação no ID 22199800 – prazo de 20 dias para deposito 

do rol de testemunha e não havendo qualquer manifestação contraria a 

coleta de prova passou aos depoimentos. Colhida as informações por 

parte da genitora da suposta ausente foi dispensado o depoimento da 

filhas Kerolen Alcantara Polmann Moraes e Camila Alcantara Polmann pelo 

juízo, em respeito a dor e por entender que as informações não serviriam 

para o objeto da prova buscada. Em face do ora produzido e como forma 

a não prejudicar o objeto da ação, reabro o prazo de 10 dias para deposito 

de rol de testemunha, caso seja de e interesse do patrono do autor. Com a 

manifestação positiva ou negativa, retornem-me os autos conclusos. Às 

providencias, Nada mais havendo a consignar, por mim, Maria Jucilene da 

Silva _______, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1018557-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. F. (EXEQUENTE)

K. K. F. F. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Trata-se de ação de 

execução de alimentos onde não se verifica a modificação de domicílio da 

parte exequente, fundada em título judicial de outro Juízo Especializado 

desta mesma Comarca (documento de id 26581467), que sentenciou o 

processo. A competência funcional do cumprimento de sentença, 

ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua 

modificação (artigo 528, § 9º, do Código de Processo Civil), segue a regra 

estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Isto posto, declino de 

ofício da competência, eis que funcional, ao Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo; procedam-se as 

baixas e anotações de praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018984-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA LUZIANA COLETO (REQUERENTE)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

EVA APARECIDA LUZIANA COLETO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULINHO COLETO DA CUNHA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ARROLAMENTO Vistos, Deferimento o pagamento das custas 

ao final. Analisando a petição inicial, verifico que não constam nos autos 

certidões negativas atualizadas de débitos Municipal, (município de Várzea 

Grande e Cuiabá), Estadual e Federal em nome do extinto, Verifico ainda 

que não há comprovante de recolhimento dos impostos, em caso de ser 

isento, junte-se a respectiva certidão. Assim sendo, concedo o prazo de 

30 (trinta) dias para que junte ao feito a documentação necessária (artigo 

659 e seguintes do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento 

do pedido. Notifique-se o Ministério Público (Artigo 664 CPC) Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018886-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LACAL RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos, Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre Ação Revisional de Alimentos com 

Pedido de Tutela de Urgência, movida por ÂNGELO GABRIEL ROSSI 

LACAL RODRIGUES, representado por sua genitora ADRIANA DOS 

SANTOS ROSSI, em desfavor de RAFAEL LACAL RODRIGUES, 

devidamente qualificados nos autos. Informa que em ação de alimentos, 

que tramitou perante a 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá, ficou acordado que o requerido pagaria a título de 

alimentos, o valor equivalente a 60,12% (sessenta vírgula doze por cento) 

do salário mínimo. Diz que a pensão paga pelo demandado não está sendo 

suficiente para custear os gastos com alimentação e saúde. Requer, 

liminarmente, a majoração da verba alimentar para o valor de R$ 2.936,50, 

(dois mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), maia 

despesas trimestrais no valor equivalente a R$ 3.441,50 (três mil 

quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). É o breve 

relato. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido, em relação à 

majoração do valor pago a título de alimentos, diante da documentação 

juntada no documento de ID n. 26748452 e 26748457, comprovado que 

houve aumento nos ganhos do requerido, DEFIRO o pedido para 

determinar o aumento da pensão alimentícia devida à parte autora, para o 

valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do demandado, 

deduzidas apenas as verbas previdenciárias e Imposto de Renda, a partir 

da citação, mediante desconto em folha de pagamento junto à 

empregadora: centro integrado de defesa aérea DTCEA -CY, Centro Norte, 

CEP 78135-730, Telefone 3682-1220, Várzea Grande-MT e depositados 

em conta bancária ou entregues diretamente a genitora do infante. 

Cumpra-se o disposto no artigo 1.249 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ficando 

desde já designada audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 26/5/2.0--20, às 15:30 horas, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e reveli Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à 

ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer 

tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas 

aptas a formar minha convicção. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli mj Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018904-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Trata-se de ação de 

execução de alimentos onde não se verifica a modificação de domicílio da 

parte exequente, fundada em título judicial de outro Juízo Especializado 

desta mesma Comarca (documento de id 26765557), que sentenciou o 

processo. A competência funcional do cumprimento de sentença, 

ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua 

modificação (artigo 528, § 9º, do Código de Processo Civil), segue a regra 

estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Isto posto, declino de 

ofício da competência, eis que funcional, ao Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo; procedam-se as 

baixas e anotações de praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018904-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Trata-se de ação de 

execução de alimentos onde não se verifica a modificação de domicílio da 

parte exequente, fundada em título judicial de outro Juízo Especializado 

desta mesma Comarca (documento de id 26765557), que sentenciou o 

processo. A competência funcional do cumprimento de sentença, 

ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua 

modificação (artigo 528, § 9º, do Código de Processo Civil), segue a regra 

estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Isto posto, declino de 

ofício da competência, eis que funcional, ao Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo; procedam-se as 

baixas e anotações de praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005952-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILSON DE ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005952-27.2018.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005952-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILSON DE ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005952-27.2018.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007903-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1007903-90.2017 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO. Vistos, Intime-se a requerente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, informe a este juízo o atual endereço do requerido, uma vez que este 

não foi citado, conforme certidão negativa de ID. 24587346, pág. “08”. Com 

a vinda da informação supra, determino ao Sr. Gestor que proceda à 

atualização do endereço da parte demandada junto ao Sistema PJE TJ-MT. 

Após, expeça-se novo mandado de citação, e cite-se a parte requerida 

para comparecimento na audiência redesignada de Conciliação, para o dia 

23/4/2020, às 15:30 horas, fazendo-se constar que o prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias (artigo 335, Código de Processo Civil). 

Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005528-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RAIMUNDO EVARISTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005528-19.2017.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos à parte autora (na pessoa de sua advogada) para, 

no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca do Laudo Pericial de ID 

21990405. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002675-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. M. L. (AUTOR(A))

I. C. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

MAURICEIA CONCEICAO MENDES MEIRA OAB - 827.888.801-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. S. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002675-03.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos à parte autora para, no prazo de 5(cinco) dias, 

manifestar acerca da Diligência Negativa – ID 27780373. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida 

Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 

78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mai l : 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002675-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. M. L. (AUTOR(A))

I. C. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

MAURICEIA CONCEICAO MENDES MEIRA OAB - 827.888.801-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. S. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002675-03.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos à parte autora para, no prazo de 5(cinco) dias, 

manifestar acerca da Diligência Negativa – ID 27780373. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida 

Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 

78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mai l : 

vg.3familia@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020206-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. D. T. (REQUERENTE)

T. L. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019602-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUZA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. D. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Vistos, Em Consulta ao 

Sistema PJE, verifico que o presente feito foi distribuído por dependência 

ao processo n. 15371-98.2012.811.0002 ID 295163, (Ação Declaratória de 

União Estável), que tramita perante esta especializada. Observando o que 

dispõe o art. 286, I e III, do Código de Processo Civil, tem-se que a 

caracterização da conexão (artigo 55 do Código de Processo Civil), da 

continência (artigo 56 do Código de Processo Civil) ou da identidade de 

ações (artigo 337, §2º do Código de Processo Civil), para os fins da 

distribuição dependencial, só pode configurar-se entre ações em 

tramitação com as mesmas características, (objeto ou causa de pedir), 

pois a finalidade do instituto é evitar a prolação de eventuais decisões 

contraditórias ou redundantes (artigo 57 do Código de Processo Civil). 

Entendo, pois, que a referida “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS”, deve 

ter o Juízo competente estabelecido pela distribuição aleatória, haja vista a 

ausência de conexão entre a referida ação e a Ação tombada sob o 

número 15371-98.2012.811.0002 ID 295163, (Declaratória de União 

Estável), sendo vedada a distribuição por dependência sem embasamento 

legal, considerando-se que a Lei Processual Civil em momento algum 

dispôs acerca da matéria. Diante do exposto, DETERMINO que estes autos 

sejam reencaminhados ao Cartório do Distribuidor para fins de 

redistribuição aleatória, o que faço na forma do artigo 286 do Código de 

Processo Civil. Procedam-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020020-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. F. (REQUERENTE)

D. D. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003321-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLE GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1003321-13.2018 - PJE AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Vistos. Intime-se a requerente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, junte-se aos autos cópia legível da sua 

certidão de nascimento. Após, conclusos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002078-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MACHADO KOCH OAB - MT19854/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1002078-05.2016.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN. Vistos. Da 

análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se a 

ausência da CND municipal e federal em nome do extinto, assim sendo, 

intime-se a inventariante para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

junte os documentos anteriormente citados. No que tange ao pedido 

formulado no ID. 27383569 (expedição de Alvará para recebimento de 

prêmio de seguro), postergo a análise do pleito até que venham aos autos 

dos documentos anteriormente mencionados. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002078-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MACHADO KOCH OAB - MT19854/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

G. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1002078-05.2016.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN. Vistos. Da 

análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se a 

ausência da CND municipal e federal em nome do extinto, assim sendo, 

intime-se a inventariante para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

junte os documentos anteriormente citados. No que tange ao pedido 

formulado no ID. 27383569 (expedição de Alvará para recebimento de 

prêmio de seguro), postergo a análise do pleito até que venham aos autos 

dos documentos anteriormente mencionados. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001852-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO 1001852-29.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXEQUENTE: M.C.D.M. E M.C.D. 

representadas por sua genitora JUCILENE ALVES DANTAS. EXECUTADO: 

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO. Vistos. Considerando que as buscas 

efetuadas junto ao Sistema BACENJUD restaram infrutíferas, intimem-se 

as exequentes (M.C.D.M. E M.C.D. representadas por sua genitora 

JUCILENE ALVES DANTAS), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005280-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005280-87.2016 - PJE AÇÃO DE GUARDA. 

Vistos. Considerando a existência de processo envolvendo a parte 

requerida (ANA PAULA MORAES DE CARVALHO) na Vara Especializada 

da Infância e Juventude dessa Comarca (4748-96.2017.811.0002 – código 

484542), onde foi determinada que a guarda provisória dos infantes (Ana 

Sophia Moraes de Campos Silva, Emilly Vothoria Moraes de Campos Silva 

e Daniel Levy Carvalho da Silva) pertence a avó paterna Gonçalina Maria 

de Campos (ID. 5590947) imperiosa se mostra a suspensão da análise dos 

presentes autos até o deslinde da referida ação que tramita na Vara da 

Infância, uma vez que julgado o mérito da demanda e decidido pela retirada 

definitiva do poder familiar da genitora, ela não poderá mais figurar no polo 

passivo da presente ação de guarda. Assim sendo, suspendo a presente 

ação de guarda até que seja proferida sentença de mérito nos autos do 

processo n. 4748-96.2017.811.0002 – código 484542, em tramite pelo 

Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude dessa Comarca. 

Requeira-se informações atualizadas da referida demanda junto àquele 

Juízo. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001264-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FIRMINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1001264-56.2017 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA 

UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E 

GUARDA. Vistos, Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do relatório do estudo psicossocial 

(ID. 18272251). Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 

Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001264-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FIRMINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1001264-56.2017 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA 

UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E 

GUARDA. Vistos, Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do relatório do estudo psicossocial 

(ID. 18272251). Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 

Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008141-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

SIMONY GABRIELLE BRANDAO DA SILVA OAB - 731.321.521-53 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Processo. n. 1008141-12.2017 - PJE AÇÃO DE GUARDA 

CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA 

Vistos, Chamo o feito à ordem. Retifique-se o nome da Ação junto ao 

sistema PJE, fazendo constar como “Ação de Guarda”. Considerando-se 

que o infante não possui legitimidade para ajuizar Ação de Guarda, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II 

do Código de Processo Civil), retificar o polo ativo da demanda, sob pena 

de indeferimento do pedido. Às providencias. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003982-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSSO 1003982-26.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERENTE: V.S.L., representado 

por sua genitora EDINEIA DE SOUZA LIMA. REQUERIDO: JULIO CESAR 

DOS SANTOS. Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, movida por V.S.L., representado por sua genitora EDINEIA DE 

SOUZA LIMA, em face de JULIO CESAR DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos. A representante do infante alega que manteve um 

relacionamento com o requerido por aproximadamente 01 (um) ano e 03 

(três) meses, resultando no nascimento do autor. Aduz que a genitora da 

parte autora reside sozinha, e trabalha auferindo uma renda mensal menor 

do que as despesas com seu filho de forma que não possui condições de 

saldar plenamente todos os gastos do infante. Ao final requer Tutela de 

Urgência para fixação de alimentos. Junta documentos. É Relatório. 

Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

Artigo 98 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de tutela de 

urgência, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando-se as informações contidas no documento de ID 24707805, 

(Laudo de Teste de Paternidade) atestando a probabilidade de paternidade 

biológica entre o autor o requerido de “99,9999%”, defiro a tutela de 

urgência. Face aos elementos de que disponho e ainda por não constar 

nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos 

provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, depositados em conta bancária indicada na 

petição inicial. Considerando que os autos foram recebidos pelo rito 

ordinário, intime-se a parte autora, para querendo, apresentar impugnação 

no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003982-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSSO 1003982-26.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERENTE: V.S.L., representado 

por sua genitora EDINEIA DE SOUZA LIMA. REQUERIDO: JULIO CESAR 

DOS SANTOS. Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, movida por V.S.L., representado por sua genitora EDINEIA DE 

SOUZA LIMA, em face de JULIO CESAR DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos. A representante do infante alega que manteve um 

relacionamento com o requerido por aproximadamente 01 (um) ano e 03 

(três) meses, resultando no nascimento do autor. Aduz que a genitora da 

parte autora reside sozinha, e trabalha auferindo uma renda mensal menor 

do que as despesas com seu filho de forma que não possui condições de 

saldar plenamente todos os gastos do infante. Ao final requer Tutela de 

Urgência para fixação de alimentos. Junta documentos. É Relatório. 

Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

Artigo 98 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de tutela de 

urgência, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando-se as informações contidas no documento de ID 24707805, 

(Laudo de Teste de Paternidade) atestando a probabilidade de paternidade 

biológica entre o autor o requerido de “99,9999%”, defiro a tutela de 

urgência. Face aos elementos de que disponho e ainda por não constar 

nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos 

provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, depositados em conta bancária indicada na 

petição inicial. Considerando que os autos foram recebidos pelo rito 

ordinário, intime-se a parte autora, para querendo, apresentar impugnação 

no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005730-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAURIA FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEIDE MARTA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

ANDERSON FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

LEIA GOMES SERRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MARIAN GOMES SILVA DIAS (REQUERENTE)

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005730-93.2017.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: NAURIA FIDELIS DA SILVA. Vistos. Inicialmente, acolho o 

pedido de inclusão dos semoventes ao monte-mor do espólio (ID. 

20741208) e determino que os herdeiros do “de cujus” manifestem-se 
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acerca de eventual renúncia de seus direitos hereditários em face dos 

referidos semoventes, nos termos do disposto no artigo no artigo 1.806, 

do Código Civil. Com a manifestação dos herdeiros, o pedido de 

autorização de venda dos bens das rezes de gado (ID. 20741208) será 

apreciado. Intime-se a inventariante para que no prazo máximo de 60 

(sesse) dias, junte todos os documentos listados na decisão de ID. 

19739594, sob pena de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil. Juntada da documentação requisitada, dê-se 

vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005730-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAURIA FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEIDE MARTA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

ANDERSON FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

LEIA GOMES SERRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MARIAN GOMES SILVA DIAS (REQUERENTE)

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005730-93.2017.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: NAURIA FIDELIS DA SILVA. Vistos. Inicialmente, acolho o 

pedido de inclusão dos semoventes ao monte-mor do espólio (ID. 

20741208) e determino que os herdeiros do “de cujus” manifestem-se 

acerca de eventual renúncia de seus direitos hereditários em face dos 

referidos semoventes, nos termos do disposto no artigo no artigo 1.806, 

do Código Civil. Com a manifestação dos herdeiros, o pedido de 

autorização de venda dos bens das rezes de gado (ID. 20741208) será 

apreciado. Intime-se a inventariante para que no prazo máximo de 60 

(sesse) dias, junte todos os documentos listados na decisão de ID. 

19739594, sob pena de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil. Juntada da documentação requisitada, dê-se 

vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA TAMIRES SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006905-25.2017.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, sirvo-me 

do presente para INTIMAR A REQUERENTE (na pessoa de sua advogada) 

a entregar nesta Secretaria a via original do Alvará de Autorização n. 

14/2019 (autenticado com selo judicial AB 539493) para fins de expedição 

da nova autorização. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA TAMIRES SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006905-25.2017.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, sirvo-me 

do presente para INTIMAR A REQUERENTE (na pessoa de sua advogada) 

a entregar nesta Secretaria a via original do Alvará de Autorização n. 

14/2019 (autenticado com selo judicial AB 539493) para fins de expedição 

da nova autorização. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007387-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDYSSON JOAO VAN BARACAT SALGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MANUELE DA SILVA MATOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1007387-70.2017.8.11.0002. AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. REQUERENTE: REDYSSON JOÃO VAN 

BARACAT. REQUERIDA: L.G.S.M.B., representado por sua genitora 

GLEICE MANOELI DA SILVA MATOS. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS interposta por REDYSSON JOÃO VAN 

BARACAT, em face L.G.S.M.B., representado por sua genitora GLEICE 

MANOELI DA SILVA MATOS, consoante os termos declinados na exordial 

(ID. 10056553). O requerente manifestou-se pela desistência da ação, e, 

por conseguinte, pela extinção do processo (ID. 10558109). Vieram-me os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. O processo teve seu 

normal trâmite, com os atos correlatos à prestação jurisdicional, no 

entanto, o requerente postula a extinção da ação, vez que não possui 

mais interesse no prosseguimento do processo. A desistência da ação é 

ato que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão do 

artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na ausência da 

contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, artigo 485, 

do mesmo codex). No caso dos autos, verifica-se que não houve citação 

da parte requerida, razão pela qual, inexistem óbices a homologação do 

pedido de desistência. Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no ID. 

4940296 (artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e 

JULGO EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005036-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DOS ANJOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1005036-61.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: MARIA IVONETE ROSA 

PEREIRA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil 

(Certidão de Nascimento), promovida por MARIA IVONETE ROSA PEREIRA, 

objetivando a inclusão do nome em seus registros de sua genitora. Alega 

que nasceu em 09 de janeiro de 1972, no entanto ao efetuar o registro de 

casamento o Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do 

Livramento, equivocou-se na data fazendo constar na certidão de 

casamento o mês de fevereiro. Ao final pede o deferimento do pedido, e, 

via de consequência, a alteração de sua Certidão de Casamento, fazendo 

constar como data de nascimento 09 de janeiro de 1972. Instado a se 

manifestar, o Ministério Publico opina pela procedência do pedido (ID. 

20562603). É o sucinto relatório. DECIDO. De início, é necessário 

consignar que se afigura perfeitamente possível requerer a retificação do 

assentamento de registro civil, no entanto, tal procedimento possui caráter 

excepcional, devendo haver a devida motivação. Esta é a interpretação 

que se extrai do caput do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros 

Públicos), senão vejamos: Art. 109. Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (...) 

Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o erro nos dados 

pessoais no assento de registro civil, com vistas à recomposição de seu 

conteúdo, tendo em vista que os assentamentos feitos nos registros 

públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem por objetivo conferir 

segurança às relações jurídicas, mediante a devida publicidade dos dados 

relativos ao estado das pessoas. Por todo o exposto, nos termos do 

disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência; determino a 

retificação da certidão de casamento da requerente, passando a constar 

em seus assentos a data de nascimento em 09 de janeiro de 1972, 

expedindo-se mandado ao o Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa 

Senhora do Livramento - MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da 

parte autora em recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado 

o transito em julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. 

Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013192-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA DA COSTA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SOARES COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 13/02/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013192-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA DA COSTA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SOARES COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 13/02/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005926-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. P. (REU)

Outros Interessados:

W. J. D. M. (TESTEMUNHA)

L. S. F. (TESTEMUNHA)

I. T. S. B. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005926-92.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: A.G.E.P., representado por sua genitora 

KAROLAINE ESTRAVIS DOS SANTOS. REQUERIDO: FELIPE ARRUDA 

PEREIRA. Vistos. Considerando a informação de endereço atualizado da 

parte requerida (LONDIESEL BOMBAS INJETORAS, localizada na Av. 

Ulisses Pompeu de Campos, 2432 - Centro Norte, Várzea Grande – MT – 

endereço profissional e Rua Portugal, quadra 48, lote 23, no bairro Jardim 
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Ikarai, na cidade de Várzea Grande/MT – endereço residencial), 

cumpra-se o determinado na decisão de ID. 21396503 (Citação do 

requerido). Uma vez que a presente demanda tramita pelo rito especial 

(Alimentos – Lei Federal 5.478/1968), redesigno a Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 13/2/2020, às 15:30 horas. 

Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005375-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REU)

C. D. C. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005375-83.2017.8.11.0002. 

CERTIDÃO Certifico que na presente data promovo a juntada do Laudo 

referente ao exame de DNA (documento anexo). Oportunamente, sirvo-me 

deste ato para intimar a parte autora (na pessoa de sua advogada) para 

manifestação do que entender de direito; observando que ao requerido 

Laudemir será expedido Mandado de Intimação Pessoal; tudo para integral 

cumprimento da Decisão - ID 24076740. VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro 

de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030240-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA OAB - MT19266/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1030240-19.2018.8.11.0041. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando as manifestações 

juntadas até a presente data, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos às partes (na pessoa de seus 

advogados) para, no prazo comum de 5(cinco) dias, atenderem o 

preceituado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil; tudo nos 

termos do último parágrafo da Decisão ID 20620978. VÁRZEA GRANDE, 

20 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida 

Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 

78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mai l : 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030240-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA OAB - MT19266/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1030240-19.2018.8.11.0041. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando as manifestações 

juntadas até a presente data, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos às partes (na pessoa de seus 

advogados) para, no prazo comum de 5(cinco) dias, atenderem o 

preceituado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil; tudo nos 

termos do último parágrafo da Decisão ID 20620978. VÁRZEA GRANDE, 

20 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida 

Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 

78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mai l : 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 10015-69.2005.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINE PADILHA 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10015-69.2005.811.0002, 

Protocolo 88366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373985 Nr: 22283-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdQ, FSQC, LMdQ, JGQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS, JBQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DiegoJosé da Silva - OAB:10.030, Jacó 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16120

 Vistos etc.

Trata-se de A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ajuizada por LURDES 

MARIA DE QUEIROZ, FELIPE SANTANA QUEIROZ CURADO E JULIA 

GONÇALINA QUEIROZ CURADO, representada por sua genitora LURDES 
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MARIA DE QUEIROZ em face de ITAÚ SEGUROS, visando o recebimento 

de prêmio de seguro referente a Apólice de Seguro de Vida Individual n. 

1.93.006693156, contratado por GONÇALO SANTANA CURADO, falecido 

em 01/05/2014.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional pleiteada, quando as partes noticiaram a 

composição de acordo extrajudicial (fls. 142/143), concernente ao 

pagamento do prêmio da apólice securitária n. 1.93.006693156, nos 

seguintes termos: 50% (cinquenta por cento) do prêmio para a cônjuge 

meeira - LURDES MARIA DE QUEIROZ R$ 61.163,69 (sessenta e um mil 

cento e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos); 50% 

(cinquenta por cento) do prêmio para os herdeiros JÉSSICA BIANCA 

QUEIROZ CURADO (R$ 20.387,89), FELIPE SANTANA QUEIROZ CURADO 

(R$ 20.387,89) e JULIA GONÇALINA QUEIROZ CURADO (R$ 20.387,89), 

R$ 23.595,07 (vinte e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e sete 

centavos) para o DR. JOÃO ARRUDA DOS SANTOS (honorários 

advocatícios) e R$ 4.077,57 (quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta 

e sete centavos) para a DRA. LEISLIE DE FÁTIMA HAENISCH (honorários 

advocatícios), conforme se observa do adendo acostado às fls. 149/151.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pela homologação do 

acordo entabulado entre as partes, conforme o disposto no artigo 487, III, 

do Código de Processo Civil (fls. 157/157, vº).

Pelo exposto, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, b), do Código de 

Processo Civil, o acordo tal qual o entabulado nos autos (fls. 142/143 e 

149/151) e declaro, por consequência, extinto o presente feito.

Sem custas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado da sentença, proceda-se o desapensamento 

dos autos e a remessa ao arquivo definitivo, com as baixas de estilo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 348336 Nr: 14929-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Maria de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gonçalo Santana Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Consoante o pedido de fls. 89/90, defiro a conversão do presente 

INVENTÁRIO para ARROLAMENTO (artigos 664 e 665 do Código de 

Processo Civil). Retifique-se junto ao Cartório Distribuidor.

 Em face do pedido de fls. 98/100, determino a expedição de ofício aos 

Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, para que no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, informem a esse Juízo acerca da 

existência de bens em nome do extinto GONÇALO SANTANA CURADO, 

CPF n. 468.648.811-72.

Com as informações, retornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 292018 Nr: 11786-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante o pedido de fls. 34, expeça-se ofício ao Terceiro Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá – MT, a 

fim de que haja a regular averbação do divórcio dos litigantes, fazendo 

constar que a requerida passará a utilizar-se de seu nome de solteira 

(JOSETE MARIA DA SILVA), conforme determinado na sentença de fls. 

28/29.

Após, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 312428 Nr: 8518-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADATL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/O, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 Assim sendo, condeno a requerente EDUARDA AGNES ao pagamento de 

multa em favor do requerido, no percentual de 2% (dois por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 81 do Código 

de Processo Civil.Intimem-se na forma necessária.Cumpridas as 

determinações pertinentes, retornem os autos ao arquivo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 402340 Nr: 12593-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE LOUIRSON RODRIGUES 

BENEVIDES, CAIO PAZETE BENEVIDES, GABRIELA PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA 

- OAB:3380/MT

 .Assim, os poderes conferidos a Inventariante são mais do que 

suficientes para à administração de todos bens que compõem o “monte 

mor” do presente inventário, não havendo que se falar em alvará. No que 

tange aos pedidos “e” e “f” (expedição de alvará para levantamento de 

valores e a transferência de bens) postergo a análise do pleito a vinda 

aos autos de documentação anteriormente relacionada.Cumpridas as 

determinações supramencionadas, dê-se vistas dos autos à PGE e ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 452452 Nr: 12991-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RQSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 
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OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:6.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nomeio a senhora SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE, nos termos do 

disposto no artigo 465 do Código de Processo Civil, para atuar na 

qualidade de perito judicial, independentemente de termo de compromisso 

(art. 466 do CPC), que deverá apresentar laudo no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias.

 Vincule-se os valores descritos às fls. 50 (R$ 657.165,51) e suas 

respectivas correções aos presentes autos, após, expeça-se Alvará 

Judicial em favor da expert, para custeio da perícia que irá ser 

confeccionada.

Intimem-se as partes, para querendo, no prazo legal, indicarem 

assistentes técnicos (art. 465, II, CPC).

Com o aporte do laudo pericial aos autos, intimem-se os eventuais 

assistentes técnicos para apresentarem seus pareceres no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar de sua intimação (art. 477 § 4 º CPC).

No que tange ao pedido de fls. 187/189, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 290986 Nr: 10655-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:MT 15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as buscas efetuadas junto ao Sistema BACENJUD 

restaram infrutíferas (fls. 123), intime-se a exequente (ANA MARIA 

PEREIRA VEIGA), para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 430024 Nr: 825-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 fixo a GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do 

Código Civil, com a convivência a ser exercida as terças e quintas feiras e 

finais de semana alternados. Diante da reiteração de descumprimentos 

comprovados nos autos, estabeleço multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais) em caso de novo descumprimento de determinação judicial. 

Após, encaminhe-se o feito ao CEJUSC para que seja incluído na “Oficina 

de Direito Sistêmico”, na busca de pacificação, cientificação e consciência 

dos papéis parentais, focados no artigo 226 da Constituição Federal e com 

fundamento no artigo 694 do Código de Processo Civil.Expeça-se Termo 

de Guarda Compartilhada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109461 Nr: 5329-63.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à parte exequente para 

informar se houve a desocupação voluntária; considerando Decisão de 

6/11/2017 (fls.175/176).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 352364 Nr: 17582-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGBJ, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:5206-A

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO GUARDA ajuizada por FRANCISCO ARCANJO DA 

SILVA E FRANCINÉLIA DA SILVA, em face de FERNANDO AUGUSTO 

GOMES BEZERRA JÚNIOR, conforme os fatos descritos na exordial (fls. 

06/15).

Intimados a se manifestarem nos autos, sob pena de extinção do 

processo (artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil – fls. 153, vº) os 

requerentes permaneceram inertes (fls. 155).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, III do Código de Processo Civil (fls. 156).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificados os requerentes 

(FRANCISCO ARCANJO DA SILVA E FRANCINÉLIA DA SILVA), para 

darem andamento aos autos, sob pena de extinção (fls. 153, vº) 

permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo, sem apresentar 

qualquer manifestação (fls. 155).

 Assim sendo, patente o desinteresse dos requerentes quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vêm 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 
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ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, consigno que a referida extinção não impede o ajuizamento 

de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 420896 Nr: 22470-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

UNIVAG - OAB:8004 OAB/MT

 Ante o exposto, com base na Lei n.º 6.515/77, artigo 226, § 6.º, da 

Constituição Federal e artigo 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO do casal GIANNE 

DE LIMA COUTINHO e GEANDER PEREIRA DA SILVA. QUANTO ao retorno 

da utilização do nome de solteira, deixo de manifestar, uma vez que 

verifica-se que ao casar-se a requerente não alterou o nome de solteira 

(fls. 17).FIXO a guarda compartilhada da infante J.C.S., nascida em 

02/04/2012, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, alterado pela 

Lei 13.058/2014. O direito de convivência deverá ser exercido de forma 

livre; lavre-se o termo de guardaCONDENO o demandado a prestar 

alimentos ao infante J.C.S. no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária em nome 

da requerente; expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal determinando 

a abertura de conta bancária em nome da genitora da infante (GIANNE DE 

LIMA COUTINHO – 009.604.371-77).DEFIRO pedido de gratuidade da 

justiça, requerido pelo demandado às fls. 52/53, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório do Serviço Registral e Notarial do 

Distrito de Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande - MT.Isento de custas; 

sem honorários.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 289513 Nr: 9063-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDS, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Vistos.

 Determino que a Secretaria dessa Especializada, certifique eventual 

decurso de prazo da requerente ISABELLA CONCEIÇÃO DA SILVA, neste 

ato representada por sua genitora ALAISA SILVA DA CONCEIÇÃO, ante 

sua intimação via edital no dia 28/06/2019 (fls. 88, vº).

Indefiro pedido de intimação pessoal da demandante contido às fls.91, 

tendo em vista constar pedido idêntico às fls. 82/82, vº, sendo deferido às 

fls. 83, não sendo possível dar cabal cumprimento, conforme consta na 

certidão do Oficial de Justiça (fls. 87).

Dê-se vistas dos autos ao “Parquet”.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 423983 Nr: 24105-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUMERCINDO CASSIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA VIANA, POSSÍVEIS 

HERDEIROS DA "DE CUJUS" MARIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por JOÃO GUMERCINDO 

CASSIM, em face do ESPÓLIO DE MARIA VIANA, consoante os fatos 

descritos na exordial (fls. 04/05).

A inicial foi recebida às fls. 16/16, vº.

Intimado via edital a se manifestar nos autos (fls. 92, vº), o inventariante 

permaneceu inerte (fls. 94).

Instado a se manifestar, o Ministério Público não tem interesse no feito (fls. 

81 e 95).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificado o inventariante (JOÃO 

GUMERCINDO CASSIM) para dar andamento aos autos, sob pena de 

extinção (fls. 92, vº) permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, 

sem apresentar qualquer manifestação (fls. 94).

 Assim sendo, patente o desinteresse do requerente quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 
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consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 432396 Nr: 2393-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS, JSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a exequente (N.V.S.N., representada por sua genitora 

JUDIRLEIA SANTANA DE BARROS), para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da Certidão de fl. 56.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 110103 Nr: 5563-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5.668, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS ajuizada por ALICE 

APARECIDA MORAIS SANTOS, em face de DOURIVAL PEREIRA DOS 

SANTOS.

A inicial foi recebida à fl. 15.

Intimada via edital a se manifestar nos autos (fls. 291 vº), a requerente 

permaneceu inerte (fls. 293).

Instado a se manifestar, o Ministério Público não tem interesse no feito (fls. 

66/68).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificada a parte exequente ALICE 

APARECIDA MORAIS SANTOS para dar andamento aos autos, sob pena 

de extinção (fls. 291, vº) permaneceu inerte, deixando transcorrer o 

prazo, sem apresentar qualquer manifestação (fls. 293).

 Assim sendo, patente o desinteresse da demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 305550 Nr: 1238-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDSMBS, GMDSMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJVBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:MT 10.877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Baracat Rondon - 

OAB:22.676, ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - OAB:MT 18.525

 Vistos.

 Considerando que as buscas efetuadas junto ao Sistema BACENJUD 

restaram infrutíferas (fls. 198/199), intime-se o exequente (L.G.S.M.B.S., 

representado por sua genitora GLEICE MANOELI DA SILVA MATOS), para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 264139 Nr: 3365-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCGC, LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:MT 10.877/A

 Vistos.

 Considerando que as buscas efetuadas junto ao Sistema BACENJUD 

restaram infrutíferas (fls. 163/164), intime-se a exequente (N.C.G.C., 

representada por sua genitora LÍVIA RODRIGUES GOZER), para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 313350 Nr: 9492-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:12.261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR 

- OAB:15511

 Vistos.

Considerando que a Mídia Digital (Audiência de Instrução) acostada às fls. 

784 encontra-se de forma surpreendente “vazia”, determino a intimação 

das partes, a fim de que informem ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se possuem a interesse na realização de novo ato instrutório.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 229518 Nr: 9702-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - PAULO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:OAB/RO 2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a inventariante (VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos auto acerca da 

certidão de fls. 231/232, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 474046 Nr: 23186-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPFDA, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS ajuizada por RAY 

PROENÇA FIALHO DE ARRUDA, neste ato representada por sua genitora 

ROSANA MORAES PROENÇA, em face de REGINALDO FIALHO DE 

ARRUDA.

A inicial foi recebida à fl. 21.

Intimada via edital a se manifestar nos autos (fl. 47, vº), a requerente 

permaneceu inerte (fl. 49).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do 

processo, nos termos do disposto no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil (fl. 50).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificada a parte exequente RAY 

PROENÇA FIALHO DE ARRUDA, neste ato representada por sua genitora 

ROSANA MORAES PROENÇA para dar andamento aos autos, sob pena de 

extinção (fl. 47, vº) permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, sem 

apresentar qualquer manifestação (fl. 49).

 Assim sendo, patente o desinteresse da demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 217257 Nr: 12619-95.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETI - 

OAB:12.948/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Intimem-se os exequentes (C.E.S.F. e L.F.S.F, representados por sua 

genitora DENISE REGINA FIRMINO DA SILVA), para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se nos autos acerca da certidão de fl. 360.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 79060 Nr: 1719-58.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - UNIC - OAB:OAB-MT. 7590-B, Vera Lúcia da Conceição 

Arruda - OAB:9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A

 Vistos.

 Considerando a ciência (fl. 194) acerca da avaliação realizada às fls. 

181, intime-se a exequente (JUCÉLIA FÁTIMA DE LIVEIRA), para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 290346 Nr: 9962-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELR, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislei Cristina dos Santos 

pereira - OAB:OAB/PR 75.577, NEUDI GALLI - OAB:OAB/MT 6562-B

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS ajuizada por BRUNA 

EDUARDA LIMA RIBEIRO, neste ato representada por sua genitora MIRIAN 

LIMA DOS SANTOS, em face de VANDERLEI NUNES RIBEIRO.

A inicial foi recebida à fl. 19.

Intimada via edital a se manifestar nos autos (fls. 217 vº), a requerente 

permaneceu inerte (fls. 219).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do 

processo, nos termos do disposto no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil (fls. 220).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificada a parte exequente BRUNA 

EDUARDA LIMA RIBEIRO, neste ato representada por sua genitora MIRIAN 

LIMA DOS SANTOS para dar andamento aos autos, sob pena de extinção 

(fls. 217, vº) permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, sem 

apresentar qualquer manifestação (fls. 219).

 Assim sendo, patente o desinteresse da demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 Baixe-se a restrição do veículo determinada às fls. 123.

P.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228489 Nr: 8673-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, LFDP, BPF, FF, JDF, JPF, TLB, LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR-UNIVAG - OAB:5.645, Jose 

Wilzen Macota - UNIVAG - OAB:7481-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER -UNIVAG - OAB:MT 8.117, RAFAEL FERREIRA SANTOS - 

OAB:18892/E

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543301 Nr: 11431-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDTVDFESDCDVG, CAMF, CDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295623 Nr: 15862-08.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR, ELN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, EUDIMARA 

NARCISA ALVES DE CAMPOS - ESTAGIARIA - OAB:18782-E, JOSE 

CARLOS FORMIGA JUNIOR UNIVAG - OAB:5645, VANESSA CRISTINA 

DE ABREU SPERANDIO - UNIVAG - OAB:9.175B

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225926 Nr: 6063-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCCS, EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452951 Nr: 13214-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393451 Nr: 7471-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADA, KFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 398034 Nr: 10282-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNY ZATTAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO SOUZA BAMBIL, LUIS GUSTAVO 

DE ALMEIDA BAMBIL, LUIS FELIPE ALMEIDA BAMBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546, JOANA LIMA CORREA - OAB:17.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente (EGNY ZATTAR DE ALMEIDA), para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

devolução da Carta Precatória de fls. 85/86 e dê andamento ao presente 

feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 345879 Nr: 12520-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSP, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELA MACIEL - 

OAB:21.649, MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - OAB:22.603

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente (A.M.S.P., representada por sua 

genitora LARISSA SOUZA SILVA), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da certidão de fls. 68/69, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 404164 Nr: 13485-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDJ, GPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente (R.P.J., representada por sua 

genitora GISLAINE PAMELA DE JESUS), para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da Certidão encartada às fls. 

102/103, sob pena de extinção do processo, nos termos do disposto no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 246562 Nr: 6683-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16611, Odila Zorzi - OAB:8.619

 Vistos.

Intimem-se pessoalmente a exequente (JENIFER CRISTINA DE SOUZA 

SANTOS), para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao 

presente feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do disposto 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intimem-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 45780 Nr: 1448-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ALVES FERREIRA E/OS HERDEIROS, NICENOR 

FERREIRA PINA, NORENICE FERREIRA PEREIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, 

MANOEL TERESINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARGARETH ARAUJO 

PEREIRA, LUIZ CARLOS MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANTENOR FERREIRA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEN ANDERSON GARCIA - 

OAB:21835/O, FELIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/0, MARÇAL 

YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a inventariante (EUNICE ALVES FERREIRA), para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

petição de fls. 141 e dê andamento ao presente feito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 214518 Nr: 9860-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS, IRBW-rPsmMABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente (I.R.B.W. representada por sua 

genitora MARIA APARECIDA BASTOS SILVA), para que no prazo de 05 

(cinco) dias, dê andamento ao presente feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo, nos termos do disposto no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intimem-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 203494 Nr: 13743-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YUKICHIGUE OZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: SUZUKO OZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:MT 15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a inventariante (CARLOS YUKICHIGUE OZAKI), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao presente feito, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, 

III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 9651-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRE CRISTINA SILVA 

FREITAS - UNIVAG - OAB:MT 18.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER RAMOS DA SILVA - 
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OAB:23.304/O

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente (KARINE FERNANDA OLIVEIRA 

KAWATOKO), para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos acerca da petição e dos documentos de fls. 72/85, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 50291 Nr: 5151-90.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6.474, Marcio Sales de Freitas - OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FIORIM LOPES - 

OAB:OAB/RO 562-A

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente (DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 228750 Nr: 8968-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 7099, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - UNIVAG 

- OAB:OAB/MT 12.120, Lyzia Menna Barreto Ferreira - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 7329/B, Univag - Núcleo de Prática Jurídica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente (T.H.A., representada por sua 

genitora ELIETE LUIZA FERNANDES DE ARRUDA), para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca dos valores pagos pelo 

executado a partir de agosto de 2018, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 247082 Nr: 6949-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO OSTELONY ALVES 

DOS SANTOS - OAB:, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - 

OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente (FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 

SANTOS), para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a devolução da Carta Precatória, encartada às fls. 176/179, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do disposto no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404164 Nr: 13485-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDJ, GPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Considerando que desde o início do feito o único endereço da parte 

autora é INSUFICIENTE para cumprimento da intimação pessoal (ver 

Diligências de fls.75, 87 e 103), bem como a impossibilidade de alegação 

de cerceamento de defesa face a publicação do Despacho de 29/11/2019, 

certifico que deixo de encaminhar Mandado para desde já intimar a autora 

via Edital.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404164 Nr: 13485-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDJ, GPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (vinte) dias

Nome do intimando:Representante (requerente): Gislaine Pamela de Jesus, 

Cpf: 04762486124, Rg: 2309519-9 SSP MT Filiação: Maria Joana de Jesus, 

data de nascimento: 29/06/1991, brasileiro(a), natural de Vár zea 

grande-MT, , Endereço: Rua 12, Quadra 18, Lote 12, Bairro: Jardim Itororo 

Setor 2, Cidade: Várzea Grande-MT

Providência a ser adotada pela parte:atualizar endereço das partes.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1847 de 3112



 Cod. Proc.: 289513 Nr: 9063-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDC, ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISABELLA CONCEIÇÃO DA SILVA, 

Filiação: Alaisa Silva da Conceição e Devidy Pedro D. Silva, data de 

nascimento: 08/04/2007, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio 

Claro-MT, solteiro(a), menor e atualmente em local incerto e não sabido 

ALAISA SILVA DA CONCEIÇÃO, Cpf: 02592954180, Rg: 1843355-3, 

Filiação: Paulina Maria da Silva Santos e João Batista Andrade da 

Conceição, data de nascimento: 12/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Ariquemes-RO, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao presente feito..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aécio da Silva Miranda, 

digitei.

Várzea Grande, 26 de junho de 2019

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 436098 Nr: 4717-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCS, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 18.538, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Intime-se o executado (VALDEVINO RIBEIRO SOARES), para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos acerca da petição de fls. 

114.

Após, conclusos para decisão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 265579 Nr: 4592-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 Vistos.

 Intimem-se pessoalmente o requerido (JOÃO BAIKO), para que no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos acerca do pedido de 

adjudicação acostado às fls. 342/345.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446984 Nr: 10412-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, MCFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SATELES DE MATOS - 

ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 18304-E, JOSÉ WILZEM 

MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B, SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:17.150-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CRISTINA FERREIRA LOPES, Cpf: 

02289508136, Rg: 1932869-9, Filiação: Odete Araújo Lopes e Santo 

Ferreira Lopes, data de nascimento: 09/09/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto manifestar acerca da proposta de acordo de fls.104 e 105.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joanne da Silva 

Mesquita, digitei.

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268482 Nr: 25371-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDFG, GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:MT 15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autosà 

exequente (na pessoa de seu advogado) para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar pelo que entender de direito face ao teor da Diligência de fl.136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 9354-56.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTLMeorPsmJTDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

exequente (na pessoa de seu advogado) para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar acerca da Diligência de fl.75.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005403-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

F. M. M. (TESTEMUNHA)

L. G. T. B. L. (TESTEMUNHA)

L. C. M. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO EULICE 

JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. PROCESSO n. 

1005403-17.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 13.850,62 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: V. S. R. 

representada por sua genitora GENICLEIA SILVA RIBEIRO EXECUTADO: 

DEMILSON DE SOUZA RIBEIRO (filiação: Saturnino Ribeiro Neto (e) 

Alcinete de Sousa Ribeiro), atualmente em lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para: 1) Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da prestação alimentícia 

compreendida pelos meses de Janeiro/2006 a Fevereiro/2018, sob pena 

de penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do débito; 2) 

Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo Civil): no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de prisão: a) pagar o débito exequendo Março, Abril, 

Maio/2018, bem como as que venceram no curso do processo; b) provar 

que o fez, ou; c) justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do 

Código de Processo Civil, bem como as restrições previstas no § 1º do 

artigo supracitado; tudo conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Alimentos proposta por 

VALERIA SILVA RIBEIRO, representada por sua genitora, Sr.ª GENICLEIA 

SILVA RIBEIRO, em face de DEMILSON DE SOUSA RIBEIRO, pelos ritos 

dos artigos 523 e 528 do CPC/2015. A exequente requereu intimação do 

executado para (1) pagamento da prestação alimentícia compreendida 

pelos meses de Janeiro/2006 a Fevereiro/2018, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito; (2) no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão: 

a) pagar o débito exequendo Março, Abril, Maio/2018, bem como as que 

venceram no curso do processo; b) provar que o fez, ou; c) justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão 

conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, bem 

como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado. DECISÃO: 

"PROCESSO N. 1005403-17.2018. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

Vistos. Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, fazendo 

constar como “Execução de Alimentos”. Considerando-se que até a 

presente data o requerido não foi citado, conforme certidões negativas 

(IDs. 20158136 e 14969565), bem como que as medidas cabíveis para a 

efetivação do ato foram adotadas, defiro o pedido de ID. 20568561 e 

determino a citação de DENILSON DE SOUSA RIBEIRO via edital – prazo 30 

(trinta) dias. Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado Curador à 

lide o ilustre patrono representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade UNIVAG, que patrocinará os interesses do executado. Às 

providências." ADVERTÊNCIAS AO EXECUTADO: 1. O prazo para 

resposta é contado do término do prazo deste edital. 2. O prazo será 

contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 

(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 

Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 3. O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA 

MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007434-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. I. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. R. D. A. (TESTEMUNHA)

D. A. D. S. (TESTEMUNHA)

V. L. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO EULICE 

JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. PROCESSO n. 

1007434-44.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: MANOEL BENEDITO 

SANTANA POLO PASSIVO: ODETE IVONE SANTANA (brasileira, natural 

de Nossa Senhora do Livramento/MT, nascida aos 03/05/1944, filiação: 

Ana Rita de Oliveira), atualmente em lugar incerto e não sabido. 
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FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com a presente Ação de 

Divórcio em face da requerida alegando a inexistência de filhos em 

comum, bem como que não adquiriram bens móveis ou imóveis durante o 

matrimônio; por fim, pleiteando a procedência do pedido para decretar o 

divórcio do casal, determinando que a requerida volte a usar o nome de 

solteira. DECISÃO: "DECISÃO. PROCESSO n. 1007434-44.2017 – PJE. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. Vistos. Consoante informação da 

inexistência de dados junto ao Sistema INFOSEG, defiro o pedido do ID. 

11462788, cite-se via edital a requerida ODETE IVONE SANTANA, 

anotando-se o prazo de 20 (vinte) dias (artigo 257, III, Código de Processo 

Civil). Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado Curador à lide o 

ilustre patrono representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

UNIVAG, que patrocinará os interesses da demandada. Após, dê-se vista 

ao “Parquet”. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES CASTANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LINHARES PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001323-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE ALVES CASTANHA REU: 

MARCIA LINHARES PEREIRA Vistos. Em razão do caráter incidental da 

demanda, concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Versam os autos 

sobre Ação de Busca e Apreensão de Criança/Adolescente com pedido 

de Liminar que JORGE ALVES CASTANHA move em desfavor de MÁRCIA 

LINHARES PEREIRA, qualificada nos autos. Informa que possui a guarda 

da infante STHEFANY LINHARES CASTANHA, nascida em 23 de junho de 

2008. Relata que a demandada, ao exercer seu direito de convivência, 

levou STHEFANY para a cidade de Tapurah/MT, no dia 20-12-2019 e não 

devolveu até a presente data. Aduz que as aulas da infante referente ao 

ano de 2019 reiniciaram no dia 06 de janeiro do corrente, estando a 

adolescente em prejuízo escolar, tendo em vista que está perdendo as 

avaliações para conclusão do período letivo. Pugna pela busca e 

apreensão de STHEFANY LINHARES CASTANHA, diante da gravide dos 

fatos narrados. É o que merece relato. Decido. Embora o artigo 147, inciso 

II, disponha acerca da competência do lugar onde se encontra a criança 

para processar e julgar as ações dessa natureza, entendo que é 

imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, que tem todos os seus direitos resguardados 

constitucionalmente. Assim, de maneira absoluta deve ser assegurado a 

criança e ao adolescente o direito “à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação. No presente caso verifica-se que adolescente esta sendo 

privada de concluir o ano letivo o que provavelmente lhe trará grandes 

prejuízos futuros. Acerca do tema, segue o julgado do E. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO. FILHO MENOR. PAI QUE BUSCA O FILHO PARA 

PASSEAR E NÃO O ENTREGA MAIS PARA A MÃE. CABIMENTO. 1. As 

alterações de guarda são prejudiciais para a criança e, como regra, deve 

ser mantida onde se encontra melhor cuidada, pois é o interesse dela é 

que deve ser protegido e privilegiado. [...] 3. É cabível o pedido de busca 

para a mãe. [...] Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70051475432, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 21/11/2012) Diante 

dos fatos noticiados, DEFIRO a liminar pleiteada e determino a imediata 

busca e apreensão de STHEFANY LINHARES CASTANHA, nascida em 23 

de junho de 2008, devendo o Oficial de Justiça retirá-la do local onde se 

encontra e entregá-la ao requerente JORGE ALVES CASTANHA. 

Expeça-se carta precatória para cumprimento da ordem, devendo o 

genitor acompanhar a medida. Cite-se a parte requerida, para contestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências que alude o artigo 306 e 

307, do C.P.C. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005036-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DOS ANJOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1005036-61.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: MARIA IVONETE ROSA 

PEREIRA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil 

(Certidão de Nascimento), promovida por MARIA IVONETE ROSA PEREIRA, 
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objetivando a inclusão do nome em seus registros de sua genitora. Alega 

que nasceu em 09 de janeiro de 1972, no entanto ao efetuar o registro de 

casamento o Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do 

Livramento, equivocou-se na data fazendo constar na certidão de 

casamento o mês de fevereiro. Ao final pede o deferimento do pedido, e, 

via de consequência, a alteração de sua Certidão de Casamento, fazendo 

constar como data de nascimento 09 de janeiro de 1972. Instado a se 

manifestar, o Ministério Publico opina pela procedência do pedido (ID. 

20562603). É o sucinto relatório. DECIDO. De início, é necessário 

consignar que se afigura perfeitamente possível requerer a retificação do 

assentamento de registro civil, no entanto, tal procedimento possui caráter 

excepcional, devendo haver a devida motivação. Esta é a interpretação 

que se extrai do caput do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros 

Públicos), senão vejamos: Art. 109. Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (...) 

Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o erro nos dados 

pessoais no assento de registro civil, com vistas à recomposição de seu 

conteúdo, tendo em vista que os assentamentos feitos nos registros 

públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem por objetivo conferir 

segurança às relações jurídicas, mediante a devida publicidade dos dados 

relativos ao estado das pessoas. Por todo o exposto, nos termos do 

disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência; determino a 

retificação da certidão de casamento da requerente, passando a constar 

em seus assentos a data de nascimento em 09 de janeiro de 1972, 

expedindo-se mandado ao o Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa 

Senhora do Livramento - MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da 

parte autora em recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado 

o transito em julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. 

Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004994-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1004994-07.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: APARECIDA LINA 

MARQUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil (Certidão de Nascimento do filho), promovida por 

APARECIDA LINA MARQUES DA SILVA, objetivando a retificação do seu 

nome na certidão de nascimento do filho WILLIAN MARQUES BARBOSA. 

Alega que seu nome foi grafado de forma equivocada na certidão de 

nascimento do filho. Ao final pede o deferimento do pedido, e, via de 

consequência, a alteração de sua Certidão de Nascimento de WILLIAN 

MARQUES BARBOSA, corrigindo seu nome, fazendo contar APARECIDA 

LINA MARQUES DA SILVA. Instado a se manifestar, o Ministério Publico 

opina pela procedência do pedido (ID. 20888775). É o sucinto relatório. 

DECIDO. De início, é necessário consignar que se afigura perfeitamente 

possível requerer a retificação do assentamento de registro civil, no 

entanto, tal procedimento possui caráter excepcional, devendo haver a 

devida motivação. Esta é a interpretação que se extrai do caput do art. 

109 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), senão vejamos: Art. 

109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório. (...) Portanto, a retificação mostra-se cabível 

caso ocorra o erro nos dados pessoais no assento de registro civil, com 

vistas à recomposição de seu conteúdo, tendo em vista que os 

assentamentos feitos nos registros públicos seguem o princípio da 

imutabilidade, que tem por objetivo conferir segurança às relações 

jurídicas, mediante a devida publicidade dos dados relativos ao estado das 

pessoas. Por todo o exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, via 

de consequência; determino a retificação da Certidão de Nascimento de 

WILLIAN MARQUES BARBOSA, passando a constar o nome da mãe como: 

APARECIDA LINA MARQUES DA SILVA, expedindo-se mandado ao 2º 

Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande - MT. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o 

desinteresse da parte autora em recorrer, pelo que determino desde já 

que seja certificado o transito em julgado, bem como as respectivas 

expedições necessárias. Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002130-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAINE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

IRANEIDE MARIA DA SILVA OAB - 038.749.531-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (CUSTOS 

LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1002130-93.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: JOSILAINE DA SILVA 

BATISTA, representada por sua genitora IRANEIDE MARIA DA SILVA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de 

Nascimento), promovida por JOSILAINE DA SILVA BATISTA, representada 

por sua genitora IRANEIDE MARIA DA SILVA, objetivando a correção na 

grafia do seu nome. Alega que foi registrada no dia 18 de abril de 2001, no 

Cartório de Serviço Natural e Registral da Comarca de Colíder, município de 

Itaúba-MT, com o nome de JOSILAINE DA SILVA BATISTA. Relata que 

necessitou da segunda via do sua certidão de nascimento e a mesma veio 

com erro na grafia do sobrenome, constando como JOSILAINE REZENDE 

BATISTA Ao final pede o deferimento do pedido, e, via de consequência, a 

CORREÇÃO de sua Certidão de nascimento, fazendo constar seu nome 

correto, ou seja, JOSILAINE DA SILVA BATISTA. Instado a se manifestar, 

o Ministério Publico opina pela procedência do pedido (ID. 18932716). É o 

sucinto relatório. DECIDO. De início, é necessário consignar que se afigura 

perfeitamente possível requerer a retificação do assentamento de registro 

civil, no entanto, tal procedimento possui caráter excepcional, devendo 

haver a devida motivação. Esta é a interpretação que se extrai do caput 

do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), senão vejamos: 

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. (...) Portanto, a retificação 

mostra-se cabível caso ocorra o erro nos dados pessoais no assento de 

registro civil, com vistas à recomposição de seu conteúdo, tendo em vista 

que os assentamentos feitos nos registros públicos seguem o princípio da 

imutabilidade, que tem por objetivo conferir segurança às relações 

jurídicas, mediante a devida publicidade dos dados relativos ao estado das 

pessoas. Por todo o exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, via 

de consequência; determino a retificação da certidão de nascimento da 

requerente, passando a constar em seus assentos o nome correto, qual 

seja JOSILAINE DA SILVA BATISTA, expedindo-se mandado ao Cartório 
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de Serviço Natural e Registral da Comarca de Colíder, município de 

Itaúba-MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. Tratando-se de jurisdição 

voluntária, resta evidente o desinteresse da parte autora em recorrer, pelo 

que determino desde já que seja certificado o transito em julgado, bem 

como as respectivas expedições necessárias. Sem custas. Sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003598-97.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FERNANDA XIMENES BORRALHO RÉU: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos... Altere a Sra. Gestora a 

capa dos autos e informações no sistema Apolo, vez que se trata de 

Cumprimento de Sentença. Tratando-se de cumprimento de sentença e na 

nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já 

tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença 

é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito (Id nº 27106205), no prazo de 

15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se 

ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no 

prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em 

não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o 

executado para que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do 

NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que a contestação e impugnação 

foram anexadas no prazo legal, impulsiono os autos para as partes 

manifestar sobre provas que pretendem produzir.xxxxxxxxxxxxxx TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, estes autos para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, estes autos para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação quanto a impugnação foram apresentadas tempestivamente, 

ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para especificarem as 

provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação quanto a impugnação foram apresentadas tempestivamente, 

ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para especificarem as 

provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono para a parte autora apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. 

TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, estes autos para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, estes autos para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020014-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL OAB - RJ149992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PJE n. 1020014-38.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012145-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

ARLETTE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

Elvis Aparecido da Silva (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

Mineradora Lorenzon (CONFINANTES)

Antônio Ferreira Torrente (CONFINANTES)

 

Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006911-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que os dados 

cadastrados estão conforme o conteúdo dos documentos anexados. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. TANIA SEBASTIANA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1030811-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDINA DEYSE ASSUNÇÃO (REQUERIDO)
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SIRLENE DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão do 

oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001845-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CANCIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

ADILSON BARBOSA DE CARVALHO (AUTOR(A))

AMERICO SANTANA (AUTOR(A))

LAERCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LIZARIO FRANCISCO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011004-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

RAVENNA MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que contestação foi apresentada tempestivamente. Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003228-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUELSA BOFF API (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATAO (RÉU)

SERVICOS EMPRESARIAIS S/C LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a carta devolvida 

para intimação do requerido Serviços Empresariais S/C Ltda

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008889-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO NETO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1008889-10.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente, nos autos da Carta Precatória Cível distribuída para a 1ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para no prazo de cinco (05) 

manifestar acerca da certidão negativa ID n. 17455769 de 19/01/2019 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004135-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CRISTOVAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011294-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA LEITE DA COSTA - ME (REQUERIDO)

LUCIMARA LEITE COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006963-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO GOMES (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que impulsiono os autos com 

intimação a parte autora para manifestar sobre o depósito efetuado pela 

parte requerida. Várzea Grande , 9 de janeiro de 2020 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1002797-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIA DE MORAES LEITE (AUTOR(A))

ARMENIO BENEDITO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI (RÉU)

JANE YAEMI KUROYANAGI (RÉU)

LAURO MITUO KUROYANAGI (RÉU)

ERIKA KUROYANAGI (RÉU)

VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI (RÉU)

REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU (RÉU)

ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI (RÉU)

MISAME COMERCIO, PARTICIPACAO E FOMENTO COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono a parte autora para manifestar sobre a o Ar negativo do 

requerido

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012626-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELCINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que as contestações foram anexadas tempestivamente. 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005039-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO EVANGELISTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO(A))

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008017-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para impugnar a contestação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003139-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE MORAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que a Apelação e contrarrazões 

recursais foram protocolizadas tempestivamente. VÁRZEA GRANDE, 10 

de janeiro de 2020. TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS CEZARIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que a Apelação e contrarrazões 

recursais foram protocolizadas tempestivamente. VÁRZEA GRANDE, 10 

de janeiro de 2020. TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006731-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETH DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que a Apelação e contrarrazões 

recursais foram protocolizadas tempestivamente. VÁRZEA GRANDE, 10 

de janeiro de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006967-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001944-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAFISA SPE-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PJE n.1001944-07.2018.8.11.0002 CERTIFICO que decorreu o prazo 

solicitado na petição de ID n. 24692039 de 07/10/2019. Assim, 

IMPULSIONO a carta precatória para proceder a INTIMAÇÃO do (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do Senhor 

(a) Oficial de Justiça para o cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012154-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINES MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi anexada tempestivamente. Impulsiono a 

parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006878-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DINIZ ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

CLESIO IZIDORO MARQUES (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005200-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente., impulsiono com intimação a parte autora para 

apresentar as contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020 

TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 
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VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011052-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joro ou quem estiver na posse do imóvel (RÉU)

 

Certifico que a contestação foi anexada tempestivamente. Impulsiono a 

parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004969-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE PONCIANO DA SILVA (REU)

ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640-O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008138-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012570-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEI AUGUSTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOMINGAS DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014154-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013667-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ALMEIDA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013718-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002570-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PRESTUPA (AUTOR(A))

EDINALDO CAIO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011741-70.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR CANDIDO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDE MORAES SILVA (REU)

SILMAR SILVA (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013696-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002943-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

3 PODERES COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

SUL INVEST BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o 

novo endereço da requerida

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014771-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINE CARVALHO OLIVEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014921-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENIVALDO SILVA DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LOPES DE SOUZA (REU)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015136-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013766-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CAMILO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO(A))

 

PJE N. 1013766-56.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27158954 de 09/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005258-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DIVINO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005258-92.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO EDUARDO DIVINO DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOAO EDUARDO DIVINO 

DE CASTRO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, bem como, despesas médicas advindas do 

acidente, juntando procuração à Id. nº 8830646 - Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta, restou infrutífera, conforme 

termo juntado à Id. nº 10334285 - Pág. 1. Citado, a ré apresentou 

contestação à Id. nº 10493774- Pág. 1 alegando, em preliminar, interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, alteração do polo 
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passivo para Seguradora Líder. No mérito, aduz insuficiência probatória, 

nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 10524721. A 

fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

13289285, oportunidade onde juntou a perícia médica à Id. 15126211. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, somente a seguradora 

manifestou-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, O 

Boletim de Ocorrência (Id. nº 8830594- Pág. 1-2), restaram comprovados o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 15126211) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade parcial incompleta (50%) em membro inferior 

direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2013, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial MID: 70% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005258-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DIVINO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a sentença não foi 

disponibilizada/publicada no DJE, contudo a parte requerida interpôs 

Recurso de Apelação, estando assim tempestivos, sendo assim procedo 

intimação da parte autora acerca da sentença, bem como para 

contrarrazoar o recurso VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007252-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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EUNICE SEVERIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

A Meritíssima Juíza do Feito. Wanderley Patrício de Souza, Oficial de 

Justiça, Matrícula: 6830, REITERA o REQUERIMENTO constante no final da 

Certidão Positiva do dia 23/09/2019, para que seja a parte autora, 

INTIMADA para realizar o depósito de diligência, no valor de R$ 177,98 

(Cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), uma vez que 

este Oficial de Justiça realizou 02 (duas) diligências, sem os meios 

prometidos pela parte autora, conforme consta no próprio mandado. Sem 

mais, peço deferimento. Wanderley Patrício de Souza Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003681-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEMOS BENITEZ (REQUERIDO)

 

PJE n. 1003681-11.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado nos 

endereços fornecidos na petição de ID n. 25161366 de 18/10/2019.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002596-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LEMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que o sistema não registrou que a 

sentença foi disponibilizada/publicada no DJE, sendo assim encaminho 

para publicação. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002596-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LEMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002596-87.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS 

SOCIAL RÉU: CARLOS ALBERTO LEMES Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, em desfavor de 

CARLOS ALBERTO LEMES. Determinada a intimação da parte autora para 

que providenciasse o recolhimento das custas e taxas processuais, este 

até o momento não o fez, conforme certificado à Id. nº 22082558. DIANTE 

DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 485, X, 

ambos do CPC. Sem custas finais, face o cancelamento da distribuição. 

Por não se ter formado a relação processual, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009549-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANDRE BRAGA PRESOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos (DEPRECANTE)

 

PJE N. 1009549-67.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado no 

endereço fornecido na petição de ID n. 25429793 de 25/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000375-68.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AMILTON RODRIGUES PORTO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por AMILTON RODRIGUES 

PORTO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11432354 - Pág. 1 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta, restou infrutífera, 

conforme termo juntado à Id. nº 12894313- Pág. 1. Citado, a ré apresentou 

contestação à Id. nº 13086860, alegando, em preliminar, interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, alteração do polo passivo 

para Seguradora Líder, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 
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propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação 

manifestou-se a autora à Id. nº 13468407. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 18283544, oportunidade 

onde juntou a perícia médica à Id. 19541516. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, O Boletim de Acidente de 

Trânsito (Id. nº 11432514), restaram comprovados o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 19541516 - 

Pág. 1-6) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade intensa 

(75%) em membro inferior direito (70%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2013, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum 

dos membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial MID: 70% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 7.087,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013042-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI ANEXADA TEMPESTIVAMENTE. 

IMPULSIONO PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013092-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI ANEXADA TEMPESTIVAMENTE. 

IMPULSIONO PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015210-27.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CLADISNEY BOTELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI ANEXADA TEMPESTIVAMENTE. 

IMPULSIONO PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013771-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PJE n. 1013771-78.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID 

n.26643532 de 29/11/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005202-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HTP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA ZANELLA SALENGUE MARTINS (REQUERIDO)

GILBERTO MARTINS (REQUERIDO)

SALENGUE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

ARTEFATOS DE ACO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PJE n.1005202-88.2019.8.11.0002 IMPULSIONO a carta precatória para 

proceder a INTIMAÇÃO da parte requerente para, caso queira, manifestar 

acerca do relatado na certidão de ID n.22778236 de 21/08/2019, bem 

como acerca da ausência de manifestação da Comarca Deprecante 

relatada na certidão de ID n. 27987773 de 14/01/2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008927-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LIN (REQUERIDO)

KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que os Embargos de Declaração 

foram opostos tempestivamente, sendo assim, impulsiono a parte autora 

para manifestar no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020 

TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015131-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012880-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte para manifestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000634-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORA VILMA MOREIRA BORBA (REQUERIDO)

EURIPEDES VIEIRA DE BORBA (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação .
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003055-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003055-60.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: TIAGO DIAS DA SILVA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

proposta por TIAGO DIAS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, também 

qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega ter 

firmado contrato de compra e venda do apartamento n.º 310, Torre B, 

edificado pela ré, localizado no Residencial Parque Chapada dos 

Guimarães, Bairro Alameda, neste município, pelo preço de R$ 113.396,85. 

Diz ter pago R$ 783,00 a título de sinal, R$ 5.872,50 pelas parcelas 

mensais e R$ 3.579,00 de corretagem, pelo que financiaria o saldo 

restante, de R$ 101.965,35. O contrato, ao que aponta, não tinha prazo 

para entrega, dando margem à ré manipular a entrega, que ocorreu depois 

de 33 (trinta e três) meses da assinatura do contrato de empréstimo, o que 

lhe causou diversos transtornos. Nesse período diz ter pago valores a 

título de taxa de obra, mesmo que entenda indevida, além do medo de 

perder os valores pagos por seu primeiro imóvel. Requer a condenação da 

ré ao pagamento de indenização por danos materiais, de R$ 35.006,19, 

referentes à multa de 1% pelo atraso na entrega (R$ 26.631,08), aplicado 

por analogia, restituição dos valores pagos a título de juros de obra, 

cobrada por 19 (dezenove) meses, no importe atualizado de R$ 8.375,11, 

bem como, a fixação de danos morais em R$ 10.000,00. Junta procuração 

e documentos nos Id.’s 6688161 a 6717403. Antes de realizada a 

audiência de conciliação, conforme termo no Id. 13847814, a ré ofertou 

sua contestação (Id. 8179437), em que alega a ilegitimidade passiva no 

tocante à discussão da taxa de evolução de obra por tratar-se e verba 

devida à Caixa Econômica Federal. Em decorrência disso, entende ser 

absolutamente incompetente a justiça estadual para julgamento da 

demanda, ante o interesse da CEF no feito e necessidade de firmação do 

litisconsórcio, que é necessário. Ainda em preliminar impugna a 

assistência judiciária gratuita por não ter sido provada pelo autor a 

necessidade do benefício, tão pouco, provada a hipossuficiência. Quanto 

aos fatos, confirma a existência do contrato, subscrito pelas partes em 

05.12.2014, sendo o apartamento n.° 310, Torre B, pela importância de R$ 

108.620,85, que seria financiado. Registra que o alegado atraso ocorreu 

por fatos alheio a sua vontade e que o contrato de financiamento do 

empreendimentos Chapada Diamantina, firmado em 24.05.2012, estipulava 

o prazo de entrega de 15 (quinze) meses, findando-se, portanto, em 

24.08.2013. Entende também válida a Cláusula 5ª do contrato, inclusive, 

com a incidência do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de 

forma que o prazo final esvair-se-ia em 24.02.2014, que é inaplicável a 

multa contratual por aplicação analógica, e no tocante à taxa de obra, 

também entende legal e legítima por estar expressamente convencionada 

e com expressa ciência do autor. Impugna a pretensa indenizatória, 

inclusive, os danos morais, que entende inexistente, requerendo o 

acolhimento das matérias preliminares ou a improcedência dos pedidos, 

juntando procurações, substabelecimentos e documentos nos Id.’s 

8179459 a 8179597. Impugnação no Id. 8216244 e intimadas as partes 

para indicação de provas, pediram o julgamento antecipado da lide. 

Realizada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (Id. 13847814), vieram-me os autos conclusos 

para julgamento antecipado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgo esta ação antecipadamente por terem as partes assim requerido. 

Trata-se de Ação Indenizatória, alegando o autor que adquiriu unidade 

residencial em empreendimento edificado pelas rés e houve atraso 

considerável na entrega, além de terem sido cobrados valores que 

entende abusivos e ilegais. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Argumenta a ré 

que não é parte legítima para responder por valores atinentes a juros de 

obra, devidos à Caixa Econômica Federal, e taxa de corretagem, que é 

devido ao corretor, ambos terceiros. Postergo a análise das preliminares 

por entender que se confundem com o mérito. DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA Por entender que a Caixa Econômica Federal possui interesse 

na demanda e deve ser trazida à lide em razão de litisconsórcio 

necessário, pretendem as rés o envio dos autos à Justiça Federal, ante a 

incompetência funcional deste juízo. Entendo inexistir interesse da CEF no 

feito, até mesmo por considerar que os juros de obra já foram pagos à 

instituição financeira. Acaso constatada a obrigação de restituir valores 

em decorrência de atraso na entrega da obra, será de responsabilidade 

exclusiva das construtoras, que deverão ressarcir o autor pelos valores 

pagos. Dessa forma, rejeito a arguição. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA Ao argumento de que o autor adquiriu imóvel residencial 

entendem a ré que o autor possui condições de arcar com as custas do 

processo e honorários advocatícios. Tenho que a alegação é frágil e 

insuficiente para amparar a revogação da assistência judiciária, até 

mesmo pelo fato do imóvel vendido pela ré ter alcance à população de 

baixa renda e não raras as vezes mediante financiamento com recursos 

do FGTS ou com benefícios de programa do Governo Federal. Ademais, a 

ré não se desincumbiu em demonstrar a capacidade financeira do autor, 

razão pela qual rejeito a impugnação. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Da 

análise dos autos verifico ter sido realizada audiência conciliatória pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca em 18.06.2018, 

todavia, o autor e seu advogado não se fizeram presentes, mas apenas a 

ré. Não há decisão de minha lavra designando a audiência, tão pouco, 

pedido das partes nesse sentido, ao que presumo tenham sido os autos 

encaminhados a pedido da ré em face da possibilidade de compor em 

mutirão. Apesar da presumível boa-fé, o autor não foi intimado para a 

solenidade, de forma que restou prejudicada, não podendo, em razão 

disso, ser-lhe aplicada qualquer penalidade pela ausência. DA 

RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO E DA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA 

Antes de decidir quanto ao ressarcimento e danos, imprescindível analisar 

quanto à tese de atraso na entrega da obra, visto tratar-se de fator 

predominante para delimitação de eventual culpa e nexo de causalidade 

pelas rés. Divergem as partes nesse aspecto, entendendo o autor que o 

prazo de conclusão de 33 (trinta e três) meses após a assinatura do 

contrato de financiamento é abusivo e, a ré, que o contrato prevê dilação 

do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta) dias e o termo inicial seria a 

assinatura do contrato de financiamento. Nesse contexto, tenho por 

abusiva a cláusula contratual que estabelece a entrega do imóvel apenas 

depois de assinado o contrato de financiamento. Como é de praxe na 

aquisição de imóveis na planta, existe a real possibilidade de atraso na 

entrega da obra, em especial quando envolve empreendimento com 

dezenas – ou centenas, como é o caso – de unidades residenciais, o que 

o ocorre in casu. E para sanar eventual atraso é que a jurisprudência 

pátria entende legítima a incidência do prazo de tolerância. Todavia, ao 

assinar o contrato de financiamento e previsão de nova data para entrega 

– não raras as vezes para 02 (dois) ou até 03 (três) anos depois – frustra 

em muito o sonho da casa própria, além de alterar substancial e 

unilateralmente o próprio contrato de compra e venda, atingindo o 

consumidor com grande golpe, que por certo vê seus planos de mudar-se 

postergados por vários meses. No caso dos autos, por quase 03 (três) 

anos após a assinatura do instrumento de venda e compra. A 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado, ao enfrentar 

situação semelhante, reconheceu a nulidade da cláusula que condiciona a 

entrega do imóvel apenas depois de assinado o contrato de financiamento 

– em detrimento à previsão do próprio instrumento de compra e venda –, 

conforme ementa a seguir citada: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL E 

EXTRAPATRIMONIAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE 

VÁRIOS PRAZOS PARA ENTREGA DO IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO 

PRAZO DE ENTREGA À ASSINATURA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - 

PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - 

ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falha 

na prestação do serviço resta caracterizada quando, apesar do autor ter 

adimplido com suas obrigações, a construtora não entrega as chaves do 

imóvel no período estipulado no contrato. 2. É nula cláusula em contrato de 

compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à 

assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo 

contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear 
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todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, 

no que se refere às obrigações assumidas pelas partes. Trata-se, 

portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, 

incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a 

responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem 

exagerada, o que é inadmissível. 3. Em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, as cláusulas previstas no contrato de adesão 

devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, evitando, 

assim, a onerosidade excessiva da parte mais vulnerável da avença. 4. 

Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero 

aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera 

íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. O 

quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com 

observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do 

empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora. (Ac 

23462-12.2014.8.11.0002,4ª Câmara de Direito Privado do TJMT. Rel.ª 

Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 05.12.2018). (grifei) Dessa forma, não 

prospera a pretensão da ré em contar o prazo de entrega a partir da 

assinatura do contrato de financiamento – que também se mostra 

totalmente abusivo. Por outro lado, o contrato não prevê data específica – 

nem estimativa – de entrega, o que certamente foi confeccionado para 

beneficiar a construtora, em total desrespeito ao consumidor. 

Consequentemente, à mingua de data e considerando o princípio que o 

contrato é interpretado em favor do consumidor, entendo pela fixação do 

prazo de entrega a partir da assinatura do contrato de financiamento, 

24.05.2012, sobre o qual devem aplicar-se os 180 (cento e oitenta) dias 

de tolerância, tornando a data de entrega em 24.08.2012. Logo, sendo o 

apartamento entregue quase 03 (três) anos depois, entendo ter ocorrido 

considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de 

serviço e sua culpa pela demora. DOS DANOS MATERIAIS A título de 

danos materiais pretende o autor a condenação da ré ao pagamento de 

multa de 1%, em interpretação extensiva ao contrato, que importa em R$ 

26.631,08, além da restituição dos valores cobrados a título de juros de 

obra, ou seja, R$ 8.375,11. I) Dos juros de obra: A taxa de construção ou 

juros de obra ou juros de fase de obra refere-se ao valor pago à 

financeira em decorrência da edificação da obra e valorização do imóvel, 

pagos no período de construção, sendo a responsabilidade do mutuário. O 

Superior Tribunal de Justiça, contudo, pacificou entendimento de que, em 

se tratando de imóvel financiado, é devida a cobrança da taxa de obra e a 

obrigação quanto ao pagamento é repassada à construtora na hipótese de 

atraso na entrega. Nesse sentido, faço questão de citar ementa extraída 

de julgado de caso semelhante, da Relatoria do Min. Marco Aurélio 

Bellizze: “EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. CONSTRUTORA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO 

INJUSTIFICADO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO 

DANOS MATERIAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E ALUGUÉIS. 

RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. 

RECURSO ADESIVO. NÃO VINCULAÇÃO COM O PRINCIPAL. 

CONHECIMENTO PARCIAL. 1) Não há que se falar em força maior se a 

construtora, por negligência quando do planejamento e execução de suas 

obras, sem motivo aparente, atrasa a entrega do imóvel. 2) Restando 

incontroverso o atraso injustificado, deverá a construtora ressarcir aos 

promitentes compradores os valores das taxas de evolução da obra e os 

aluguéis, pagos, respectivamente, à CEF e a terceiros desde o 

inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel. 3) Caracteriza dano moral 

indenizável a conduta da Construtora de procrastinar, sem motivo 

justificado, a entrega da obra, frustrando o sonho do comprador de ter a 

casa própria. 4) A quantificação do dano moral obedece ao critério do 

arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, fixará o valor levando-se em conta o caráter 

compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. 5) A apelação 

adesiva não pode ser conhecida totalmente se parte da matéria nela 

versada não foi objeto da principal.'-(APELAÇÃO CÍVEL nº 

1.0024.12.296836-5/001 - TJMG- Rel. Des. Marcos Lincoln).”[1] No caso 

dos autos, reconhecido o atraso na entrega da obra desde 25.08.2012, 

deve a ré restituir ao autor os valores pagos a título de taxa de obra, de 

forma simples por não se tratar de cobrança de má-fé. II) Da multa 

contratual: Sob a alegação de que a ré atrasou a entrega do imóvel, 

pretende o autor sua condenação ao pagamento de valor equivalente 1% 

sobre o valor do bem. Por previsão legal o devedor é, de fato, responsável 

pelo pagamento de encargos moratórios em caso de atraso de suas 

obrigações. Por dívida entende-se que a parte credora ostente título de 

crédito que determine a situação de pagar, o que não é o caso sub judice. 

Trata-se, portanto, de tese que não encontra precedentes, até mesmo 

diante do instituto de direito material de que o descumprimento contratual 

resolver-se-á em perdas e danos, o que, in casu, poderá ser objeto de 

alugueis, lucros cessantes e até danos morais. Por consequência, 

desmerecem acolhimento as pretensões nesses pontos. DOS DANOS 

MORAIS No tocante aos danos morais, entendo que o simples atraso na 

entrega da unidade residencial já é passível de demonstra-lo, por ser a 

construtora responsável pela quebra do sonho da casa própria, tão 

presente na vida dos brasileiros. Por entender que o dano moral, na 

hipótese, é presumido, deve ser fixada indenização nesse sentido, não se 

podendo deixar de censurar a conduta da construtora, que deveria ter 

tomado providências a evitar os efeitos ao autor e cumprido o contrato. 

Entendo, ainda, que o valor pleiteado pelo autor é condizente com o 

binômio reparação x possibilidade, não se mostrando elevado ou 

desarrazoado, bem espelhando o caráter pedagógico da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Indenização por Perdas e Danos para CONDENAR a ré ao 

pagamento/ressarcimento das seguintes verbas: a) juros de obra 

cobrados do autor no período de 25.08.2012 até o último valor cobrado, de 

forma simples, cujo montante deverá ser liquidado mediante meros 

cálculos; e b) danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto à condenação da ré ao 

pagamento de multa contratual. Para fins de cumprimento da sentença, os 

valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos 

desembolsos. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação contratual. Pelo 

princípio da sucumbência, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 

40% e em favor da ré em 60%, o que norteará o pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC, com 

relação ao autor[2]. Deverá a ré recolher as custas processuais com base 

na parte em que sucumbiu. Acaso não sejam recolhidas, anotem-nas às 

margens da distribuição no nome da ré, com base na condenação supra 

fixada, para lastrear futura Execução Fiscal. Relativamente ao autor, as 

custas processuais que lhe couberam nesta sentença deverão também 

ser suspensas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Decorrido o prazo 

recursal, que deverá ser certificado, e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] AREsp 927290/SP (2016/0143901-5), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

p. 1°.07.2016. [2] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013806-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014396-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RENILDA DA CRUZ RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente, sendo assim, impulsiono para parte autora 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

janeiro de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014465-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA REBOUCAS KOTSUBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ YOSHIHIRO KOTSUBO (REU)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA SE 

MANIFESTA QUANTO A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 25831516.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1016516-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o 

AR devolvido

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011585-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007367-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO FILO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

CERTIFICO que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014651-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDES AMELIA DE SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDO PAULO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1014651-70.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

26836684 de 04/12/19 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015902-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NATAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a contestação foi tempestiva. Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013374-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILAINE CRISTINA RISSI OAB - SP390311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação é tempestiva, outrossim, impulsiono os autos 
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para intimar a parte autora, para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014665-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS CELSO SCHUWIETZER DE ANDRADE 69668540182 (REU)

 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre a 

carta devolvida

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014705-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURGUES CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS E RODAS EIRELI (EXECUTADO)

LETICIA DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão do 

oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001285-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VALENTIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001285-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VALENTIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006741-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

SOLANGE SIMONINI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Contestação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011029-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DE ARAUJO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA MOURA OAB - GO41103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PJE n.1011029-80.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27781044 de 03/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010755-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DA SILVA (REQUERIDO)

SIMONE SARAIVA NEVES (REQUERIDO)

 

PJE N. 1010755-53.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da 

certidão negativa ID n. 25290887 de 22/10/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012091-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AGUIRRE VIEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA DA CAMARA PORTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO REIS DOTTO OAB - RS66562 (ADVOGADO(A))

ADRIANA PIRES KURBAN OAB - RS45404 (ADVOGADO(A))

EDUARDO AZEVEDO VINADE OAB - RS71892 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AZEVEDO VINADE OAB - RS44627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PAULO DE MOURA SALDANHA (REQUERIDO)

 

PJE N. 1012091-58.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da 

certidão negativa ID n. 25926160 de 07/11/2019 do (a) oficial de justiça.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018062-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENDONCA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO PESSATTO (REQUERIDO)

 

PJE N. 1018062-24.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da 

certidão negativa ID n. 27446649 de 16/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001443-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 

& SOLDA LTDA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE REAIS PINTO OAB - SP299800 (ADVOGADO(A))

MARISTELA CURY MUNIZ OAB - SP195820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. REZENDE MOTA - ME (LITISCONSORTE)

 

PJE N. 1001443-87.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

25622531 de 31/10/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004889-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE BALENSIEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB - RO4634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PJE N. 1004889-30.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27961305 de 13/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0023903-53.2015.8.21.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GOTARDO CAMILO CAVALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA GRILLO HENKE OAB - RS70329 (ADVOGADO(A))

MAURO HENKE OAB - RS31217 (ADVOGADO(A))

JULIANA AROSSI OAB - RS76023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSO SOUZA DE LACERDA (REQUERIDO)

 

PJE N. 0023903-53.2015.8.21.0010 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27911294 de 10/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009280-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONORA ESTANCIA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY OTTONI RONDON JUNIOR OAB - MS5637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO GAZETA (REQUERIDO)

SUPERMERCADO CANELLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PJE N. 1009280-28.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

25718990 de 04/11/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005825-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA AYRES OAB - RJ218905 (ADVOGADO(A))

SERGIO CASSANO JUNIOR OAB - RJ88533 (ADVOGADO(A))

HELOISA CYRILLO GOMES SOLBERG OAB - RJ67109 (ADVOGADO(A))

FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO OAB - RJ137266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZISTELLA RODRIGUES ORLANDA DE MORAES (REQUERIDO)

 

PJE N. 1005825-55.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27762984 de 02/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013886-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SAMPAIO CUSTODIO (REQUERIDO)

 

PJE N. 1013886-02.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27965819 de 13/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006679-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEM TUDO DOS ELETROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PJE N. 1006679-49.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

27253706 de 10/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004840-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMIVALDO GOMES DA SILVA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LAURO SILVA CAMPOS (LITISCONSORTE)

 

PJE N. 1004840-86.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

27258003 de 10/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para que as partes apresentem as provas que 

pretendem produzir 2 de dezembro de 2016 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para que as partes apresentem as provas que 

pretendem produzir 2 de dezembro de 2016 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O LAUDO 

PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O LAUDO 

PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COSTA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COSTA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA PIRES DINIZ OAB - MT25069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA PIRES DINIZ OAB - MT25069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial, bem 

como, para deposito dos honorários do perito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010080-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial, bem 

como, para deposito dos honorários do perito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010080-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial, bem 

como, para deposito dos honorários do perito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014135-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEIMANN (REQUERIDO)

SAMUEL LEIMANN (REQUERIDO)

 

PJE n. 1014135-50.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

26557780 de 27/11/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003482-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PJE n. 1003482-23.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para depositar a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado no endereço indicado na petição ID n. 

25867412 de 06/11/2019.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 350539 Nr: 16220-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA J. METELO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:MT 11.357

 Processo n° 16220-02/2014. (Cód. 350539)

Vistos...

Por verificar que até o momento o réu não foi citado, e levando em 

consideração que as buscas de endereço realizadas indicaram os 

mesmos endereços constantes nos autos, hei por bem, nos termos do art. 

246, IV do CPC, deferir a citação da parte ré via edital.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220236 Nr: 481-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestação sobre o 

calculo efetuado, no prazo comum de 15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 294398 Nr: 14504-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZINHA BORGES BARREDO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 Processo n.º 14504-08/2012 (Cód. 294398)

Vistos...

Desnecessária a análise das petições retro, em que o devedor requer o 

chamamento do feito à ordem, considerando que a providência que requer 

– levantamento do saldo remanescente – foi determinada às fls. 318, 

tendo sido constado apenas o levantamento “em favor do credor” (§ 2º), o 

que evidencia erro material.

Dessa forma, informados os dados bancários, levanta-se em favor do 

devedor o saldo remanescente.

Após, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 235732 Nr: 15830-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RUBIA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIELLE BOTTARO - OAB:MT 

16.758

 Processo n° 15830-08/2009 (Cód. 235732)

Vistos...

Cumpra-se decisão de fls. 138/139. Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 395458 Nr: 8724-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA FREITAS JOVIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSE AMORIM VIEIRA - 

OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:MT 13.033

 Processo n° 8724-82/2015 (Cód. 395458)

Vistos...

Autorizo o levantamento do valor incontroverso, conforme requerido às 

fls. 101/102.

Intime-se a executada para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa e fixação de 

honorários.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 393622 Nr: 7567-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO SIMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:OABTMT 4.611-B

 Processo n° 7567-74/2015 (Cód. 393622)

Vistos...

Autorizo o levantamento do valor incontroverso, conforme requerido às 

fls. 202/203.

Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, falar sobre a 

desistência recurso de apelação, bem como o pagamento do saldo 

remanescente, sob pena de multa e fixação de honorários.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406402 Nr: 14802-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298 A/MT, Sofia Alexandra de Moura Coelho de Villas Boas 

de Mascarenhas - OAB:7.102-B-OAB-MT

 Certifico que os embargos foram tempestivos. Impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para manifestar sobre os embargos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394963 Nr: 8389-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAID JOSÉ NASSARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382671 Nr: 516-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o depósito efetuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377458 Nr: 24884-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA REGINA FARIA LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

Thiego Moraes Rodrigues - OAB:21694/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RAMALHO DA 

CRUZ - OAB:14.356/MT

 Certifico que os embargos foram tempestivos. Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerida para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 388855 Nr: 4645-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES VIEIRA DE 

AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 17.727-A

 Processo nº 388855

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUCIANA 

CRISTINA DE ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A., também qualificada.

Em análise aos autos, verifiquei que a devedora não apresentou 

impugnação ao cumprimento da sentença após o bloqueio total do valor 

devido em suas contas, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pela devedora, que deverá ser 

intimada para comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias com 

base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas à 

margem da distribuição em seu nome e lastrear eventual Execução Fiscal.

Expeçam-se alvarás de levantamento, conforme requerido às fls. 96, 

devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 416197 Nr: 20025-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ROSENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:

 Processo nº 416197

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CRISTIANO 

ROSENO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, também qualificada.

Em face do que consta às fls. 107, em que o credor concorda com o valor 

depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora não 

ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU COMO 

EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 

924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 107, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe, inclusive, quanto à intimação pessoal da parte.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 393621 Nr: 7566-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Processo n° 7566-89/2015 (Cód. 393621)

Vistos...

Intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, falar especificamente 

dos depósitos de fls. 130/132,

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373814 Nr: 22165-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, Hugueney Alves dos Reis - OAB:8324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO M 

VASCONCELOS - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437771 Nr: 5550-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:BA 16.780

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423034 Nr: 23570-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:368144A/GO

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413357 Nr: 18551-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intmar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419958 Nr: 21974-85.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445913 Nr: 9894-55.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno os autos do 

TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235732 Nr: 15830-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIANO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RUBIA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIELLE BOTTARO - OAB:MT 

16.758

 IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para fornecer 

seus dados bancários para expedição de alvará

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108175 Nr: 4091-09.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA SOUZA THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIZY EMANOELLE 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 4091-09.2007.811.0002, 

Protocolo 108175, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384014 Nr: 1427-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:OAB/MT 15.813-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660 OAB/MT
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 Impulsiono para intimar as partes sobre a redução dos honorários 

periciais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343978 Nr: 11078-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DEPOSITAR A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49914 Nr: 4848-76.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZ PREDILETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS GONÇALVES REAL 

- OAB:114.640

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestação 

acerca da decisão de fls183/184, para indicar o local onde se encontra o 

bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301729 Nr: 22488-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, para intimar a parte autora acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009851-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSES PAULO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

LADO ESQUERDO - IVETE DE ARRUDA SILVA (CONFINANTES)

FUNDOS - AUXILIADORA LUZIA DE ASSUNÇÃO (CONFINANTES)

LADO DIREITO - ETELVINA ANACLETO DUARTE (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1009851-33.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 59.340,59 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO Endereço: RUA DITO SOUZA, 22, 

(LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-588 

POLO PASSIVO: Nome: MOSES PAULO DOS SANTOS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A usucapiente Meire Alikan de Oliveira amaro possui 

o imóvel desde o ano de 1993, O imóvel usucapiendo está localizado à 

Travessa São Benedito, nº 22, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT CEP: 

78115-588, na qual pretende usucapir. A área de posse pertence à autora 

desde o ano de 1993, quando a requerente era casada como senhor 

Walmir Antônio da Costa (falecido). O senhor Walmir comprou o referido 

lote apenas por contrato de compra e venda. E no ano de 1997 após 

divórcio litigioso foi deferido que o imóvel ficaria com a autora em usufruto 

permanente. Pois bem, a requerente reside no imóvel há 25 (vinte e cinco) 

anos, na época em que a autora entrou no imóvel havia apenas 02 (duas) 

peças e uma área, e com muito esforço e labor a requerente construiu 01 

(uma) sala, 03 (Três) quartos, 02 (dois) banheiros, 01(uma) sala de jantar, 

01 (uma) cozinha e 01 (uma) área de serviço documentos em anexo. 

Conforme relatório de pagamento da ENERGISA comprova que a 

possuidora mantém a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo há 

25 (vinte e cinco) anos. DECISÃO: Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009851-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSES PAULO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

LADO ESQUERDO - IVETE DE ARRUDA SILVA (CONFINANTES)

FUNDOS - AUXILIADORA LUZIA DE ASSUNÇÃO (CONFINANTES)

LADO DIREITO - ETELVINA ANACLETO DUARTE (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1009851-33.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 59.340,59 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO Endereço: RUA DITO SOUZA, 22, 

(LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-588 

POLO PASSIVO: Nome: MOSES PAULO DOS SANTOS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO AOS INTERESSADOS E 

AUSENTES, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A usucapiente Meire Alikan de 

Oliveira amaro possui o imóvel desde o ano de 1993, O imóvel 

usucapiendo está localizado à Travessa São Benedito, nº 22, bairro Ponte 

Nova, Várzea Grande/MT CEP: 78115-588, na qual pretende usucapir. A 

área de posse pertence à autora desde o ano de 1993, quando a 

requerente era casada como senhor Walmir Antônio da Costa (falecido). O 

senhor Walmir comprou o referido lote apenas por contrato de compra e 

venda. E no ano de 1997 após divórcio litigioso foi deferido que o imóvel 

ficaria com a autora em usufruto permanente. Pois bem, a requerente 

reside no imóvel há 25 (vinte e cinco) anos, na época em que a autora 

entrou no imóvel havia apenas 02 (duas) peças e uma área, e com muito 

esforço e labor a requerente construiu 01 (uma) sala, 03 (Três) quartos, 

02 (dois) banheiros, 01(uma) sala de jantar, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) 

área de serviço documentos em anexo. Conforme relatório de pagamento 

da ENERGISA comprova que a possuidora mantém a posse mansa e 

pacífica do imóvel usucapiendo há 25 (vinte e cinco) anos. DECISÃO: 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de 

citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA 

FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017608-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SALETE BARBIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA POMPEU DE BARROS DALTRO (RÉU)

Outros Interessados:

Maria Salete da Silva (CONFINANTES)

Olavo Nunes (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1017608-44.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANE SALETE BARBIERI Endereço: RUA BOA VISTA, Lote 05, Qd 22, 

(LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78158-066 POLO PASSIVO: Nome: ROSA MARIA POMPEU DE 

BARROS DALTRO Endereço: Rua São Sebastião, 3.482, Santa Laura, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-177 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO AOS 

INTERESSADOS E AUSENTES, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Conforme consta nos autos, a autora é possuidora do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 19.635, localizado na Rua Boa Vista, Quadra 22, Lote 

05, Bairro Jardim dos Estados, cidade de Várzea Grande-MT, cuja área 

total é de 250 metros quadrados – local em que reside há mais de 30 

(trinta) anos. Nos termos da documentação em anexo, o referido imóvel foi 

propriedade da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA que, 

em 15.03.15.03.1982, transmitiu a referida área à compradora ROSA 

MARIA POMPEU DE BARROS DALTRO, a qual, já em 20.01.1986 a vendeu 

ao Sr. ELVIDES ROQUE ZULIANELO – sendo que este celebrou contrato 

de compra e venda com a Sr.ª ADRIANE SALETE BARBIERI (aqui nominada 

como autora). Portanto, o negócio jurídico estabelecido entre a autora e o 

SrºELVIDES ROQUE ZULIANELO se deu de forma onerosa (o que 

comprova a boa-fé da autora) e se deu há cerca de trinta anos, de modo 

que permanece no imóvel desde então de forma ininterrupta e sem 

qualquer espécie de oposição – estabelecendo naquele local moradia 

habitual. Portanto, tem-se claramente que todos os requisitos necessários 

impostos pela legislação civil para o reconhecimento da usucapião 

ordinária estão presentes e devidamente comprovados, razão pela qual há 

necessidade do ajuizamento da presente ação com a finalidade de que, ao 

final da demanda, se reconheça o domínio sobre o imóvel, 

regularizando-se a propriedade e a sua aquisição por parte da autora por 

força do lapso temporal e finalidade de moradia. Onde que autora tem 

registrada deste 2001 a conta de energia em seu nome. Feitas as 

explicações fáticas, vejamos os fundamentos jurídicos do presente 

pedido. DECISÃO: Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006731-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETH DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi anexada tempestivamente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016152-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BEZERRA BONA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016152-59.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI EXECUTADO: 

RAIMUNDO BEZERRA BONA Vistos... Diante da recusa do credor quanto 

ao bem oferecido à penhora, figura que, de fato, não mais existe na lei 

processual, realizei diligências de bloqueio/penhora em contas do 

devedor, sendo localizados valores ínfimos (R$ 10,33 e R$ 0,21), que 

determinei o desbloqueio, conforme documentos anexos. Deixei de 

proceder ordens em contas da cônjuge do devedor por não ser 

responsável pela dívida, considerando o princípio da não presunção de 

solidariedade da dívida, além do que não é corresponsável pelo contrato 

objeto do feito. Intime-se o credor para manifestar-se sobre os 

documentos, bem como, sobre a petição e documentos juntados no Id. 

27594459, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, requerer as 

diligências cabíveis para satisfação da dívida. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008123-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)
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ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008123-20.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASTROGILDO JOSE DA SILVA, IBRANTINA PEREIRA DE 

REZENDE RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON 

ROMERA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o 

pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006547-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAILDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006547-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): IZAILDES FERREIRA DA SILVA RÉU: CAETANO DE TAL 

Vistos... Defiro o pedido de Id. nº 22273804, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição de mandado de intimação da parte autora, para 

que procure a Defensoria Pública e forneça as informações necessárias 

para prosseguimento da ação (Id. nº 21451699). Para tanto, concedo o 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006547-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAILDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006547-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): IZAILDES FERREIRA DA SILVA RÉU: CAETANO DE TAL 

Vistos... Defiro o pedido de Id. nº 22273804, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição de mandado de intimação da parte autora, para 

que procure a Defensoria Pública e forneça as informações necessárias 

para prosseguimento da ação (Id. nº 21451699). Para tanto, concedo o 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005450-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005450-54.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIANE MENACHO REQUERIDO: CIPASA VARZEA GRANDE 

VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos... Defiro à 

assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com 

o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2020, às 11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020025-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020025-67.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLUCE FERREIRA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos... Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. Por trata-se de pedido 

feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo 

descontado de seu Holerite valores referentes a cartão de crédito que não 

contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela análise 

perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os descontos 

realizados no holerite da autora feitos pelo banco réu, referentes ao 

cartão de crédito, pois aduz não ter realizada a respectiva contratação, 

tornando-os a priori, indevidos. Tais circunstancias, evidenciam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o 
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réu-Banco BMG, SUSPENDA todos os descontos realizados no holerite da 

autora, referentes ao cartão de crédito, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. Nos termos do artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2020, às 14:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020164-19.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES REQUERIDO: CENTRO 

SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020321-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER WILLIAN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020321-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROGER WILLIAN DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 19/02/2020, às 15:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020329-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020329-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 
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provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/626238-0 e que o requerido emitiu 01 fatura de Recuperação 

de Consumo de R$ 705,62 conforme documento juntado à Id. 27613095 - 

Pág. 2, e que o não pagamento ensejaria no não religamento da energia 

elétrica. A respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor 

deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva 

elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações 

constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se 

possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no 

serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da 

verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. 

Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 

72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança das 

faturas de recuperação de consumo indicadas à Id. 27613095 - Pág. 2, em 

razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que a 

concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora 6/626238-0, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de urgência, determino que 

seja cumprido por Oficial Plantonista. Diante do interesse da parte autora 

na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15:30, às 

10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020461-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CASTANHO GIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020461-26.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): TATIANE CASTANHO GIMENES RÉU: VRG LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do 

artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19/02/2020, às 16:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020434-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020434-43.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: THIAGO OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 
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para o dia 19/02/2020, às 17:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005200-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005200-26.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 16:00 horas, mesa 02, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 02 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001625-73.2017.8.11.0002 Vistos... Determino a intimação 

das partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id. nº 7985475. Feito isso, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006468-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA KETRYN WEIMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006468-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANESSA KETRYN WEIMER RÉU: FELIPE SILVA ROBERTO DE 

OLIVEIRA Vistos... Certifique a Sra. Gestora se o réu foi devidamente 

citado, e em caso de não haver citação válida nos autos, fica desde já 

autorizado a expedição de novo mandado. Pra tanto, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 10:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020594-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON SANTANA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020594-68.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOELITON SANTANA DE OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos... Em que pese se tratar de Obrigação de Fazer - SAÚDE, 

DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada 

de Saúde desta Comarca, para onde o processo deverá ser distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020551-34.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON SEVERINO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020551-34.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: AMILTON SEVERINO MOURA Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020926-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO JUREMEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA PEREIRA DA SILVA GILI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020926-35.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIANA RIBEIRO JUREMEIRA GONCALVES REU: ELIANA 

PEREIRA DA SILVA GILI Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONCALVES DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000369-90.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA PACTO LTDA REU: CLEITON GONCALVES DE 

MORAES Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE AMORIM GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000048-55.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIANA DE AMORIM GONCALVES REU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos... Analisando os autos, observo que no processo não consta 

petição inicial e documentos, para tanto, concedo prazo de quinze dias, 

para que a parte autora junte os documentos necessários, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000508-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAMBRAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000508-42.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CAMBRAIA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na forma integral e 

gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da simples 

declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do benefício da 

gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado decidir, por meio 

dos documentos apresentados, se o litigante tem condições ou não de 

arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nesse 

sentido, analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. DESSA 

FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020426-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA TREVAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA NUNES DA COSTA (REU)

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020426-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RECAPADORA TREVAO LTDA - EPP RÉU: ELZA NUNES DA 

COSTA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020409-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020409-30.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E 

TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO Vistos... Da análise dos 

autos, observo que o autor incluiu no pólo passivo a CARTORIO DO 

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, mas 

de sob a luz do art. 22 da Lei n. 8.935/94, não existe a previsão de que 

tabelionatos, comumente denominados "Cartórios", responderão por 

eventuais danos que os titulares e seus prepostos causarem a terceiros. 

Isso se dá ao fato do cartório extrajudicial não deter personalidade jurídica 

e, portanto, deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular. 

Dessa forma, em virtude da vigência do Novo Código de Processo Civil, 

oportunizo ao autor a emendar da inicial, devendo adequar seus fatos e 

fundamentos nos termos dos artigos 319, 320 e 334, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Deve 

ainda, dizer se possui interesse na autocomposição (CPC, §5º, art. 334). 

Feito isso, conclusos para análise da liminar. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020443-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020443-05.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020410-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. TAVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020410-15.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 

EXECUTADO: R. A. TAVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos... 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020450-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020450-94.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FERNANDA VILELA DE SOUZA RÉU: VRG LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do 

artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19/02/2020, às 16:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 
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Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000903-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MORAIS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000903-34.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELE MORAIS PINTO REU: VIVO S.A. Vistos... Verifico da 

análise dos autos, que a parte autora requer em sede de tutela 

antecipada, a retirada de seu nome do rol de inadimplentes, no entanto, o 

documento juntado difere das informações da petição inicial. Assim, por se 

tratar de documento imprescindível, determino a intimação da autora, para 

que junte extrato original expedido diretamente pelo Serasa e/ou SPC, 

devidamente timbrado, a fim de demonstrar cabalmente o valor da 

restrição. Para tanto, concedo prazo de dez dias, sob pena de pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. K. F. (AUTOR(A))

ELEM PRISCILA SOUZA KORCHAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000065-91.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): A. B. K. F., ELEM PRISCILA SOUZA KORCHAK REU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Por trata-se de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada para determinar que a ré autorize os 

procedimentos necessários para o tratamento do autor, recebo-o na forma 

do art. 300, do CPC. Para comprovar o alegado a autora colaciona aos 

autos documentos em anexo. Decido. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Deve-se destacar que à demanda aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de 

interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em 

razão de sua vulnerabilidade. É cediço que as normas consumeristas se 

enquadram no caso em exame, uma vez que o autor se amolda na figura 

do consumidor (art. 2º do CDC), enquanto que a empresa ré se encaixa 

perfeitamente como fornecedora (art. 3º do CDC). Nessa linha é a Súmula 

nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observa-se que a 

responsabilidade da apelante/ré, por se tratar de fornecedor de serviços, 

é objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme 

dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, verbis: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Aplica-se, na espécie, a inversão do ônus 

probatório, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), verbis: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências; Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – 

OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER 

MEDICAMENTO DECORRENTE DE PATOLOGIA COBERTA PELO REFERIDO 

PLANO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. “É 

abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de 

procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o 

tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (STJ, AgInt no AREsp 

877577 / SP). Se comprovado pelo autor o valor gasto com o medicamento 

que deveria ter lhe sido fornecido pelo plano de saúde, correta a decisão 

que determina o seu reembolso. O valor fixado a título de danos morais 

comporta majoração quando fixado em valor irrisório e não cumpre o duplo 

caráter da sanção, que é a de punir e reparar. (Ap 29787/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). Da leitura da inicial, 

tenho que a autora é possuidora de vínculo contratual nº 00563 

056.5580.003427.00-8, com a empresa Requerida referente ao plano de 

saúde, conforme documento de Id. nº 27772873- Pág. 1. Verifico também, 

que a Requerente portadora de Encefalopatia Crônica Não Progressiva 

GMFCS Tipo 2, CID G 80, sendo indicado, pelo menos 03 vezes por 

semana, o tratamento de PediaSuit e Fonoaudiologia, conforme laudo 

médico de Id. nº 27772875. Em contato com a requerida, para solicitação 

de tratamento adequado, foi-lhe negado, haja vista a inexistência de 

previsão de cobertura da terapêutica no contrato e no Rol de 

Procedimentos da ANS, conforme documento juntado à Id. nº 27772873. 

Feito esse esclarecimento, consigno que o art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015 estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os requisitos exigidos pelo 

dispositivo acima mencionado encontram-se preenchidos, especialmente 

em razão do fato de haver expressa prescrição médica para que a 

beneficiária se submeta a realização do tratamento acima mencionado (Id. 

nº 27772875). É de se ver, que por este prisma e, pelo perigo de dano que 

se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o 

deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de 

que o peso da demora pende sobremaneira para o autor. O tratamento 

tardio ou incompleto poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, 

caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de 

complicações para sua vida futura. A probabilidade do direito igualmente 

se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas 

partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido 

tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança. 
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Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Autora portadora de 

microcefalia – Tutela antecipada para custeio do tratamento denominado 

PediaSuit – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 

demonstrados. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22762806720188260000 

SP 2276280-67.2018.8.26.0000, Relator: José Roberto Furquim Cabella, 

Data de Julgamento: 20/02/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/02/2019). Dessa forma, atrelado a tais fatos resta 

comprovado nestes autos os requisitos autorizadores da medida. DIANTE 

DISSO, CONCEDO A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR que a ré 

autorize que a autora realize o tratamento de PediaSuit e Fonoaudiologia, 

conforme orientação médica (Id. nº 27772879). Para o caso de 

descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com 

fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por 

parte da empresa ré. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por oficial, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Por 

envolver direito de menor, dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012220-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUTENDORFER DE ANDRADE (AUTOR(A))

ILIANE MARIA DALLA CORTE (AUTOR(A))

JOSELINA XAVIER DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ELISA CASTRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1012220-63.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIO GUTENDORFER DE ANDRADE, JOSELINA XAVIER DE 

FIGUEIREDO, ILIANE MARIA DALLA CORTE, ELISA CASTRO DE SOUZA 

REU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos... Recebo a emenda à inicial, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a alteração do polo ativo, para 

constar somente - ILIANE MARIA DALLA CORTE, conforme indicado à Id. 

nº 26544980. Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do 

artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000147-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON ALVES CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000147-25.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUDSON ALVES CARLOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes 

do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/02/2020, às 13:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020494-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA SOUZA E ROCHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020494-16.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VANIA SILVA SOUZA E ROCHA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos 

moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/02/2020, às 13:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021039-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1021039-86.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: HELEN ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MRV PRIME 

PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

17/02/2020, às 14:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000576-89.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDINEI GOMES DE MACEDO REU: IMOBILIARIA 

PETROPOLIS LIMITADA - ME Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/02/2020, às 14:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIO JESUS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000578-59.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): KENIO JESUS DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. 

Por tratar-se de pedido de tutela antecipada, alegando a autora que até o 

momento não foi atendido seu pedido de religação de sua UC, recebo-o na 
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forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. Da análise dos autos, vejo que o autor é 

proprietário de um imóvel localizado na Rua C, Quara 02, casa 40 

Residencial Gilson de Barros, Bairro Souza Lima - localizado em Várzea 

Grande-MT. Informa ainda, que não estava morando no imóvel no período 

de dezembro/2016 até maio de 2019, e que inclusive, nesse período, a 

energia estava no nome de Larissa Paola Silva. Diz também, que ao 

adentrar no imóvel, verificou ausência de energia elétrica, o que motivou a 

solicitação de religamento da UC 6/1977243-3, e a transferência da 

titularidade para seu nome, devendo o débito ser transferido a antiga 

titular, contudo seu pedido foi indeferido. Em se tratando de pedido 

religamento e troca de titularidade, a concessionária ré tem obrigação de 

providenciar a instalação de novo medidor de energia na Unidade 

Consumidora, caso necessário, seguindo as normas que regem os 

contratos de concessão e o fornecimento de energia elétrica reservam à 

empresa concessionária a responsabilidade pela adequação mecânica e 

tecnológica dos instrumentos de medição do consumo, que devem atender 

ao princípio da atualidade. Vejo também, que não há motivos para a 

suposta negativa por parte da concessionária, visto que a parte comprova 

mediante contrato de compre e venda ser o titular do imóvel, o que torna 

seu pedido viável, inclusive quanto à transferência da dívida para o antigo 

titular. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual esta demonstrada no fato do autor já estar morando no 

imóvel e estar impossibilitado de usufruir de um direito básico, o que vem 

lhe trazendo problemas, configurando o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que a ré atenda a solicitação do autor de mudança de 

titularidade para seu nome, referente à UC 6/1977243-3, bem como, 

providencie a transferência da dívida para a antiga titular. Deve ainda, 

reestabelecer a energia elétrica do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/02/2020, às 15:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000563-90.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEUZA AUXILIADORA DA SILVA REU: OI S/A Vistos... Defiro 

à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

17/02/2020, às 15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000850-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000850-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SIMONE PEREIRA NUNES DA SILVA REU: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não 

possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de 

dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 
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crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente indicada à Id. nº 27931622- Pág. 1, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

17/02/2020, às 16:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA LAFAIETE SOARES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000674-74.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): NUBIA LAFAIETE SOARES COSTA REU: VIVO S.A. Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente indicada à 

Id. nº 27593120- Pág. 2, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/02/2020, às 16:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018092-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018092-59.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: RONALDO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome 

lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto 

à ré, recebo-o na forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos 

fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte 

autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento 

deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente indicada à 

Id. nº 26406656- Pág. 1, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 
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Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE NEVES BOEDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REU)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001101-71.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CRYSTIANE NEVES BOEDER REU: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE 

SEGUROS DO BRASIL Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007138-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA (AUTOR(A))

EDSON SADAO NAKAZAWA (AUTOR(A))

NELSON DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

REINALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA (AUTOR(A))

JOCYARA DA SILVA LEMES (AUTOR(A))

MARIA BERNADETH DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ALAIR RAMOS LEITE CORREA DE CAMPOS (AUTOR(A))

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

ENEIDE ALVES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA (AUTOR(A))

DINALVA RAMOS COSTA (AUTOR(A))

MARLEIDE AUGUSTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANGELA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA RAMOS LEITE (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1007138-85.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO, VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, SEGURO]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ENEIDE ALVES DA SILVA SANTOS 

Endereço: RUA B, Casa 02, Conjunto Asa Bela, Rua B, Quadra 09, COHAB 

ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-429 Nome: ANGELA 

JOSE DA SILVA Endereço: RUA B, Casa 21, Conjunto Asa Bela, Rua B, 

Quadra 08, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-429 

Nome: NELSON DE SOUZA AMORIM Endereço: RUA B, Casa 24, Conjunto 

Asa Bela, Rua H, Quadra 14, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78150-429 Nome: RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTIM Endereço: 

RUA B, Casa 03, Conjunto Asa Bela, Rua A, Quadra 07, COHAB ASA 

BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-429 Nome: JOCYARA DA 

SILVA LEMES Endereço: RUA TUCANO, Casa 17, Conjunto Asa Bela, Rua 

N, Quadra 19, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-462 

Nome: MARIA RAMOS LEITE Endereço: RUA TUCANO, Casa 18, Conjunto 

Asa Bela, Rua N, Quadra 19, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-462 Nome: ALAIR RAMOS LEITE CORREA DE CAMPOS 

Endereço: RUA UM, Casa 21, Conjunto Asa Bela, Rua D, Quadra 12, 

COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-406 Nome: 

DINALVA RAMOS COSTA Endereço: RUA DOIS, Casa 18, Conjunto Asa 

Bela, Rua C, Quadra 10, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-410 Nome: DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA CAMPOS 

Endereço: RUA B, Casa 08, Conjunto Asa Bela, Rua A, Quadra 07, COHAB 

ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-429 Nome: MARLEIDE 

AUGUSTA DO NASCIMENTO Endereço: RUA B, Casa 01, Conjunto Asa 

Bela, Rua A, Quadra 04, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-429 Nome: EDSON SADAO NAKAZAWA Endereço: AVENIDA 

LUIZ JOSÉ DA SILVA, Casa 15, Conjunto Asa Bela, Avenida Pantaneira, 

Quadra 11, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-417 

Nome: DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA Endereço: 

AVENIDA LUIZ JOSÉ DA SILVA, Casa 15, Conjunto Asa Bela, Avenida 

Pantaneira, Quadra 11, COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78150-417 Nome: REINALDO JOSE DE SOUZA Endereço: RUA B, Casa 18, 

Conjunto Asa Bela, Rua B, Quadra 07, COHAB ASA BELA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-429 Nome: ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE 

SOUZA Endereço: RUA B, Casa 18, Conjunto Asa Bela, Rua B, Quadra 07, 

COHAB ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-429 Nome: 

EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA Endereço: RUA CHILE, Casa 20, 

Conjunto Asa Bela, Rua J, Quadra 16, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-422 Nome: MARIA BERNADETH DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA TUCANO, Casa 16, Conjunto Asa Bela, Rua N, Quadra 19, 

SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-462 POLO 

PASSIVO: Nome: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Endereço: RUA ENGENHEIRO RICARDO FRANCO, n. 173, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: BRADESCO SEGUROS S/A 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, n. 1415, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: CAIXA 

SEGURADORA S/A Endereço: EDIFÍCIO NUMBER ONE, n. 77, SCN 

QUADRA 1 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70711-900 

Nome: ITAU SEGUROS S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, n.100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Nome: TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Endereço: RUA SAMPAIO VIANA, n. 44, - 

ATÉ 300/301, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04004-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 1 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004535-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS REIS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDY ALMEIDA DE SOUZA (RÉU)

MARIA CRISTINA SOARES ARTAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 1 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR A 

RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO EM ID. 20907111, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS. VÁRZEA GRANDE, 1 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORICE SEVERIANA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CERTIDÃO DE 

ID. 21296977, NO PRAZO DE CINCO DIAS. VÁRZEA GRANDE, 1 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA MAGALHAES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E G DE OLIVEIRA ZALEN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005091-07.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: KELY CRISTINA MAGALHAES DE MORAES REQUERIDO: E 

G DE OLIVEIRA ZALEN & CIA LTDA - ME Vistos. Cumpra-se como 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 6 de junho de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021033-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1021033-79.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: TANIA VERAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em análise dos autos verifica-se 

que a exordial foi endereçada ao Juizado Especial Cível. Ademais, 

constata-se que o presente feito, em que a autora narra que teve o 

fornecimento da energia elétrica suspenso no dia 30/12/2019, foi 

protocolado no PJE durante o recesso forense (31/12/2019), quando os 

feitos de natureza urgentes devem ser distribuídos fisicamente, já que 

esta Comarca ainda não possui o módulo de plantão do PJE (art. 4º, da 

Portaria Conjunta n. 333/2019-PRES/CGJ, de 18 de fevereiro de 2019 c/c 

art. 77 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018). De tal modo, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça se pretende que o presente feito tramite no Juizado Especial. 

Em igual prazo deverá informar se houve a distribuição da presente ação 

fisicamente e se foi analisada pelo juiz plantonista, manifestando-se 

quanto à eventual litispendência. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001887-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CAIKE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

Intimação as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC) VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020255-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEZUINO CATARINO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MOYA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1020255-12.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: GEZUINO CATARINO DA CRUZ EXECUTADO: FRANCISCO 

MOYA NETO Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou sua profissão, nem o endereço eletrônico do 

requerido. Ainda, o autor requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante 

a ausência de informação quanto à sua profissão não é possível 

constatar a existência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora 

demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 
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despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos do requeridos, o que se não 

for possível também deverá ser informado. 2. Informar sua profissão, 

juntando comprovante. 3. Comprovar a alegada hipossuficiência, por meio 

de documentos públicos ou particulares que retratem a insuficiência de 

recursos, tais como declaração de imposto de renda, comprovante de 

renda e outros, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade 

da justiça, ou proceder o recolhimento dos emolumentos iniciais (art. 99, § 

2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005818-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEANDRA MAZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ FONTOURA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005818-34.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 60.040,00 ESPÉCIE: 

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA LEANDRA MAZINI Endereço: RUA TENENTE HORTA 

BARBOSA, 13 quadra 24, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-660 POLO PASSIVO: Nome: EDSON LUIZ 

FONTOURA Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, 1313 B, - ATÉ 

1313/1314, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-300 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008455-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (RÉU)

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1008455-55.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: BEATRIZ LIMA SANTOS Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES Endereço: RUA PAPA JOÃO 

PAULO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-280 Nome: A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME Endereço: RUA 

VEREADOR JORGE WITZAK, 161, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-060 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004312-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 
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POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1004312-52.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 18.187,12 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: MIRIAN AUTO POSTO 

LTDA Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, s/n, - DO KM 18,601 AO KM 

18,999 - LADO ÍMPAR, JEANNE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-400 

POLO PASSIVO: Nome: AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME 

Endereço: RUA LUIS PEDRO DE LIMA, S/N, ESQUINA RD. DOS 

IMIGRANTES, ANEXO AO POSTO 2010, CAPÃO GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-990 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008455-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (RÉU)

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1008455-55.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: BEATRIZ LIMA SANTOS Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES Endereço: RUA PAPA JOÃO 

PAULO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-280 Nome: A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME Endereço: RUA 

VEREADOR JORGE WITZAK, 161, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-060 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013607-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1013607-16.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 53.940,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LEONICE ROSA 

DA SILVA Endereço: Sítio Carijózinho, s/n, Zona Rural, Comunidade Lava 

Prato, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO Endereço: AVENIDA 

AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 70, - LADO ÍMPAR (fundos fundos do n. 

1315, VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-210 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002855-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO . 

Intimação as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010715-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LOPES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1010715-71.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 23.751,12 ESPÉCIE: 

[BENFEITORIAS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.093, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 POLO PASSIVO: Nome: 

CHARLES LOPES DE OLIVEIRA Endereço: RUA vinte e Cinco, quadra 180 

,lote 18, 18, (LOT C VERDEJANTES), Colinas Verdejantes, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-454 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

claysson wellington moreira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO a parte autora para comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do senhor oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019456-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1019456-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAURICIO LINO DE CAMPOS REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Procedo com a retificação da decisão do Id. 27818962, somente no que 

concerne a data designada para a realização da audiência de conciliação, 

fazendo constar 02 de abril de 2020, às 11h00min. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002272-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ZANOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002272-97.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ILDO ZANOLLI REQUERIDO: MANOEL OLIVEIRA SILVA 

Vistos etc. A audiência de conciliação não se realizou em virtude de o 

requerido novamente não fora encontrado no local indicado. Instado à 

manifestação, a parte autora requereu a redesignação da audiência, 

contudo postulou pela consulta de endereço, via sistema Infoseg. No 

entanto, não consta nos autos CPF do requerido, não sendo possível 

proceder a consulta, informação indispensável para a busca pretendida. 

Em sendo assim, intime-se o douto patrono da parte autora a trazer aos 

autos o CPF respectivo para o sucesso da pesquisa, e, posterior 

redesignação do ato conciliatório e/ou requeira o que entender de direito. 

Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020714-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020714-14.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000471-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO DO AMARAL OAB - SP268358 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BENITI SODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000471-15.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 15 de janiero de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020446-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDRADE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020446-57.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020442-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE ARSEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020442-20.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020449-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELCY DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020449-12.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008060-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

LEONEIDE DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO (REU)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008060-63.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEANDRO DA SILVA ARAUJO, LEONEIDE DE ARAUJO 

BARBOSA REU: SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO, ANA CLAUDIA DOS 

SANTOS CARDOSO Vistos etc. A presente ação é promovida em 

desfavor de Silvestre Duarte Malheiro e Ana Claudia dos Santos Cardoso. 

O requerido Silvestre compareceu espontaneamente nos autos, inclusive 

já ofertou contestação (Id. 25736767). No entanto, a citação restou 

frustrada com relação à ré Ana Claudia (Ids. 22751414 e 22551078). Em 

sendo assim, deverá a parte autora trazer aos autos endereço atualizado 

da requerida para, no seguimento, designar nova data para audiência de 

conciliação e/ou requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Intime- 

se e cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020454-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020454-34.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020464-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020464-78.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014159-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANDRA GONCALVES DE ARRUDA (REU)

ODIL PAES DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1014159-78.2019.8.11.0002 

Vistos etc. I – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os 

confinantes do referido imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os interesssados em lugar incerto e os eventuais interessados 

(Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. IV - OFICIE-SE ao Cartório de 

Registro de Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto 

à matrícula do imóvel, objeto destes autos. V – Dê-se vistas ao Ministério 

Público. Promova-se as alterações necessárias no polo passivo da ação 

para constar: Espólio de ODIL PAES DE ARRUDA representado pela 

inventariante APARECIDA SANDRA GONÇALVES DE ARRUDA, 

devidamente qualificada na exordial, bem como os requeridos GUSTAVO 

PAES DE ARRUDA e PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA, qualificação 

sob id. 25326795 – Pág. 2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009511-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PREMIUM FOODS BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RENATO GOMES DA SILVA OAB - SP275684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. ALMADA TAVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009511-55.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: PREMIUM FOODS BRASIL S/A REQUERIDO: R. ALMADA 

TAVEIRA Vistos etc. Considerando que a audiência não se realizou face a 

devolução do ARMP constando “End. Insuficiente” (Id. 25407692), 

redesigno audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2020, às 

13h00min, devendo ser expedido mandado de citação/intimação ao 

requerido, atentando-se que o Réu é uma transportadora que está 

instalada na sala 07 (Posto Mirian), Rod. dos Imigrantes, km 7,5, tendo 

nome fantasia JB Transportes. Consigno que a diligência já se encontra 

depositada nos autos. Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 14 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010346-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO PINTOR (AUTOR(A))

SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010346-43.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIZIO PINTOR, SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR 

REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE 

VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. Tendo em vista 

os ARMPs encaminhados para citação/intimação das requeridas não 

retornaram, hei por bem redesignar o ato conciliatório para o dia 02 de abril 

de 2020, às 13h20min. Expeçam-se novas cartas citação às requeridas 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009009-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009009-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNO TIMOTEO MACIEL REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Considerando que a parte autora trouxe aos autos novo endereço da 

parte requerida (Id. 24321551 - Av. Pres. Getúlio Vargas, 1189 - Quilombo, 

Cuiabá - MT, 78043-415), redesigno o ato conciliatório para o dia 16 de 

abril de 2019, às 18h20min. Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008440-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008440-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA REU: WILLIAM 

LUCAS MARQUES CALIXTO Vistos etc. Redesigno audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 09h00min, devendo ser 

expedido mandado de citação/intimação, nos termos requeridos no Id. 

24493338. Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA MENDONCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDONCA & TARELLI LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001101-76.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA MENDONCA LTDA REU: MENDONCA & 

TARELLI LTDA - ME Vistos etc. Diante da certidão do Id. 24398605 (Id. 

25407692), redesigno audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 

2020, às 13h40min, devendo ser expedido mandado de citação/intimação 

da requerida na pessoa de sua sócia, Sandra Aparecida Tarelli, ser 

encontrada no seu endereço de trabalho Av. Miguel Sutil, nº 11995, Bairro: 

Cidade Alta, Cuiabá/MT, E, caso o Oficial de Justiça suspeite da ocultação 

da representante da ré, deverá proceder a citação por hora certa, nos 

termos do art. 227 do CPC. Consigno que a diligência já se encontra 

depositada nos autos (Id. 24732171). Intime- se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009372-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANÇA CORRESPONDENTE CAIXA (REU)

DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009372-40.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO REU: CONFIANÇA 

CORRESPONDENTE CAIXA, DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME 

Vistos etc. 1 - Consta no Id. 23918664 que a correspondência fora 

devolvida, contudo não encontra anexa a correspondência, não tendo 

notícia qual o motivo da devolução e nem de qual das rés é a carta 

restituída. Em assim sendo, deverá a Sra. Gestora Judiciária anexar 

referida correspondência. 2 - Sem prejuízo da determinação supra, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 

09h20min. 3 - Expeçam-se novas cartas citação às requeridas, porém 

caso a correspondência constar a mudança de endereço, deverá a parte 

autora trazer aos autos endereço atualizado para a expedição do ARMP, 

em tempo hábil para que seja procedida a citação. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010180-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010180-11.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): KLEBER SILVA GOMES REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. 1 - A presente ação é promovida em 

desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda e Cipasa Várzea Grande 
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VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Em cumprimento da decisão inicial, 

a pedido da parte autora, fora expedido dois mandados de 

citação/intimação, contudo, encontra-se nos autos somente informação 

acerca da diligência da requerida Orleans (Id. 23899272), não sendo 

devolvido o mandado expedido à ré Cipasa (Id. 23132108), restando o ato 

conciliatório frustrado (Id. 5532575). Através do Id. 24052616, a parte 

autora informa endereço da requerida Cipasa, requerendo que a outra 

requerida (Orleans) seja citada através da primeira, ao argumento de que 

uma responde pela outra. Pois bem. Indefiro o pedido da parte autora no 

que concerne a citação da Empresa Orleans através da requerida Cipasa 

Várzea Grande, posto que a interveniência somente se da na 

responsabilização solidária do contrato, sendo que a citação deverá ser 

feita de forma individualizada. Em sendo assim, deverá a parte autora 

trazer aos autos endereço atualizado da empresa requerida Orleans. 

Prazo: 10 dias. 2 - Sem prejuízo da determinação supra, desde já, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 

09h40min. 3 - Expeça-se ARMP à requerida Cipasa Várzea Grande, 

fazendo constar o endereço indicado no Id. 24052616 (Rua Joaquim 

Floriano, nº 466, Edifício Brascan Century Corporate – Bloco “C” , 8º 

andar, Bairro Itaim Bibi – CEP 04534-002 – São Paulo-SP) 4 – Com o 

endereço da requerida Orleans nos autos, conforme determinação do item 

1 acima, proceda também a citação/intimação desta ré. 5 – Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002004-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002004-43.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ BARBOSA DE LIRA REU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP, EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos etc. Considerando que não fora 

expedido qualquer expediente para citação das rés, restou prejudicada a 

realização da audiência designada anteriormente. Em sendo assim, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 

10h00min. Expeça-se ARMP à requerida Construtora e Incorporada 

Marazul, fazendo constar o endereço indicado no Id. 24502088 (Av. Frei 

Coimbra, nº 08, Bairro Nova Várzea Grande (Jardim Paula II), Várzea 

Grande/MT - CEP 78135-115) E, ARMP à requerida empreendimentos 

Nossa Senhora da Guia para o endereço constante da inicial (Rua Artur 

Bernardes, n° 989, Bairro Ipase, Várzea Grande-MT, CEP: 78125-100) 

Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003155-44.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Vistos etc. Considerando que o AR acostado 

no Id. 25424926 não consta sequer o carimbo dos Correios, o que 

demonstra que não fora encaminhado para postagem, redesigno audiência 

de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 10h20min. Expeça-se 

ARMP para citação/intimação da parte requerida, fazendo constar as 

advertências da decisão inicial. Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 

16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002363-90.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSELI DA SILVA CORTES REU: CENTRO MEDICO E 

BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista 

os ARMP encaminhado para citação/intimação da parte requerida não 

retornou, hei por bem redesignar o ato conciliatório para o dia 16 de abril 

de 2020, às 10h40min. Expeça-se nova carta citação à requerida, fazendo 

constar as advertências da decisão inicial. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003621-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SANTANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003621-38.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILSON SANTANA DOS SANTOS REU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Vistos etc. Redesigno audiência 

de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 11h00min. Expeça-se 

mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para citação/intimação da 

requerida Construtora e Incorporada Marazul, fazendo constar o endereço 

indicado no Id. 27957810 (AVENIDA FREI COIMBRA (AV. CAPÃO 

GRANDE), Nº 08, BAIRRO JARDIM IKARAI. CEP 78135-137. CIDADE DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, TELEFONE DE CONTATO: (65) 99662-9341) Intime- 

se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014222-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ANTONIO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1014222-06.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que foi concedido prazo 

para que a parte autora procedesse o recolhimento das custas judiciais, 

esta, por sua vez, informou o respectivo pagamento sob id. 25061575. 

Posteriormente, aportou aos autos petitório da empresa ré se habilitando 

nos autos (id. 25343078), a qual no seguimento juntou aos autos peça 

contestatória (id. 25834627). Sendo assim, abra-se vistas à parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Sem prejuízo da determinação supra, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 14h20min. 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002389-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERCIO BANDEIRA (REU)

TERCEIROS POSSUIDORES (REU)

Alberico BAndeira (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002389-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMIR FERREIRA DA SILVA REU: TERCEIROS 

POSSUIDORES, ALBERICO BANDEIRA, ABERCIO BANDEIRA Vistos etc. 

Considerando que o ato conciliatório não ser realizou tendo em vista que 

não retornou a carta precatória expedida para citação/intimação da parte 

requerida (Id. 24645053), redesigno audiência de conciliação para o dia 02 

de abril de 2020, às 16h00min. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando 

a nova data assinalada para realização da audiência, solicitando 

cumprimento da missiva em tempo hábil para realização do ato. 

CUMPRA-SE A DETERMINAÇÃO DO ITEM III – 1 e 2 DA DECISÃO DO ID. 

16650680, COM URGÊNCIA. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010139-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010139-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: JOCINETE DOS SANTOS Vistos etc. 1 - Primeiramente, diante 

da procuração acostada no Id. 26572684, promova a mudança do patrono 

da parte autora, fazendo constar Maura Cecília Gregório Dorilêo. 2 – Com 

o cumprimento do item acima, republique esta decisão. 3 – No mais, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 

14h40min, devendo ser expedido mandado de citação/intimação à parte 

requerida, fazendo constar as advertências contidas na decisão inicial, 

consignando que a parte autora fornecerá meios para cumprimento do 

referido mandado (Id.26816034). 3 - Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006384-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA (REU)

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006384-46.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PLENA COMERCIAL LTDA REU: TATIANE DE SOUSA SILVA 

EIRELI - ME, TATIANE DE SOUSA SILVA Vistos etc. Defiro o petitório 

acostado no Id. 26130599, e redesigno audiência de conciliação para o dia 

16 de abril de 2020, às 15h00min. Expeça-se carta citação/intimação às 

requeridas, fazendo constar nos dois ARMPs o endereço indicado, sendo: 

Rua Pedro José Ferreira (Lot S Jorge), Bairro Ikaray s/n, CEP 78130-740, 

em Várzea Grande/MT. Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011133-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA XAVIER GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO VIANA MALACARNE OAB - MT18987/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

KÁTIA VERÔNICA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011133-72.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: BRUNA XAVIER GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, KÁTIA VERÔNICA 

SOARES Vistos etc. Considerando que a decisão do Id. 23001596 não 

fora cumprida, redesigno audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 

2020, 08h20min. Proceda a citação/intimação dos requeridos, nos exatos 

termos da decisão inicial. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000584-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DA SILVA LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVEL NAO MATRICULADO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000584-66.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Maria Julia da 

Silva Lemes, aduzindo, em síntese, que é possuidora de um terreno 

urbano, cuja ocupação se deu em 1992 juntamente com seu marido Vitor 

de Souza Lemes, o qual adquiriu o imóvel através de carta de aforamento, 

contudo veio a óbito antes de registrar a referida carta junto ao cartório de 

registro de imóveis. Denota-se que, a autora instruiu os autos com 
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certidão de casamento (id. 27789390 – Pág. 3), Carta de Aforamento em 

nome de seu esposo (id. 27789541 – Pág. 1-2) e certidão de óbito deste 

(id. 27789390 – Pág.4). POIS BEM. No caso, a pretensão esbarra em óbice 

intransponível, ausência de interesse processual, pois, a autora não pode 

adquirir a propriedade através do instituto da usucapião de um imóvel que 

já lhes pertence, por herança, bem assim frisa-se que é vedado ao 

herdeiro, por sua vontade, eleger o meio pelo qual pretende regularizar a 

propriedade de bem imóvel, quando a exigência legal é o inventário. 

Considerando que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício, CONCEDO o prazo de 10 dias para que a parte 

autora se manifeste quanto à extinção do feito sem julgamento do mérito 

ante a ausência de condições da ação, nos termos do artigo 10 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001595-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR KERBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001595-33.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da 

justiça gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

informar sua profissão e trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, até mesmo para análise acerca da viabilidade da 

concessão de parcelamento das custas e taxas, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ POLIZELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001498-33.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da 

justiça gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

informar sua profissão e trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, até mesmo para análise acerca da viabilidade da 

concessão de parcelamento das custas e taxas, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018476-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1018476-22.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Inez Marques de 

Oliveira em desfavor de Sociedade Imobiliária Glória Ltda., aduzindo, em 

síntese, que adquiriu o imóvel usucapiendo juntamente com seu marido da 

imobiliária requerida em 1981 e pretende através da presente ação 

regularizar a titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Denota-se que, a autora instruiu os autos com certidão de casamento (id. 

26532846 – Pág. 6), Contrato de Compra e venda firmado com a requerida, 

devidamente registrado em cartório e em nome de seu falecido esposo (id. 

26532858 – Pág. 1-4) e certidão de óbito deste (id. 26532846 – Pág.7). 

POIS BEM. No caso, a pretensão esbarra em óbice intransponível, 

ausência de interesse processual, pois, a autora não pode adquirir a 

propriedade através do instituto da usucapião de um imóvel que já lhe 

pertence, por herança, bem assim frisa-se que é vedado ao herdeiro, por 

sua vontade, eleger o meio pelo qual pretende regularizar a propriedade 

de bem imóvel, quando a exigência legal é o inventário. Considerando que 

o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício, CONCEDO o prazo de 10 dias para que a parte autora se 

manifeste quanto à extinção do feito sem julgamento do mérito ante a 

ausência de condições da ação, nos termos do artigo 10 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001447-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PACHECO VITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001447-22.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifique-se que, não consta nos autos a comprovação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais neste juízo, ora 

deprecado. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente Carta 

Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser devolvida a 

missiva sem o devido cumprimento. Comprovado o pagamento das custas 

processuais, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória 

ao juízo de origem constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

das custas devidas para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da 

CNGC). Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

20 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001525-16.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DEL GROSSI VITURINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001525-16.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001526-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BATISTA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001526-98.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da 

justiça gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

informar sua profissão e trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, até mesmo para análise acerca da viabilidade da 

concessão de parcelamento das custas e taxas, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001571-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAGNO FABRICACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO JUDICE ALLEOTTI OAB - SP168072 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001571-05.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007364-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1007364-56.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 104.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: RONALDO 

BATISTA DE SOUZA Endereço: RUA BOROROS, (LOT JD MARAJOARA II), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-528 POLO PASSIVO: 

Nome: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Endereço: AVENIDA 

DA FEB, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-806 Nome: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Endereço: FIAT AUTOMÓVEIS, AVENIDA CONTORNO 3455, DISTRITO 

INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, BETIM - MG - CEP: 32669-900 

Senhor(a): REU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA A presente 

carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 

Conciliador Data: 05/03/2020 Hora: 14:00 DESPACHO: Vistos etc. 

Considerando que a decisão do Id. 21751780 não fora cumprida, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, procedendo a citação das duas requeridas, com as 

advertências contidas na decisão inicial. Às providências. Várzea Grande, 

21 de novembro de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI - Juiz de Direito DESPACHO INICIAL: Vistos. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 1º de 

outubro de 2019, às 14h20, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 16 de julho de 2019. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI - Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 
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inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009420-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

JOSE JALMAR VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009420-33.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JORGE LUIZ MANFIO EXECUTADO: AEROCLUBE DE 

VARZEA GRANDE, JOSE JALMAR VARGAS Vistos etc. Julguei extintos 

os embargos à execução em apenso, por falta de recolhimento das custas 

iniciais. Em sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão 

prolatada nos autos nº 1004677-43.2018, trasladando cópia para este 

processo, vindo, no seguimento, os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005409-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GURGUERA VELLUSO OAB - SP298343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005409-24.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

EXECUTADO: POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - 

ME Vistos etc. Defiro o petitório formulado pelo credor no Id. 23883557. Em 

sendo assim, proceda a citação da empresa requerida na pessoa dos 

sócios abaixo descriminados, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder 

nos moldes do art. 251 do CPC, se atentando aos arts. 252 e 253 do 

mesmo diploma processual. MARIA ARLINDO DA COSTA NETA, inscrita no 

CPF 878.271.741-91, com endereço na Rua Miguel Leite s/n, (Rua Nove), 

Cohab Nossa Sra. – Centro Sul – Várzea Grande/MT – CEP: 78110-971; e 

TEREZA CRISTINA LEAL SILVA NUNES, inscrita no CPF 858.338.351- 00, 

com endereço Rua Batista das Neves, nº 06, QD. 01- Parte B – Ikaray - 

Várzea Grande/MT – CEP: 78130-693. As guias das diligências já 

encontram-se recolhidas – Ids. 23883559 e 23883560. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIM MARCOS SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006921-42.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 

EXECUTADO: JOACIM MARCOS SOARES - ME Vistos etc. Defiro o petitório 

acostado no Id. 20215264. Em sendo assim, expeça-se novo mandado de 

execução e demais atos executórios, vinculando o expediente ao Oficial 

de Justiça Milton Siqueira Farias Filho, haja vista que este recebera as 

diligências e não cumpriu o mandado. Esclareça ao referido servidor que o 

art. 1º, § 1º, do Provimento nº 21/2012/CM, alude a 30 quilômetros da sede 

de uma Comarca a outra, e não à distância a ser cumprida a diligência no 

âmbito daquela considerada Contígua. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003136-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VELASQUE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO PROMOVO INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA PARA 

QUE ESCLAREÇA QUANTO AO ENDEREÇO DOS CONFINANTES, TENDO 

EM VISTA QUE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A CITAÇÃO CONFORME 

DETERMINADO NA DECISÃO DE ID 19415053, CONSIDERANDO QUE O 

ENDEREÇO INFORMADO É INSUFICIENTE. VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007902-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdic Floriano Cinta Larga (índio) (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CERTIFICO QUE A PARTE REQUERIDA VALDIC 

FLORIANO CINTA LARGA (ÍNDIO) APRESENTOU CONTESTAÇÃO 

TEMPESTIVAMENTE. EM SENDO ASSIM, PROMOVO INTIMAÇÃO A PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007237-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA LIOTTO (EXECUTADO)

JOSIMAR CORREA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007237-55.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA EXECUTADO: LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS 

LTDA, CLAUDIA APARECIDA LIOTTO, JOSIMAR CORREA RODRIGUES 

Vistos etc. Deixo de analisar por ora os requerimentos acostados nos Ids. 

17143202 e 20985062, tendo em vista que não houve nenhuma tentativa 

frustrada de citação dos executados. Em assim sendo, cumpra-se a 

decisão inicial do Id. 16624202, expedindo-se ARMPs no seguinte 

endereço: Avenida Lions Internacional, n. 1650, bairro Vila Esmeralda, 

Tangará da Serra-MT, CEP 78300-000. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007393-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR PINHEIRO DE SOUSA NETO (EXECUTADO)

CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007393-77.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: 

CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, ALMIR PINHEIRO DE SOUSA 

NETO Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 20662533, devendo ser 

expedido carta precatória para citação e demais atos executórios. As 

guias de pagamento da missiva já estão nos autos (Id. 18358632). 

Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001247-20.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA 

EXECUTADO: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Defiro o 

petitório acostado no Id. 24119393, devendo ser expedido mandado de 

citação e demais atos executórios, fazendo constar o seguinte endereço: 

Rodovia Mario Andreaza, S/N, Sala 02 Trevo Da Guarita Posto Shop - 

Varzea Grande – MT. A parte exequente deverá efetuar o pagamento da 

diligência no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009559-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009559-14.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos etc. 

Procedo com a retificação da decisão do Id. 28024837, somente no que 

concerne a data/ano designada para a realização da audiência de 

conciliação, fazendo constar 16 de abril de 2020, às 14h00min. Intimem-se 

e cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009009-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009009-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNO TIMOTEO MACIEL REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Procedo com a retificação da decisão do Id. 28021470, somente no 

que concerne ao horário da audiência de conciliação, fazendo constar 16 

de abril de 2020, às 08h20min. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 
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PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001590-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001590-16.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA EXECUTADO: TAMARA SILVA 

ARAUJO Vistos etc. Primeiramente deverá ser procedida a alteração da 

classe processual para AÇÃO DE COBRANÇA, conforme já determinado 

no Id. 15120853. Após, retornem os autos conclusos para 

sentenciamento. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002343-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002343-70.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FERNANDO LUIZ PIRAN EXECUTADO: PAULO VICTOR 

PEDROSO DE BARROS, ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE 

BARROS Vistos etc. 1 - Primeiramente, deverá o credor trazer junto à 

Secretaria Judicial o título executivo original, nos termos do art. 425, § 2º, 

do CPC, conforme determinado no Id. 83571182, contudo não fora trazido 

pela parte credora até o presente momento. 2 – Somente após cumprido o 

item “1”, expeça-se mandado de citação e demais atos executórios ao 

devedor Antonio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, fazendo constar o 

seguinte endereço: Rua Manaus, nº 918 Centro Sul – Várzea Grande CEP 

78135-611 Telefone (65) 99981-0663. Consignando que a diligência já se 

encontra depositada nos autos. 3 – No seguimento, conclusos para 

apreciação integral do petitório do Id. 22308390, no que concerne ao 

pedido com relação ao executado Paulo. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244614 Nr: 5278-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 573, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 1.462,680,31 – CPF: 

301.117.570-53).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 436051 Nr: 4680-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE PRUDENTE DE BARROS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pendente de apreciação o petitório formulado pelo credor às 

fls. 64, onde postula pela expedição de ordem de bloqueio das contas em 

nome da pessoa física da empresa individual executada. É entendimento 

sedimentado que a empresa individual nada mais é que uma ficção jurídica 

criada com o fim de permitir que a pessoa natural pratique os atos do 

comércio, mediante a concessão de benefícios fiscais.De fato, a empresa 

individual é mera ficção jurídica criada para habilitar a pessoa natural a 

praticar atos de comércio, razão pela qual o empresário individual 

responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, e vice e 

versa, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para 

os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos.Conforme 

alega o exequente, não há, de fato, separação entre o patrimônio da firma 

individual e do empresário que a compõe. Não ocorre, em tais casos, 

formação de sociedade, simplesmente por ser a firma individual formada 

por um único sócio e não haver distinção de personalidade jurídica entre 

ele e a empresa.Nas firmas individuais ocorre, portanto, a identificação 

entre a empresa e seu único sócio, sendo o último responsável pelos 

débitos da empresa, respondendo seu patrimônio ilimitadamente como se 

fosse o patrimônio da própria firma.(...)defiro o requerimento do credor, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes a empresa individual pertencente ao(s) 

executado(s) (R$ 14.875,69 – CPF: 693.987.801-78)(...)Em sendo positivo 

o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO 

EMITIDO PELO SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.Após, 

intime-se a parte devedora a oferecer embargos, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 738, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 33979 Nr: 2932-41.2001.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMIL AGRO INDL. COML.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 573, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 96.053,11 – CPF: 

37.302.429/0001-43).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 3119-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brinap brindes e artigos personalizados ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S. VARELLA JR. - 

OAB:OAB/MT-7298, MANOEL C DIAS AMORIM - OAB:6470

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

262, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – Bacen-Jud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 281.150,29 – CNPJ: 

36.912.640/0001-15).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há quase dois anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, NCPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianney Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 117/118, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 14.261,21 – CPF: 928.715.181-49).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346749 Nr: 13225-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLANDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELI FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação, conforme 

determinado na decisão de fls. 61, devendo constar o novo endereço, 

como sendo:

 Av. Gov. Dante Martins de Oliveira. Nº 3.877 – Condomínio Chapada 

Imperial, Bloco D, Apart. 309, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT.

2 – No mais, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

pelo credor às fls. 69/71, e em consequência, via sistema BACENJUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 10.892,13 – CPF: 

733.821.751-34).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 
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ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 23256 Nr: 205-22.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI RODRIGUES DA COSTA, VITORIANA FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARTINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, ELIZEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 573, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 1.462.680,31 – CPF: 

301.117.570-53).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 24548 Nr: 3938-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAM AIR GARGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA 

- UFMT - OAB:5271/MT, NELSON ROBERTO DA SILVA MACHADO - 

OAB:107201/SP

 Vistos etc.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 2.125.352,75 – CNPJ: 

96.367.131/0001-80).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do (a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de cinco anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen-Jud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316353 Nr: 12712-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CALEGARI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Vistos etc.

1 – Oficie-se ao RGI onde se encontra registrado o imóvel para 

cancelamento do registro de compra e venda do bem, registro R/3, face a 

declaração de rescisão do contrato.

 2 - No mais, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

pelo credor às fls. 295/296, e em consequência, via sistema BACENJUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 112.432,81 – CPF: 

911.162.871-53).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 265746 Nr: 5732-90.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIVINA GRAÇA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No mais, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor às fls. 65/67 e 90/93, e em consequência, via sistema BACENJUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

e suas filiais até o montante do débito em execução (R$ 13.789,63 – 

CNPJs: 33.273.384/0001-75, 33.273.384/0003-37, 33.273.384/0002-56 e 

33.273.384/0004-18).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216954 Nr: 12356-63.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FERNANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 427/429, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada e suas 

filiais até o montante do débito em execução (R$ 9.643,91 – CNPJ: 

00.000.000/0001-91).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348493 Nr: 14662-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, 

GILDETE CLARINDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEULER BENEDITO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 101/105, onde a 

parte credora postula pela consulta BacenJud.Pois bem. Nada obstante a 

certidão de fls. 100, a intimação de fls. 95 foi válida, tendo ocorrida nos 

moldes do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, inclusive já houve 

decurso de prazo para pagamento, haja vista que o ARMP fora juntado em 

12.09.2019. (...) Desse modo, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor, e em consequência, via sistema BACENJUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 7.786,90 – CPF: 

694.309.341-04).Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados, sendo que os autos permanecerão conclusos até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO 

EMITIDO PELO SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.Em sendo 

positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), podendo 

esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do CPC.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305757 Nr: 1475-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:12503-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eny Angé Soledade 

Bittencourt de Araújo - OAB:OAB/BA 29.442, JAYME BROWN DA 

MAIA PITHON - OAB:BA 8.406, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO/CURADORA/UNIVAG - OAB:OAB/MT4062, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:MT 15.249-A

 INTIMO a denunciada a lide Tokio Marine Seguradora S/A para indicar os 

dados bancários, para que seja realizada a devolução do valor depositado 

referente aos honorários periciais, no prazo de 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346749 Nr: 13225-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLANDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELI FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.007,49 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 10.892,13, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade, procedendo a sua transferência à Conta Única do PJMT.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

PESSOALMENTE a executada (art. 854, §2º, NCPC), podendo essa 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 3119-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brinap brindes e artigos personalizados ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S. VARELLA JR. - 

OAB:OAB/MT-7298, MANOEL C DIAS AMORIM - OAB:6470

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 54,94 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 281.150,29, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Assim sendo, intime-se a exeqüente acerca do teor deste despacho, da 

decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique outros bens do(a) executado passíveis 

de constrição judicial ou requeira o que entender de direito, observando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 33979 Nr: 2932-41.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMIL AGRO INDL. COML.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 istos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.618,44 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 96.053,11,22, 

mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se o 

devedor via DJE (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 

05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, manifeste-se o credor em 15 (quinze) dias, requendo o que 

entender de direito.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianney Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 7.049,54 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 14.261,21, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade, procedendo sua transferência à Conta Única do PJMT.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo 

este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – Em complemento ao pleito de fls. 104/105, expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, via RENAJUD, registrando a existência de um veículo em 

nome do devedor, todavia contendo suposta restrição bancária de 

alienação fiduciária, o que a princípio torna inviável a constrição sobre sua 

propriedade, ressalvada a penhora sobre os respectivos direitos 

creditórios.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

Acaso haja manifestação de interesse de penhora sobre o veículo ou 

seus direitos creditórios, oficie-se ao DETRAN solicitando informações 

acerca da instituição financeira que detém os créditos fiduciários sobre os 

mesmos, expedindo-se em seguida ofício ao banco indicado para que 

forneça informações detalhadas acerca da atual situação do contrato e de 

eventuais pendências sobre os veículos em questão.

Postergo a análise do pedido de busca de bens penhoráveis perante a 

Receita Federal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348493 Nr: 14662-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, 

GILDETE CLARINDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEULER BENEDITO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 88,49 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 7.786,90, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

No mais, em relação ao pleito de penhora do imóvel indicado às fls. 34/36, 

deverá a parte credora juntar aos autos certidão atualizada da respectiva 

matrícula, a fim de verificar sua propriedade e existência de eventual ônus 

financeiro/real sobre o mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316353 Nr: 12712-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CALEGARI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 265746 Nr: 5732-90.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA GRAÇA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Por conseguinte, DEFIRO o pedido consistente em consulta e penhora de 

veículos via sistema RENAJUD, sendo certo que, consoante resposta em 

anexo, constata-se a existência de 02 (dois) veículos em nome da 

empresa executada, todavia ambos contendo inúmeras restrições judiciais 

anteriores, o que a princípio torna inviável nova penhora sobre os 

mesmos.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, a par dos documentos 

que ora se junta, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244614 Nr: 5278-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 231,19 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 105.318,35, 

mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade, promovendo sua transferência para a Conta Única do 

TJMT.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se o 

executado via Defensoria Pública (art. 854, §2º, NCPC), podendo este 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente, visto que a penhora de veículo pelo sistema RENAJUD 

restou infrutífera, de conformidade com a consulta em anexo.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216954 Nr: 12356-63.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FERNANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 19.287,82, em duas 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 
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R$ 9.643,91, equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao desbloqueio do 

remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 24548 Nr: 3938-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAM AIR GARGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA 

- UFMT - OAB:5271/MT, NELSON ROBERTO DA SILVA MACHADO - 

OAB:107201/SP

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Por conseguinte, DEFIRO o pedido consistente em consulta e penhora de 

veículos via sistema RENAJUD, sendo certo que, consoante resposta em 

anexo, constata-se a existência de 09 (nove) de veículos em nome da 

empresa executada, todavia todos com 20 ou mais anos de uso, bem 

assim contendo inúmeras restrições judiciais anteriores, o que a princípio 

torna inviável a penhora sobre os mesmos.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, a par dos documentos 

que ora se junta, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 23256 Nr: 205-22.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI RODRIGUES DA COSTA, VITORIANA FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARTINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, ELIZEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 98,53 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 9.344,93, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

pessoalmente o referido executado, pois não possui advogado constituído 

nos autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente, visto que a penhora de veículo pelo sistema RENAJUD 

restou infrutífera, de conformidade com a consulta em anexo.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 436051 Nr: 4680-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE PRUDENTE DE BARROS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 31,46 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 14.875,69, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação pessoal do 

executado e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que 

procedo ao seu desbloqueio (ordem em anexo).

Da mesma forma, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, bem assim perante a Receita Federal, consoante 

respostas das pesquisas respectivas, em anexo.

Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245377 Nr: 5821-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 148/149.

Considerando que no endereço da correspondência devolvida às fls. 145, 

o motivo da devolução foi à ausência da parte, não há informações de que 

a executada mudou-se, necessário se faz a expedição de carta 

precatória para que seja procedida a tentativa de citação.

Em assim sendo, defiro o pedido da parte autora.

Expeça-se carta precatória, para citação da parte executada no endereço 

indicado ás fls. 148.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325185 Nr: 21573-57.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206.438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em apreciação ao petitório de fls. 139/141, onde o exequente pretende 

seja procedida à citação por hora certa dos executados, sob o 

fundamento de que estes estão ocultando-se para não recebimento da 

citação.

Analisando os autos, mas precisamente as certidões de fls. 104/128, 

observo ser pertinente a concessão da medida, considerando as 

circunstâncias apresentadas na espécie, mormente porque o Oficial de 

Justiça já esteve no endereço em mais de duas oportunidades, sempre 

com a informação de estar ausente no momento, o que demonstra que o 

executado tem endereço certo, tratando-se apenas de ausência 

circunstancial.

 Posto isso, DEFIRO o pedido de citação por hora certa dos executados, 

conforme as determinações estabelecidas para a espécie (CPC – arts. 

252 a 254).

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413144 Nr: 18432-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA MARQUES FONTES DE PORTUGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL LIRIO DOS VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578

 Vistos.

Ante a renúncia do perito nomeado (fls. 124), nomeio a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, médica ginecologista, obstetra e perita com e-mail 

para contato: micheletaques@hotmail.com, (65) 99929-6655, para a 

realização dos serviços periciais, servindo como perita nos presentes 

autos independente de compromisso (art. 466 do CPC).

A Senhora perita deve ser advertida para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, justificando quando não possível 

chegar a uma conclusão ou resposta concisa.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 105/107.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398672 Nr: 10616-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARTINS SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FRANCISCO DIAS DE 

BARROS - OAB:18646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença nas fls. 191/194 com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente Joaquim 

Felipe Spadoni e Jorge Luiz Miraglia.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225854 Nr: 6108-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:, JONEL BENEDITO 

FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143, JEFERSON L.F. CARVALHO - OAB:17.081/B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença nas fls. 214 com relação aos honorários de sucumbência.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu 

Empreendimentos Nossa Senhora Da Guia Ltda, o que enseja a aplicação 

do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente Geraldo 

Umbelino Neto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440840 Nr: 7219-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MOBILIÁRIOS 

URBANO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - OAB:MT 

15.936, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:MT 12.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Aparecida da Silva - 

OAB:433950, Roberta Borges Perez Boaventura - OAB:391383

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 65/67).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237903 Nr: 17676-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA MARIA VIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariádine Grossi - OAB:MT 

19.442, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 140/144).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu, o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408019 Nr: 15606-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Vistos etc.

Alessandro Jesus Silva Falcão propôs Ação de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação c/c Reparação por 

Danos no Imóvel em face do Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda e de 

Amarildo Aparecido da Luz, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 125/126), 

pugnando por sua homologação, bem assim a suspensão do processo até 

o cumprimento do ajuste.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

O acordo não pode ser homologado na forma proposta pelas partes. A 

transação constitui causa legal de resolução do mérito da lide (CPC, 487, 

III, “b”), sendo inviável a mera suspensão do processo de conhecimento 

até final cumprimento do acordo.

 Destarte, havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser 

resolvido, e eventual descumprimento dará lugar à execução da 

convenção, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Diante do acordo entabulado, cancelo audiência de instrução designada 

para o dia 10 de março de 2020 às 15 horas.

 Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

 Transitada em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387876 Nr: 4003-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARA BORGERT BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FEREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 451/454).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 5283-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO FHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Volpe Camargo advogados 

associados - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O credor postula pela suspensão da presente ação pelo fato de ter 

interposto agravo interno em face de decisão monocrática de agravo de 

instrumento (fls. 181).

Contudo, em consulta ao RAI nº 1007092-39.2017.8.11.0002, constato que 

o agravo interno já fora julgado, conforme cópia de acórdão em anexo, 

contudo foi interposto recurso especial.

Pois bem. Não há informação do credor de que tenha sido concedido 

efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, nos termos 

preconizados pelo art. 1.029, caput e § 5º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. 

PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1-O ordenamento 

processual autoriza a execução de sentença impugnada por recurso sem 

o efeito suspensivo na forma do art. 995 do CPC/2015. 2 - Considerando a 

interposição de recursos especial e extraordinários, sem efeito 

suspensivo, inexiste óbice ao início da execução do julgado. 

(0033990-21.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ementa Des 

MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 13/09/2016 - QUINTA 

CÂMARA CÍVEL).

Em assim sendo, indefiro o pedido de suspensão do feito, devendo o 

exequente dar regular andamento no feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225690 Nr: 5915-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSÉ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:MT 15.085

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 173/177).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Deverá o credor adequar seu pedido de cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 524, do CPC, sob pena de arquivamento dos autos. Prazo: 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 335434 Nr: 3911-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO BENEDITO DE ALMEIDA, AGUINA APARECIDA 

RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 116, necessário se faz 
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a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, abrase-se vista a Defensoria Pública. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428378 Nr: 26501-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM 

SENHOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASANI - OAB:71.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15.414

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 194/199).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322821 Nr: 19240-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL DA COSTA JL DA COSTA LTDA- NA 

PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL HILDO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 127/128).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu, o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288854 Nr: 8326-43.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTGLIA - 

OAB:216774

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 150/151).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231831 Nr: 11953-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORI EDSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por DORI EDSON 

DE AMORIM SILVA em desfavor de GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO 

FRIO), ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos 

na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 485/486), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.
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É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas como posto na sentença e honorários advocatícios conforme 

pactuado entre as partes.

Libera-se o montante penhorado às fls. 407 para conta a ser indicada pela 

executada.

Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção de 

crédito, posto que tal diligência incumbe à parte executada a qual 

procedeu com a inclusão.

 Com trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331908 Nr: 648-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206.438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS 

JR. - OAB:6398/MT

 E, como se sabe, são incabíveis embargos de declaração visando 

reexame de questões já decididas, com reapreciação ou revalorização 

jurídica dos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, pois, pela sua 

própria natureza, não se destinam a inverter a deliberação judicial anterior. 

Sendo assim, o incidente declaratório não é recurso hábil para modificar a 

substância do julgado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de 

declaração, mantendo incólume a sentença objurgada. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216870 Nr: 12284-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUKO SUGUISHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FLORENTINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 117, haja vista que o executado sequer fora 

intimado da penhora realizada às fls. 63 e 74, apesar da determinação 

deste juízo.

Em assim sendo, determino o cumprimento do segundo parágrafo da 

decisão de fls. 90, bem assim a intimação do credor para se manifestar 

nos autos haja vista que não fora encontrado qualquer bem penhorável 

para garantia da dívida (certidão de fls. 93), requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384418 Nr: 1670-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIZE BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT/26.417-A

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 93), para a conta bancária a ser indicada pelo credor, eis que 

incontroverso.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 217576 Nr: 12966-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR FRANCISCO BATAIELO, CARLOS 

ROBERTO SOARES DE MELO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos observa-se que foi solicitado ao Cartório de 5º 

Serviço Notarial e Registro de Cuiabá que encaminhasse a este juízo a 

cópia da matrícula dos imóveis em discussão, consignando 

expressamente que A CERTIDÃO DE ÔNUS NÃO SERVE ao fim almejado 

(fls. 258/286).

 Todavia, novamente, aquela Serventia encaminhou certidão de ônus a 

este juízo (fls. 291/292 e 330/).

 De tal modo, tendo em vista o descumprimento da serventia, determino 

que se reitere o ofício expedido, solicitando que encaminhe cópia 

atualizada da MATRÍCULA dos lotes 12 e 14, da Quadra D, do Loteamento 

Jardim Pindorama, Várzea Grande, no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigno que, deverá o Senhor Tabelião esclarecer se foi aberto matrícula 

para os lotes do referido loteamento, ou se existe apenas uma matrícula 

do loteamento, devendo ainda informar os dados pessoais (CPF, RG e 

endereço) dos proprietários, de forma a possibilitar a citação.

Decorrido o prazo, sem resposta da serventia, ou caso esta reencaminhe 

a certidão de ônus, COMUNIQUE-SE À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA para 

as providências cabíveis, informando que, de forma reiterada, o tabelião 

está descumprindo com as ordens deste juízo, instruindo o ofício com 

cópias das seguintes páginas dos autos: 270/272, 275/286, 290/291, 

330/332.
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Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440375 Nr: 6964-64.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALIA MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 106, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 115), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257097 Nr: 15225-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR GLÓRIA DE ALMEIDA, ELDIA DA GLÓRIA 

DESTRO, WALDEMAR DE WITT, WILSON PEREIRA RODRIGUES, ALIRIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEREIRA RODRIGUES 

- OAB:2287 MS

 Vistos etc.

Intime-se o credor acerca da exceção de pré-executividade ofertada pela 

parte devedora às fls. 640/643. Prazo: 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408633 Nr: 15917-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para o a fim de CONDENAR a requerida a: a) Pagar de indenização a 

título de danos materiais, na quantia de R$12.081,00 (doze mil e oitenta e 

um reais) referente às despesas com funeral do seu funcionário (fls.63) e 

R$146.400,44 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos reais e quarenta e 

quatro centavos) decorrentes do conserto do veículo, ficando 

condicionado o seu pagamento à efetiva comprovação, por documento 

idôneo, do que efetivamente foi pago, corrigidos monetariamente desde a 

data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o 

acidente (Sumula n. 54 STJ); b) lucros cessantes que deverá ser apurado 

em fase de liquidação de sentença por artigos. Ante a sucumbência 

recíproca, determino o rateio pro rata das custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; 

tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 

Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte 

autora (fls. 98) em relação a esta, ficará sob condição suspensiva nos 

termosdo art. 98, § 3º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237582 Nr: 17369-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES CATALÁN, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:MT/ 4076, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do petitório de fls. 481/483. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 374256 Nr: 22511-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREIAR COMÉRCIO DE FREIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAS MECANICAS ALVARO LTDA, 

ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.487, I, do 

Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade da duplicata 

mercantil nº 949289345, no valor de R$6.180,35 (seis mil cento e oitenta 

reais e trinta e cinco centavos), confirmar a antecipação dos efeitos da 

tutela concedia às fl. 42 e, por consequência, DETERMINAR o 

cancelamento do protesto realizado em 15/08/2014, no 1º Serviço Notarial 

e de Registros de Várzea Grande - MT. Outrossim, condeno 

solidariamente os requeridos a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção 
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monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Comunique-se ao 1º 

Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT da presente 

sentença. Ante a sucumbência condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Nada sendo requerido, no prazo 

de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a pedido das 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 432241 Nr: 2297-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI, 

MARIA JOANA DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença nas fls. 88/89 com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407272 Nr: 15262-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FATIMA PALMA WILKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 133/134).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453061 Nr: 13266-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY CHRISTTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NILDA 

GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA, GONÇALO 

DOMINGOS DE CAMPOS NETO, NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA 

FREIRE, LISE LAURA GODOY DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Primeiramente a parte autora interpôs a presente demanda em 

desfavor de Espólio de Ary Campos Leite (representado pela 

inventariante, Nilda Godoy de Campos) e Paulo Ronald de Oliveira, sendo 

que estes não foram encontrados para citação (fls. 54 e 68).A citação por 

edital fora indeferida (fls.74), tendo a parte autora informado novo 

endereço (fls. 73).(...) Constato, por oportuno, que na inicial a parte autora 

indicou a Sra. Nilda Godoy de Campos como representante/inventariante 

do espólio réu Ary. Já às fls. 93 indicou a Sra. Naise Godoy de Campos 

Silva Freire, porém não trouxe o documento comprobatória da 

representação, qual seja o termo de inventariante. A sucessão de dará na 

pessoa do espólio, representado pelo inventariante, ou pelos sucessores, 

caso já tenha ocorrido a partilha dos bens (arts. 75, VII e 110 do 

CPC/2015), pois a herança deve responder pelo pagamento das dívidas do 

falecido até que, por meio da partilha, cada herdeiro receba a parte que 

lhe coube (art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC/2015).Mister 

esclarecer que não há necessidade de citação de cada um dos herdeiros 

quando houver a nomeação de inventariante, com a atribuição de 

representar o espólio em juízo, e caso se verificar que os bens já foram 

partilhados, hipótese em que cada um dos herdeiros responderá por sua 

quota parte. Nesse caso, deverá a parte autora esclarecer se há 

inventário em aberto em nome do de cujus Ary Campos Leite, e quem fora 

nomeado inventariante, e, caso positivo, este representará o espólio no 

polo passivo da presente demanda, ficando desnecessária a citação dos 

demais herdeiros. Prazo: 10 dias.Com a informação nos autos 

imediatamente conclusos para designação de audiência de 

conciliação.Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444555 Nr: 9149-75.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 269/271).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449962 Nr: 11872-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE DA ROSA, ANDERSON DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, ISABELLA FANINI FRANKLIN - OAB:22714/MT, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, PATRÍCIA CAMILA FRAGA - 

OAB:OAB/MT nº19.157, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - OAB:18.357, VITOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 115/118).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268076 Nr: 15590-48.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Denota-se que, a certidão de fl. 158 informa a existência de pendências 

quanto às custas judiciais que seriam de responsabilidade do requerente.

Todavia, tal certidão se encontra equivocada, haja vista que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de fls. 36/37.

Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389415 Nr: 4971-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A

 Assim, apesar de o crédito ter sido constituído posteriormente ao advento 

da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a conduz o controle dos atos 

de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, devendo 

o credor manejar ação de habilitação junto a recuperação em trâmite, para 

sua inclusão no quadro de credores. Frisa-se ainda que, a certidão do 

crédito constituído na sentença deve ser requerida junto à secretaria 

desta vara, uma vez que se trata de diligência da parte. Diante do exposto, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5793 Nr: 672-93.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE MAGALHÃES 

PINTO LOPES CANÇADO - OAB:74095 OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO HEBER LOBO - 

OAB:14.050/GO, WILMA CONCEIÇÃO DA CUNHA - OAB:15129/GO

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 948, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340719 Nr: 8498-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMPIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
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S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA VALADARES JORDÃO - 

OAB:OAB/MT 11.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ESTTELA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:139141, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, 

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - OAB:RJ 100.618

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337737 Nr: 6018-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA MARIA STABILITO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423033 Nr: 23569-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM - 

OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

1 - Intime-se a parte credora acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 156/159). Prazo: 10 (dez) dias.

Às providências.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439237 Nr: 6398-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYRA DA SILVA ANTUNES - 

OAB:12.254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408760 Nr: 15987-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Intimação ao requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos a central de arrecadaçao e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399303 Nr: 10964-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, recebida a carta de citação, por pessoa diversa do requerido 

Mauricio Videira Macedo, como se vê do "AR" acostados às fls. 146, não 

teve ele ciência inequívoca da demanda contra si ajuizada, sendo, de 

rigor, o reconhecimento do vício de citação. Em sendo assim, indefiro o 

pedido da parte autora. Expeça-se Carta Precatória, para citação da parte 

requerida.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450526 Nr: 12165-37.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE SOUZA LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc.
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 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 291606 Nr: 11335-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Jussara Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT, ROGÉRIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13.674/MT, 

THEMYSTOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:OAB - MT N. 13.

 Vistos etc.

O credor não se manifestou acerca da decisão de fls. 133.

Sendo assim, intime-se o advogado/credor, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

 Não se faz necessário a intimação pessoal da parte credora, em 

conformidade com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

o mesmo postula em causa própria.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 98088 Nr: 7386-88.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DO BELÉM KARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES COELHO, ARCHIMEDES 

MARINHO NEVES, PAULO SÉRGIO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 Vistos.

Da análise dos autos verifica-se que não foi dado integral cumprimento à 

decisão de fls. 142, haja vista que não foi certificado o decurso do prazo 

do edital de citação, bem assim não foi aberto vistas ao Curador Especial 

nomeado, para a apresentação de contestação.

Outrossim, não foi expedida a respectiva Carta Precatória conforme já 

determinado às fls. 80, 125, 131, 141.

Digne-se esta secretaria a ser mais diligente e cumprir INTEGRALMENTE 

as determinações deste juízo antes de retornar os autos conclusos 

desnecessariamente, posto que sua conduta negligente retarda ainda 

mais o andamento processual de processo em tramite há mais de 10 (dez) 

anos.

Cumpra-se com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445912 Nr: 9893-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT/26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317856 Nr: 14210-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurin Cristini Guimarães Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:OAB-SP 123321

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 209620 Nr: 5433-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:10320-MS, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, GUSTAWO A. DE LIMA TOLENTINO - 

OAB:7919B- MS, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416429 Nr: 20168-15.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, AGENCIA DE VIAGENS FRANQUEADA GELTUR EIRELI ME, 

MASTER FRANQUEADA TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB/SP 117.417

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi mantida pelo TJMT, e a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 2441-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP, MARCELA LEÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711/MT, FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - OAB:22196, 

Marcela Leão Soares - OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9.097

 Vistos etc.,

Da análise dos autos, passo as seguintes deliberações:

1 – Diante da exequente já estar em posse do imóvel conforme alegados 

às fls. 573, desnecessário se faz a expedição de ofício determinado nas 

fls. 571.

2 – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 507, certificando quanto ao 

decurso de prazo do pagamento do montante devido pela 

requerida/executada.

3 – Após, retornem os autos concluso para apreciação integral do petitório 

de fls. 573/574.

4 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 10608-64.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTANA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Vistos etc.

Intime-se à parte credora acerca da Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença (fls. 127/129). Prazo: 10 (dez dias).

Às providências.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448569 Nr: 11190-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PEREIRA BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 119, não sendo 

encontrados bens em nome do devedor passiveis de penhora, com 

fundamento no art. 921, § 2º, do CPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano.

 Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 6364-29.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE DO BELÉM KARAN, EDSON 

CARVALHO JÚNIOR, MANOEL GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:MT 7.453

 Vistos.

Da análise dos autos denota-se que, conquanto na decisão de fls. 130, 

conste que foi deferido pedido de denunciação da lide formulado pela 

requerida Elisete do Belém Karan, em verdade foi determinada a inclusão 

de Manoel Gomes Coelho, como litisconsórcio passivo (fls. 123).

De outro norte, tendo em vista que nos autos em apenso, cód. 98088, não 

se obteve êxito na localização do requerido, sendo determinada a sua 

citação por edital, bem assim considerando que a última tentativa de 

localização de endereço foi realizada em 2011, procedi nova consulta do 

endereço dos requerido no sistema InfoJud, obtendo o endereço 

constante no extrato a seguir juntado.

De tal modo, em que pese a inércia da requerida em providenciar a citação 

do litisconsórcio, deverá a secretária expedir a carta de citação do 

requerido no endereço ora obtido.

Não sendo obtido êxito na citação via Correios, deverá a requerida ser 

intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento da 

diligência, sob pena de ser excluído o litisconsorte.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241088 Nr: 2329-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO JOSE RODRIGUES, FRANCISCA FIRMINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ROBLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que, o requerido foi devidamente citado 

via edital, e o curador nomeado apresentou defesa por negativa geral às 

fls. 93/95.

Os confinantes foram devidamente citados e nada manifestaram, 

devidamente intimados, União, Estado e Município manifestaram 

desinteresse no feito (fls. 49, 51 e 77).

Ademais, não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra.

Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: a comprovação da posse mansa e pacífica exercida pelos 

autores no período exigido no instituto da usucapião.

Defiro, em parte, a produção de prova requerida pelas parte autora 

consistente em testemunhal. Indefiro o pedido de vistorias e arbitramentos 

posto que os fatos e direitos alegados na presente ação podem ser 

demonstrados por meios documentais, fotográfico e depoimentos 

testemunhais, não sendo essencial para o deslinde da lide.

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

março de 2020, às 14horas,

Se ainda não o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.

Consigno que, a autora é assistida pela Defensoria Pública, de forma que 

as testemunhas por ela arroladas às fls. 14, deverão ser intimadas pela 

via judicial (art. 155, § 4º, IV).

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluído 

na META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 8261-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joice Otano da Rosa, Maria silva rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO F. DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 7672-0, DR. REYNALDO BOTELHO DA FONSECA 

ACCIOLY JR. - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Equivocada a certidão de fls. 320, pelo que a torno nula, haja vista que a 

decisão de fls. 306, item “2” não fora cumprida, posto que não fora dado 

vista à Defensoria Pública para, querendo, suscitar impenhorabilidade e/ou 

indisponibilidade do dinheiro.

 Em assim sendo, abra-se vista à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220906 Nr: 1149-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/9522, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Vistos etc.

 Em cumprimento a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito 

Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde 

fora deferida a antecipação da tutela recursal ao RAI interposto pela parte 

credora em face à decisão de fls. 185, expeçam-se os ofícios às 

instituições financeiras listadas no petitório de fls. 177/181, para que 

informe a este juízo a existência de ativos financeiros em nome do 

executado até o total da dívida, e, se for o caso, proceda com os demais 

atos de constrição, bloqueando os valores que ficarão a disposição deste 

juízo até ulteriores deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273232 Nr: 15703-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTO BATISTA FERREIRA, MÔNICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO CONCEIÇÃO VITALINO, MARIKA 

KASAKAWA TANAKA, GERALDO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:17836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 4801-B

 Ante o exposto, ante a inadequação da via eleita e ausência de interesse 

de processual, acolho a preliminar arguida pela ré para JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI, do Novo Código de Processo Civil.Como decorrência da sucumbência, 

arcará a parte autora/opoente com as custas processuais, despesas e 

honorários advocatícios do patrono do requerido, fixado estes em 

R$1.000,00 (mil reais), segundo os critérios do artigo 85, § 8º do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em 

razão da gratuidade concedida (fl. 35).Publique-se. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 506300 Nr: 17099-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orestes Fernando Corssini 

Quercia - OAB:145.373 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprido o objeto da presente missiva, devolva-se com as nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 240532 Nr: 1867-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. S. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:OAB/MT 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 81/82.

 Expeça-se ofício ao DETRAN nos termos requeridos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254681 Nr: 12973-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO CONCEIÇÃO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIKA KAZIKAWA TANAKA, GERALDO 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.098 OAB/MT

 (...). Isto posto, determino:I – Cumpra-se conforme determinado no item 1 

da decisão de fls. 81, expedindo o ARMP, para citação de Geraldo 

Tanaka.II – Diligencie quanto à intimação do Município e União, ausente 

intimação ou manifestação, deverá ser expedido nova intimação para que 

manifestem-se.III – Expeça-se mandado de citação dos confinantes João 

Batista Soares e José Bertassi Filho.IV – Intime-se o autor para manifestar 

quanto à citação de pessoa não indicada como confinante, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298048 Nr: 18539-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÁDIA BRAUN KLEIN IBING, OSCAR BELMIRO 

KLEIN IBING, FÉLIX UMBERTO SIMONETTI, EDEVIRGES GENI SIMONETTI, 

EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Considerando o pleito formulado as fls. 231, INTIMO a parte autora para 

acostar aos autos a guia emitida no site do TJMT pertinente à expedição 

da Carta Precatória da comarca de Sapezal/MT, bem como, o comprovante 

de pagamento da missiva, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321167 Nr: 17570-59.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSÉ DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Intimação das partes da perícia designada para o dia 03/02/2020, às 

12:30, no balcão do da 2ª Secretaria Cível da Comarca de Várzea 

Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253806 Nr: 12506-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação de Fls. 130, intimo o patrono da parte 

autora para que retire o petitório de fls. 123/127 desentranhado dos autos, 

no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296798 Nr: 17173-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Freire - OAB:21408/E, 

MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça 

do estado de Mato Grosso, para cumprimento do mandado no bairro Terra 

Nova em Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298090 Nr: 18590-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO DOS SANTOS SOUZA, JOSIANE 

OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290901 Nr: 10551-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LEOCADIO DA ROSA, FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANONE BORGES DE LIMA, NEIDIVANIA 

FERREIRA, EURLEY MACAUBA NOGUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Figueiredo 

Nascimento - OAB:12030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certdão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235741 Nr: 15650-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229855 Nr: 10103-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelzita Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMA CORRETA ADMINISTRADORA 

IMOBILIARIA LTDA- REPRESENTADA POR JOÃO BOSCO DE AQUINO 

ARAÚJO, NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA FAUSB - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433094 Nr: 2863-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MEGA SÃO MATEUS 

LTDA-ME, MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHÃES, RAFHAELLA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268097 Nr: 15563-65.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)diaas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452564 Nr: 13029-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:MT 19.592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411378 Nr: 17407-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SEZARIO FEITAS, VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 154/157 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294124 Nr: 14197-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON APARECIDO MENDES, VIVIANE 

APARECIDA GOMES DE MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213083 Nr: 8542-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAISTHER LUCIO CALASSIO DA COSTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERSOLO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - ME, 

PAULO CESAR LEAO, PAULO FERREIRA LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidao negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200974 Nr: 11460-54.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ TAVEIRA, JOÃO BOSCO 

RIBEIROBARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOTFI CORREA - 

OAB:3630-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307571 Nr: 3509-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): clube esportivo operário de várzea grande 

(CEOV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248957 Nr: 8531-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA, VALQUIR JOSÉ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA BARBOSA DE RAMOS & CIA LTDA, 

CARLOS SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, Raniele Souza Maciel - OAB:23.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289364 Nr: 8908-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS & OLIVEIRA LTDA - EPP, RAFAELO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:SP/218.164, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 2632-11.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARTHUR BLEICH - REP. POR 

VIÚVA LORI ROCKEMBACH BLEICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247788 Nr: 7530-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 301845 Nr: 22609-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 52, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço do 

sócio da requerida distinto daquele constante da inicial, consoante 

resposta em anexo.

Desse modo, renove-se o mandado inicial executório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243224 Nr: 4443-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FABIANO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA 

- OAB:13919/MT

 Vistos etc.

Tendo restado frustrada a tentativa de penhora de numerários do do 

devedor a fim de garantir a dívida cobrada nos autos, DEFIRO o pedido 

consistente em consulta e penhora de veículos via sistema RENAJUD 

(petitório de fls. 166), sendo certo que, consoante resposta em anexo, 

constata-se a existência de 04 (quatro) veículos em nome do executado, 

03 (três) livres de ônus, sendo que um deles (VW/GOLF 2001 - placa AKP 

0310) possui valor de mercado compatível com a dívida cobrada nos 

autos, ao passo que os outros são bastante antigos, sendo suficiente, por 

ora, a constrição do primeiro para satisfação do débito, de modo que 

procedo à penhora do bem em questão (consulta e restrição em anexo).

Visando ultimar a penhora ora efetivada via RENAJUD, expeça-se 

mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado, depositando-o em 

mãos do exeqüente ou na pessoa a ser indicada pela parte credora.

Ato contínuo, intime-se pessoalmente a parte devedora a oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do NCPC), podendo no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito.

Realizada a avaliação do bem, intime-se as partes para que dela se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias

Acaso o bem não seja encontrado na posse do executado, intime-se este 

para que, no prazo de 05 dias, indique a localização ou destino do veículo 

ou outros bens em substituição, sob pena de ato atentatório à dignidade 

da justiça (NCPC, art. 774, V).

Por fim, intime-se o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos memória de cálculo atualizada da dívida cobrada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379060 Nr: 26079-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISPER COMÉRCIO DE PERFUMES LTDA - EPP, VENEZA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMETICOS LTDA, DANIELA ALEXANDRINO 

BARION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENDENCY COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 72, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço do 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248327 Nr: 7986-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLASCO E MENEZES AMORIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:OAB/MT 13.598, ROSELAINE STOCK - OAB:66.980-OAB-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 54, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço do 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 89348 Nr: 99-74.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARENILTON ARAUJO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9.873-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo restado frustrada as tentativa de penhora de numerários do 

devedor a fim de garantir a dívida cobrada nos autos, DEFIRO o pedido 

consistente em consulta e penhora de veículos via sistema RENAJUD, 

sendo certo que, consoante resposta em anexo, constata-se a existência 

de 02 (dois) veículos em nome da executada, todavia contendo restrição 

bancária (alienação fiduciária).

 Entrementes, mister se faz confirmar a manutenção de tais restrições 

junto ao DETRAN, porquanto tem se tornado corriqueiro o financiamento 

respectivo já estar quitado e a anotação apenas persistir por ausência do 

pagamento da taxa de retirada da mesma, de modo que procedo à 

restrição de transferência de ambos os veículos, pelo menos até que o 

órgão regulador venha a dirimir referida dúvida (restrições em anexo).

Desta feita, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN/MT, solicitando informações 

sobre a existência das aludidas alienações fiduciárias sobre os veículos 

I/CHANGAN CHANA SC23D placa NTZ6374, e da HONDA/CG 150 TITAN 

ES placa KAD7023.

E, em sendo positivo, que nos informe qual instituição que figura com 

credor fiduciário, a fim de se obter informações mais detalhadas sobre 

eventuais pendencias financeiras e penhora sobre os direitos creditórios 

respectivos.

Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403963 Nr: 13402-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE FÁTIMA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA 

DE MELLO - OAB:17461/MT

 Vistos etc.

Em atendimento ao petitório de fls. 164, realizei consulta acerca de 

eventual existência de veículos em nome do devedor, via Sistema 

RENAJUD, contudo sem êxito, consoante resposta em anexo.

De outro lado, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos na busca de bens em nome dos devedores, defiro o 

pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal e, via sistema 

INFOJUD, extraindo-se informações do devedor referentes aos 03 (três) 

últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282982 Nr: 1803-15.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA JOSE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA - OAB:MT 

13.672

 Fica o(a) advogado(a) da parte autora instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.No mais, a observação anterior 

não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal 

da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames Apresentado o laudo pericial, expeça-se certidão em 

favor do médico perito, com o valor dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC 

c/c art. 95, § 3º do CPC).Consigno que, a audiência de instrução e 

julgamento será designada após a realização da perícia.Caso contrário, 

cerifique-se e façam os autos conclusos.Por fim, à vista da justificativa 

apresentada pela requerente para a sua ausência na audiência de 

conciliação designada, a qual encontra-se devidamente comprovada pela 

documentação encartada aos autos (146/158), REVOGO a multa aplicada 

à autora na decisão de fls. 143.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, tendo em 

vista tratar-se de processo Meta-2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426474 Nr: 25359-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBV, ANTONIA ROSANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:MT 13.279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:20536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.,

Cumpre-se integralmente a decisão de fls. 165/166, abrindo vista ao 

Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418455 Nr: 21240-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MATOS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Em razão da sucumbência as despesas processuais serão 

proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos termos do art. 86, 

do Código de Processo Civil.A parte autora pagará honorários aos 

advogados das requeridas, que fixo por equidade em R$ 700,00 

(setecentos reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 

8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º 

do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 24). E a parte ré 

pagará honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, 

igualmente fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439943 Nr: 6767-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$1.181,25 (um mil e cento e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos) ao autor, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Em razão da sucumbência as despesas 

processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos 

termos do art. 86, do Código de Processo Civil.A parte autora pagará 

honorários aos advogados das requeridas, que fixo por equidade em R$ 

700,00 (setecentos reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §

§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§ 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 24). E a parte 

ré pagará honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, 

igualmente fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 4887-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. COMÉRCIO DE GÁS LTDA -ME, CLEUSA 

DE FÁTIMA PALMA WILKE, RICARDO WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2007, ainda não obteve êxito na tentativa de citação dos executados.

 Após, tentada a citação em várias oportunidades, realizou-se consulta 

pelo Sistema Infoseg, conforme espelho que segue em anexo, 

constatando-se os mesmos endereço indicado às fls. 172.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 183/184, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital dos requeridos 

E. s. Comércio de Gás Ltda-ME, Cleusa de Fátima Palma Wilke e Ricardo 

Wilke, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do 

referido Código.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial aos réus 

revéis, e em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar os 

executados, devendo ser intimada para apresentação de embargos no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426559 Nr: 25411-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em 

razão da gratuidade concedida (fl. 27).Sem honorários devido à ausência 

de contraditório.Expeça-se o Alvará em favor da Seguradora Líder do 

Consorcio do Seguro DPVAT S.A. devido ao valor depositado a título de 

honorários periciais (fls. 122/123).Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352910 Nr: 17942-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2014, ainda não obteve êxito na citação do requerido Nivaldo Elias dos 

Santos, após diversas tentativas e endereços diversos.

 Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades do 

autor em localizar o endereço da ré.

Neste sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013)

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 72, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, determino a citação por edital do requerido 

Rogerio de Almeida Novaes Oliveira, com o prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com artigo 257, III, do mesmo codex.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 

a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310088 Nr: 6116-82.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 Diante do supra fundamentado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325948 Nr: 22322-74.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, CICERA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença, acerca da condenação e da astreintes (fls. 416/420).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido , conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225561 Nr: 5712-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO -POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SÉRGIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Volpe Camargo advogados 

associados - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395562 Nr: 8820-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia designada (fls. 104) não 

foi realizada devido à ausência da parte autora, conforme informado pelo 

perito (fls. 113).

O TJMT adotou o entendimento de que a intimação pessoal deve ser 

tentada por Oficial de Justiça, antes de ser caracterizada a improcedência 

ou abandono da causa, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Destarte, fora expedida carta precatória para intimação pessoal do autor 

(fls. 110), contudo esta não retornou aos autos em tempo hábil.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da 

carta precatória.

Indefiro o pedido formulado pelo perito às fls. 113, tendo em vista que a 

perícia médica foi designada juntamente com outras, em regime de mutirão, 

e não houve a intimação válida do autor.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450276 Nr: 12034-62.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia designada (fls. 100) não 

foi realizada devido à ausência da parte autora, conforme informado pelo 

perito (fls. 109).

O TJMT adotou o entendimento de que a intimação pessoal deve ser 

tentada por Oficial de Justiça, antes de ser caracterizada a improcedência 

ou abandono da causa, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Destarte, fora expedida carta precatória para intimação pessoal do autor 

(fls. 106), contudo esta não retornou aos autos em tempo hábil.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da 

carta precatória.

 Indefiro o pedido formulado às fls. 109, tendo em vista que a perícia 

médica foi designada juntamente com outras, em regime de mutirão, e não 

houve a intimação válida do autor.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445923 Nr: 9904-02.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia designada (fls. 108) não 

foi realizada devido à ausência da parte autora, conforme informado pelo 

perito (fls. 113).

O TJMT adotou o entendimento de que a intimação pessoal deve ser 

tentada por Oficial de Justiça, antes de ser caracterizada a improcedência 

ou abandono da causa, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Destarte, fora expedida carta precatória para intimação pessoal do autor 

(fls. 110), contudo esta não retornou aos autos em tempo hábil.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da 

carta precatória.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324390 Nr: 20783-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3573 Nr: 727-44.1998.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNANI KUHN, JOSE DARCY KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474, JOAO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:OAB-MT 3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:MT 12.721

 Vistos etc.1 - Indefiro os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação e Passaportes do executado Antonio Ernane Kuhn, uma vez 

que não há previsão legal neste sentido e, também porque o deferimento 

de tais medidas, além de implicar a violação do direito constitucionalmente 

garantido de ir e vir, não garantiria por si, a satisfação do crédito. (...) 2- 

(...) Por conseguinte, cabível o bloqueio de todos os cartões de crédito do 

executado Antonio Ernani Kuhn, devendo ser oficiado às operadoras 

American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa, para efetivação da 

providência, até ulterior determinação em sentido contrário, devendo o 

credor trazer os endereços das respectivas operadoras de cartão de 

crédito para cumprimento da determinação: Prazo: 10 dias. 3 - Intimem-se 

e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220030 Nr: 279-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAHIM CALIXTO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327213 Nr: 23536-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO SOUSA NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 132, não sendo 

encontrados bens em nome do devedor passiveis de penhora, com 

fundamento no art. 921, § 2º, do CPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano.

 Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 83783 Nr: 5938-17.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA CÂNDIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, Gabriel Costa Leite - OAB:6608, LUCIMAR 

APARECIDA KARASIAKI - OAB:OAB-MT 6448, SILVANO MACEDO 

GALVAO - UNIVAG - OAB:4699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1928 de 3112



 Vistos etc.

1 – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 107, intimando a parte 

autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção. Prazo: 05 (cinco) dias.

2 – Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte requerida 

conforme a Súmula 240 do STJ. Prazo: 10 (dez) dias.

 3 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339011 Nr: 7153-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODARCY CRISTINA MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Vistos.

Consta às fls. 326, petição em que a requerida pleiteia a reconsideração 

da decisão que indeferiu o pleito para cobrar nos presentes autos as 

parcelas não adimplidas pela parte autora.

 Ainda, sustenta que a cobrança dos danos causados por liminar 

posteriormente revogada, tendo em vista a improcedência da demanda, 

pode ser realizada nos próprios autos.

 Assim, requer a reconsideração do pedido de cumprimento de sentença 

com a devida intimação da parte autora para que pague o débito de 

R$37.107,55 (trinta e sete mil cento e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos).

Pois bem.

 O pedido de reforma de decisão judicial deve ser instrumentalizado via 

recurso e não pedido de reconsideração. O ordenamento pátrio não prevê 

esta espécie de expediente, razão pela qual sequer deveriam ser objeto 

de conhecimento.

É cediço que muitas das vezes o pedido de reconsideração se presta 

apenas para alongar o prazo recursal da parte insatisfeita com a decisão 

judicial, o que não é tolerado pela Jurisprudência pátria.

Ademais, não há que se falar em cumprimento de sentença, haja vista que 

a sentença proferida não determinou que a autora adimplisse com as 

parcelas vencidas.

Assim, deixo de apreciar o pedido de reconsideração, pelos fundamentos 

supra, permanecendo inalterada a decisão proferida nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 258876 Nr: 18403-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MATHEUS PEREIRA FLAMINGO, 

ALESSANDRA VARGAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/O, Vanessa de Oliveira Novais Carvalho - 

OAB:6801

 Vistos etc.,

1 – Procedam-se às alterações necessárias na capa dos autos, vez que 

se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2 – Diante da certidão de fls. 346 intime-se o representante da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, 

do CPC).

 3 – Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma 

vez que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, 

depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ).

4 - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243362 Nr: 4462-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que diante da certidão de fls. 233 a 

parte credora não manifestou-se quanto a decisão de fls. 226.

 De tal modo, intime-se pessoalmente a parte exequente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395312 Nr: 8648-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TURIM, ODAIR A. BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Pedido da parte requerente (fls. 60) encontra-se prejudicado, uma vez 

que a citação por edital já fora deferida.

2 - Sendo assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 50, citando por 

edital a parte requerida, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 257, III, do Código de Processo Civil.

 3 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 

a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

 4 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370737 Nr: 19971-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenidas Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:OAB/MT

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a parte requerida LOJAS 

AVENIDAS S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de 

danos morais à requerente MILENI MARQUES DE OLIVEIRA, com juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem 

como rescindir o contrato nº 1223759 e declarar a inexistência do 

débito.Confirmo, outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 570491 Nr: 4120-39.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS ( Castrillon Auto Peças)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAGNINI, NOELI IRACEMA GASPERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:MT 8.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em sendo satisfatória a emenda à inicial, recebo o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos termos § 3º do art. 134 

do CPC, determino a suspensão do processo principal – Autos nº 

3225-98.2007.811.0002 - ID. 107356.

Em atenção ao pleito acostado às fls. 11, expedi ofício à Receita Federal, 

via Sistema InfoJud, conforme espelho que segue em anexo, e averiguei 

endereço diverso de ambos os requeridos.

 Em assim sendo, expeça-se mandado de citação aos executados no 

endereço constante da consulta efetuada, para se manifestarem e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 569718 Nr: 3634-54.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALTER CARDOSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMOBILE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de analise petitório de fls. 48/50.

 Pois bem. Em análise as publicações disponibilizadas no DJE n° 10579 

(fls. 50), verifico que assiste razão o douto causídico que patrocina a 

parte requerente, haja vista constar decisão diferente a existente nos 

autos, como também no Sistema Apolo (fls. 43).

Desse modo, a fim de não violar os princípios da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da lealdade processual e da boa fé objetiva, induz a 

reabertura do prazo ao advogado, pelo que determino seja renovada a 

publicação da decisão prolatada às fls. 43.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 5711-85.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, EDINA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos etc.

1 - Compulsando os autos têm-se que a cobrança do débito principal 

encontra-se suspenso até a regularização do polo ativo, em face de morte 

do credor (decisão de fls. 802).

A pedido dos doutos causídicos do credor, o feito teve continuidade, com 

o andamento regular do processo com relação à cobrança dos honorários 

de sucumbência.

O restante do débito da sucumbência perfazia o montante de R$ 2.551,22, 

oportunidade onde fora efetivada a penhora online do dinheiro (fls. 805), 

e, devidamente intimada nos termos do art. 854, § 3º, do CPC (certidão de 

publicação de fls. 807 – 09.12.2019), a parte executada deixou 

transcorrer o prazo de cinco dias sem qualquer manifestação.

Diante do exposto, julgo extinto o presente feito com relação à cobrança 

dos honorários sucumbenciais, com resolução do mérito, ante a quitação 

integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará em favor do advogado/credor.

2 – Cumpra-se os itens “3” das decisões de fls. 757 e 802, que até a 

presente data não fora cumprida.

 3 - No mais, aguarde-se o decurso do prazo para regularização do polo 

ativo da presente demanda, conforme determinado na decisão de fls. 802, 

(certidão de fls. 808).

4 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314709 Nr: 10992-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA 

SILVA INEZ DA SILVA - OAB:15598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:2462/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do 

objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Em 

razão da aplicação do princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC. Ficam suspensas as cobranças em razão da 

gratuidade judiciária ora concedida.Publique-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 
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de posterior desarquivamento a pedido das partes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344371 Nr: 11385-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA TESOURA CAMPOS, NELCINA RODRIGUES 

CARVALHO, CLACI SOUZA LIMA, ANA EGIDIA UNTRA, ROSINETE 

RODRIGUES DA SILVA, ANAIR BOF, ROSA ALVES DA SILVA, HILDENEZ 

RODRIGUES MELOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, LUCILA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito formulado pela parte autora, determino seja expedido 

novo mandado de citação aos confinantes.

 Alerto ao Sr. Oficial de Justiça de que a parte requerente trouxe 

informações para auxiliar na localização do endereço (fls. 398).

De outra banda, registro que o Oficial de Justiça não está obrigado a 

comunicar com a parte autora via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte interessada, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na 

diligência.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 4259-79.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA E CARDOSO ADVOGADOS, 

REINALDO AMERICO ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF J. 

GONÇALVES - UNIVAG - OAB:5362, Michelle Regina de Paula 

Zangarini - OAB:9612

 Vistos etc.1 – Apreciado o petitório formulado pelo credor Reinaldo (fls. 

399), contudo não fora encontrado nenhum numerário nas contas 

bancárias da parte executada (fls. 404), restando pendente o 

cumprimento do último parágrafo de decisão de fls. 403, devendo ser 

expedido o respectivo mandado de penhora.2-Pendente se encontra a 

apreciação dos requerimentos efetivados pelo credor (fls.406/412), 

2.1–Da consulta RenaJud e InfoJudEm atendimento ao pleito formulado 

pelo credor, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN e à Receita Federal, 

constatando-se, respectivamente, que o devedor não possui veículos em 

seu nome, bem assim que não entregou declaração à RFB nos últimos 03 

(três) últimos anos fiscais, consoante extratos em anexo.2.2–Indefiro os 

pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaportes 

da executada Regina Maria de Paula Zangarini, uma vez que não há 

previsão legal neste sentido e, também porque o deferimento de tais 

medidas, além de implicar a violação do direito constitucionalmente 

garantido de ir e vir, não garantiria por si, a satisfação do crédito. (...) 2.3 

– Dos bloqueios de cartões de créditosNo tocante ao bloqueio dos cartões 

de crédito da executada, o pedido do credor deve ser acolhido, evitando a 

assunção de despesas não essenciais em detrimento do crédito do 

exequente. (...)Por conseguinte, cabível o bloqueio de todos os cartões de 

crédito da executada Regina Maria de Paula Zangarini, devendo ser 

oficiado às operadoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e 

Visa, para efetivação da providência, até ulterior determinação em sentido 

contrário, devendo o credor trazer os endereços das respectivas 

operadoras de cartão de crédito para cumprimento da determinação: 

Prazo: 10 dias. 2.4 – Inscrição do nome da devedora no SERASAPromova 

a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome da 

parte executada naquele órgão.2.5 – (...)Expeça-se mandado de penhora 

e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia da dívida na 

residência da executada.(...)Intime-se o exequente para que efetue duas 

diligências(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448613 Nr: 11215-28.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVANIO LIMEIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 55.

Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 210, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil 

em vigência, cite-se/intime-se o requerido José Evanio Limeira Feitosa, 

fazendo constar o novo endereço constante da consulta em anexo, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 02 de abril de 2020, às 09h40min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, I, do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 67856 Nr: 3634-79.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM- LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:, MONICA BASTOS MENDES SILVA - OAB:16395/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Vistos etc.Do pedido de restituição de prazo.(...) razão pela qual rejeito o 

pedido e passo a análise dos embargos de declaração apresentado.Dos 

embargos declaratóriosTAM – Linhas Aéreas S/A, qualificada nos autos, 

interpôs o recurso de embargos de declaração alegando, em síntese, que 
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a decisão proferida às fls. 2802/2804 foi obscura, haja vista que decidiu 

sobre matéria já preclusa, acerca da incidência da multa prevista no antigo 

art. 475-J do CPC/73, tendo acolhido parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, determinando o rateio dos honorários 

sucumbenciais arbitrados. Desta forma, requer seja acolhido o presente 

recurso, a fim de que seja sanada a obscuridade existente na referida 

decisão, julgando a procedência da impugnação analisada, exaurindo a 

determinação da sucumbência recíproca.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.É o sucinto relatório.Decido.Em que pese previstos como 

espécie de recurso, não visa os embargos de declaração a reforma ou 

invalidade da sentença ou acórdão, mas sim ao suprimento de sua 

eventual omissão, obscuridade, contradição ou dúvida.Na realidade dos 

fatos, o que pretende a embargante é gerar embaraços nos autos, 

alegando que este juízo decidiu sobre matéria já preclusa, contudo, este 

juízo somente sopesou conforme especulação do próprio embargante, 

conforme se observa às fls. 2434/2439, item, 4.2, onde se verifica que 

uma das impugnações do ora credor é especificamente acerca da não 

incidência da multa do art. 475-J, CPC/73, atual 523 do NCPC.Isto é, mesmo 

tendo conhecimento da preclusão da matéria acerca da multa acima 

citada, o embargante colocou novamente em discussão o cabimento da 

multa, e, por isso, houve o pronunciamento deste juízo acerca do 

assunto.De outra banda, este juízo não ponderou o mérito da questão, vez 

que somente considerou que o tópico já tinha sido decidido em deliberação 

anterior, inclusive mencionou a decisão de fls. 2500/2501.Logo, inexistindo 

a obscuridade apontada, desacolho os embargos de declaração, 

mantendo a decisão de fls. 2802/2804 incólume. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 586241 Nr: 12767-23.2019.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLPF, CLPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando haver menor envolvido na presente lide, necessário se faz 

o pronunciamento do membro do Parquet.

 Desse modo, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO LOTE 01 DA QUADRA 10 DO 

LOTEAMENTO TERRA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que não houve a citação da parte requerida, conforme 

certidão negativa de fl. 102, instada a se manifestar a parte autora 

informou que oferecerá meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado (fl. 105).

Sendo assim, cite-se o ocupante do lote 01 da quadra 10, nos termos do 

art. 564, do CPC, ficando este desde já advertido do prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, devendo ser encaminhado 

juntamente com a citação cópia da decisão que indeferiu a liminar pleiteada 

de fl. 31.

 Sem prejuízo da determinação supra, designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de março de 2020, às 16h00min, consigno que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316778 Nr: 13156-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIL MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19,077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Indefiro o pleito da parte autora de fls. 71, uma vez que a citação de fls. 38 

a que se refere é aquela da fase de conhecimento.

Em sendo assim, deverá o credor complementar o pagamento da diligência 

conforme certidão de fls. 65, para intimação do devedor, sob pena de 

extinção do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 396404 Nr: 9437-57.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia designada (fls. 145) não 

foi realizada devido à ausência da parte autora, conforme informado pelo 

perito (fls. 150).

O TJMT adotou o entendimento de que a intimação pessoal deve ser 

tentada por Oficial de Justiça, antes de ser caracterizada a improcedência 

ou abandono da causa, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Destarte, fora expedida carta precatória para intimação pessoal do autor 

(fls. 147), contudo esta não retornou aos autos em tempo hábil.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da 

carta precatória.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388261 Nr: 4254-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GRACINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos.

Tendo em vista a ausência do autor à perícia designada, bem como diante 

da certidão de fls. 95 intime-se o autor para informar o endereço 

atualizado e completo no prazo de 10(dez), dias sob pena de extinção do 

feito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. Consigne-se que a ausência de manifestação, 

implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Consigno que, como a parte autora não cumpriu com o seu dever de 

manter o endereço atualizado (art. 77, V, do CPC) fica impossibilitada a 

sua intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º. do CPC.

No mais, indefiro o pedido formulado às fls. 93, tendo em vista que a 

perícia médica foi designada juntamente com outras, em regime de mutirão, 

e não houve a intimação válida do autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429466 Nr: 510-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela requerida TIM CELULAR S/A ao requerente 

ANTONIO DIAS, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito 

com relação ao contrato nº GMS0261081446983.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429453 Nr: 498-54.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela requerida TIM CELULAR S/A ao requerente 

ANTONIO DIAS, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito 

com relação ao contrato nº GMS0261099219050.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350807 Nr: 16423-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETE MARIA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB:MT 9.587

 Vistos etc.

Primeiramente promova a retificação na capa dos autos, fazendo constar 

como exequente o advogado Sidney Bertucci, face tratar-se de cobrança 

de honorários de sucumbência.

 De outra banda, diante da certidão de fls. 139, com fulcro no art. 485, III, 

do Código de Processo, intime-se o advogado a dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 5 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 3602-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT AMBIENTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDIC MÁQUINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5.026/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que diante da certidão de fls. 170 a 

parte credora não manifestou-se quanto ao prosseguimento do feito.

 De tal modo, intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma vez 

que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende 

de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ).

Por fim, proceda-se com as alterações necessárias, uma vez que trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 564744 Nr: 1077-94.2019.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFLZ, BFLZ, HZJ, MDFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JÚNIOR - OAB:SP 

305.323, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 Vistos etc.

Considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, e diante do pedido da parte requerente de 

fls. 80/81, redesigno a audiência de conciliação para o dia 26 de março de 

2020, às 16h40min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Destarte, autor postulou pela realização de nova audiência, consigno que 

o prazo para apresentação da contestação irá fluir da audiência acima 

assinalada, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322428 Nr: 18853-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EVELINI RONDON DELGADO, ZENIR 

RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GUIMARÃES ECKART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, SERGIO PAGANOTTO - OAB:OAB/MT12.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Id. 322428 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Willian Guimarães Eckart, requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa processual 

e taxa judiciária do Processo nº. 18853-20.2013.8.11.0002 Código nº. 

322428, tramitado perante a 2ª Vara Cível desta Comarca de Várzea 

Grande-MT.

 Nesse sentido o Código de Processo Civil em seu art. 98, § 1º inc I, define 

os requisitos para a concessão da gratuidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Com finalidade de comprovar o direito pleiteado o requerente apresentou 

os documentos fls. 390v/391v, desse modo, verifica-se que o pedido 

encontra-se devidamente instruído com a documentação pertinente para 

embasar o pedido de gratuidade.

Assim, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

custa processual e taxa judiciária, exclusivamente em relação a este 

pedido. Anote-se

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239768 Nr: 1145-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN TEREZINHA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/ OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 Vistos etc.

Pendente de analise petitório de fls. 203.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi determinada a 

alteração do polo passivo para consta como executado Banco do Brasil 

S/A (fls. 201).

Todavia, verifica-se que este é estranho ao processo, sendo o verdadeiro 

executado Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Assim, verificando a desordem na tramitação processual, chamo o feito à 

ordem e determino:

1 – Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente Hélcio 

Carlos Viana Pinto e como executado Bv Financeira S/A Crédito 

Financiamento e Investimento.

2 - A fim de não violar os princípios da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da lealdade processual e da boa fé objetiva, induz a 

reabertura do prazo ao advogado, pelo que determino seja renovada a 

publicação da decisão prolatada às fls. 43.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 269735 Nr: 10058-93.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNIZE JACI DOS SANTOS, KIM JULIANO DOS 

SANTOS MACHADO, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Verifica-se que as partes apresentaram impugnação ao cálculo judicial 

(fls. 329 e 333).

Pertinente, no presente caso, a remessa dos autos ao Sr. Contador 

Judicial a fim de que se pronuncie a respeito, vindo a seguir conclusos 

para ulteriores deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 275154 Nr: 18222-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MONTEIRO DA SILVA, CHEILA GUSMÃO 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALÃO DO AUTOMÓVEL, MARIA 

AUXILIADORA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: milton josé ferreira paes farias 

- OAB:16318, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 146/154).

Destarte, em face da renúncia do patrono da parte requerida, corroborado 

com as correspondências devolvidas, fora determinada a intimação por 

edital (fls. 144) para a referida parte ter ciência da sentença prolatada nos 

autos.

Todavia, conforme certidão de fls. 157, o prazo decorreu sem qualquer 

manifestação da mesma.

Sendo assim, diante do novo endereço apresentado pelo exequente às 

fls. 146, necessária se faz a intimação pessoal da executada.

Assim, expeça-se mandado para intimação da parte requerida/executada, 

para que efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo 

trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 579714 Nr: 9247-55.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIETRO LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em sendo satisfatória a emenda à inicial (fls. 12/15), recebo o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos termos § 3º do art. 134 

do CPC, determino a suspensão do processo principal – Autos nº 

154-16.1992.811.0002 - ID. 2943.

Cite-se a empresa executada para manifestar e requerer as provas 

cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo a empresa 

executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 06.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208632 Nr: 4410-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAONY REZENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação as partes para manifestar, no prazo de cinco dias, sob pena de 

devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 467518 Nr: 19961-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE PASTRO ZANATTA - ME, GORETE 

PASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito acostado às fls. 40/41, expedi ofício à Receita 

Federal, via Sistema Infojud, o qual segue em anexo, obtendo-se como 

domicilio fiscal da parte requerida o mesmo informado às fls. 32.

No entanto, precária o pedido de citação por edital, tendo em vista que o 

ARMP retornou com a informação de “não procurado”.

Pois bem. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após 

ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra 

neste feito.

Manuseando os autos, verifico que seria o caso de citação pessoal, via 

carta precatória, haja vista que a parte requerida aparentemente têm 

endereço certo, tratando-se de ausência circunstancial.

Desse modo, considerando as circunstâncias apresentadas na espécie, 

mormente porque a correspondência não fora entregue, DETERMINO a 

expedição de carta precatória à Comarca de Colniza/MT, para que 

proceda a citação da requerida Gorete Pastro Zanatta, nos exatos termos 

da decisão inicial (fls. 27).

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431940 Nr: 2112-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILSA MARIA RODRIGUES, ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP
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 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça o prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 246357 Nr: 6617-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A S. DA SILVA E CIA LTDA 

EPP(SUPERMERCADO BEM BOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 117/118, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço dos 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390377 Nr: 5578-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS LTDA, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13624-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, MARIA JULIA MORAIS TORRES - OAB:, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:MT 12.129-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 285/296 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal.E sendo assim intimoa parts autora 

para contrarrazoar no prazo de 15 dias . Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441326 Nr: 7456-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN, CARDIF DO BRASIL VIDA 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86844, ANTONIO ARY FRANCO CÈZAR - 

OAB:123514, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:OAB/BA 

22.772, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - OAB:

 INTIMAÇÃO: 'Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que a parte 

autora em sede de impugnação à contestação pugnou pela substituição do 

requerido Volkswagen pelo Banco Volkswagen (fl. 94). No entanto, 

considerando o fato de já ter ocorrido a ngularização processual, faz-se 

imprescindível a manifestação da requerida CARDIF do Brasil Vida e 

Previdência, posto que o consentimento da parte ré é requisito para 

autorização de alteração do polo passivo, nos termos do artigo 329, II, do 

CPC. Sendo assim, intime-se a parte requerida para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste quanto à alteração no polo passivo 

pretendida pela parte autora, registro que o seu silêncio importará na 

anuência tácita. No mais, desentranhe-se a peça de fls. 129/135, uma vez 

que se trata da contrafé trazida pelo autora para citação do Banco 

Volkswagen, a qual somente poderá ser efetivada após decorrido o prazo 

concedido para o requerido CARDIF manifestar anuência, atente-se esta 

secretaria à previsão do artigo 336 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405528 Nr: 14242-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN DINELLY OSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, comprovar a 

publicação do edital de citação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 10807-13.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C. OLIVEIRA LAVAGEM E 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAM BOSSON 

SILVA - OAB:OAB/MS 10.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:16.626/MT, PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:MT 

20.310/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYANE RIBEIRO 

DE OLIVEIRA FARIAS, para devolução dos autos nº 

10807-13.2011.811.0002, Protocolo 267781, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376082 Nr: 23825-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, JOSÉ 

MAURO MIRANDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

- OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, 

CNPJ: 04085501000179. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: I.DOS FATOS A exequente é credora da executada da 

importância de R$ 46.000,00(quarenta e sete mil reais) representada pelo 

cheque ora anexada(Doc.05). Ocorre que por diversas vezes a 

exequente buscou dirimir o presente conflito de maneira amigável, porém 

por todas às vezes, se revestindo de um posicionamento totalmente 

iníquo, a executada se escusou de cumprir com tal obrigação, qual seja, o 

pagamento da respectiva parcela assumida. Pois bem. A exequente já 

esgotou todos os meios necessários inerantes à cobrança do débito 

acima descrito, em que a executada dexou de cumprir em tempo hábil, 

sendo necessário intentar a presente ação para receber os valores 

inadimplidos.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$49.389,20 - Valor 

Atualizado: R$47.389,20 - Valor Honorários: R$2.000,00

Despacho/Decisão: Diante do exposto, entendo que houve a comprovação 

do exaurimento das possibilidades da autora em localizar o endereço da 

respectiva ré. De tal modo, não se obtendo êxito na localização do 

requerido nos endereços informados na exordial, bem como naqueles 

constantes nos cadastros da receita, é possível a citação por edital nos 

termos do artigo 257 do Código de Processo Civil.Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de 

citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas 

cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora 

como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em 

cada oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou 

teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas 

hipóteses previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque 

não se proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013)Deste modo, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Código de 

Processo Civil, e determino a citação por edital da empresa requerida, JL 

Distribuidora de Tabaco Ltda, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de 

defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a designação de 

curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte 

requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adélia de Souza 

Germano, digitei.

Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020

Rafael Pereira Otano Peixoto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251961 Nr: 11189-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE SOUZA SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSELIA BORJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 70/71, pelo que procedo as 

seguintes deliberações:

1 - Tendo em vista que não foram identificados valores aptos à realização 

da penhora às fls. 61, condiciono ao novo pedido de consulta BacenJud a 

demonstração de provas ou indícios de alteração da situação econômica 

do devedor.

2 - Realizada buscas de eventuais veículos em nome do devedor, a 

pesquisa restou infrutífera (em anexo).

3 - Desta feita, expeça-se novo mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quanto bastem para garantia da dívida, intimando em seguida 

à parte executada nos termos do art. 838 do CPC, depositando-os em 

mãos do exequente (art. 840, § 1º, do CPC). (fazer constar do mandado o 

endereço da executada destacado às fls. 71)

4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490657 Nr: 8408-98.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSNIVAL DIESEL - LTDA, HENRIQUE 

CAPRI PIRES DA SILVA, GUILHERME CAPRI PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406365 Nr: 14776-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Através do petitório de fls. 174/182, o credor postula pela 

penhora do imóvel gerador da dívida condominial.Merece guarida o pedido. 

Tratando-se de execução de crédito do condomínio, que é garantido pela 

própria unidade autônoma (obrigação propter rem), a eventual penhora 

para satisfação do condomínio credor pode recair sobre o próprio imóvel 

gerador das despesas, independentemente da ordem estabelecida no art. 

835, § 1º,do código de Processo Civil.(...)Lavre-se o termo de penhora do 

bem indicado, intimando o executado e sua esposa, se casado for, 

através de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, 

CPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade, nos termos do art. 525, § 3º, do CPC.Não havendo 

manifestação, expeça-se mandado de avaliação, intimando as partes do 

respectivo laudo. Prazo: 5 dias. Por outra banda, a teor do disposto no § 

4º, do art. 659 do Código de Processo Civil, a averbação da penhora 

recaída sobre bens imóveis é de encargo do credor, mediante 

apresentação de certidão de interior teor do ato, no ofício imobiliário, 

independentemente de mandado judicial. Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1937 de 3112



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 10502-63.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DIEGO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão, conforme já determinado na 

decisão anterior.

 2 - Indefiro o pedido de registro da presente execução nas matrículas de 

imóveis de propriedade da executada, uma vez que incumbe ao exequente 

proceder à averbação em registro público, conforme previsão do artigo 

799, inciso IX, do CPC.

3 – Destarte, não sendo encontrados bens em nome do devedor passiveis 

de penhora, com fundamento no art. 921, § 2º, do CPC, determino a 

SUSPENSÃO do presente feito de execução por 01 (um) ano.

 4 - Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 550070 Nr: 15038-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

EDSON BENEDITO DA SILVA GALVÃO, ELIZAETHE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a citação do requerido Edson Benedito da Silva Galvão às 

fls. 32, constata-se que a carta citação da requerida Elizabethe da Silva 

não foi entregue pessoalmente, pois quem a recebeu foi pessoa diversa 

(fls. 31).

Assim, da análise dos artigos 242 e 248, parágrafo primeiro, do CPC, se 

depreende o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, 

pois a carta deve ser entregue pessoalmente ao citando que assinará 

pessoalmente o aviso de recebimento.

E não há convalidação do ato citatório pelo mero fato de ter sido realizado, 

por aviso postal, em endereço correto do réu, mas na pessoa de terceiro, 

sem comprovação de poderes de representação.

Nesse sentido:

 MONITÓRIA. Ação ajuizada contra a empresa devedora principal e a 

devedora solidária, pessoa física. Hipótese em que a carta citatória 

endereçada à pessoa física foi recebida por terceiro. Inaplicabilidade ao 

caso da teoria da aparência. Inteligência do disposto no artigo 223, 

parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil. Nulidade 

insanável verificada. Falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 214, CPC). Anulação 

de todo o processado, desde a citação com determinação de reabertura 

do prazo para oposição dos embargos monitórios. Decisão reformada. 

Recurso prov ido.  (TJSP;  Agravo de Ins t rumento  n º 

2035549-86.2013.8.26.0000; Rel. Des João Camilo de Almeida Prado 

Costa; 19ª Câmara de Direito Privado; J. Em 10.2.2014).

Assim, recebida a carta de citação, por pessoa diversa da requerida, 

como se vê do ARMP acostado às fls. 31, não teve a requerida Elizabethe 

da Silva ciência inequívoca da demanda, sendo, de rigor, o 

reconhecimento do vício de citação.

Diante de todo o exposto, determino a renovação da citação, via mandado.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 305517 Nr: 1196-65.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, nos 

termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A execução da 

verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428107 Nr: 26338-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Gonçalves Pereira - 

OAB:393349

 Diante do supra fundamentado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322154 Nr: 18576-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pelo requerente, no entanto, ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC, uma vez deferido o 

benefício da justiça gratuita na decisão de fls. 23.Sem honorários 

advocatícios, face à inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 569012 Nr: 3309-79.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANDRESA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125 MT

 Diante do exposto, havendo a necessidade da comprovação do 

representante do espólio, com o respectivo termo de inventariante, o que 

não se insurge nos autos principais, acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva da Ação de Execução em apenso – Id. 273748 – e JULGO 

EXTINTO estes autos de Embargos à Execução, nos termos do art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Deverá o credor/embargado proceder à 

emenda do polo passivo da ação principal, trazendo o termo de 

inventariante do espólio de Gilmar Brisch e/ou trazer aos autos relação 

dos herdeiros, com a devida qualificação, para compor a ação, sob pena 

de extinção e arquivamento. 10 dias. Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem assim 

os honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC. Transitada em julgado, traslade cópia desta 

decisão aos autos principais, arquivando o feito no seguimento. P. I e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273752 Nr: 16604-67.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CLARO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, 

EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, 5º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COM. DE CUIABÁ ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 -B/MT, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128.301SP, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15.558-E

 Vistos etc.

Verifica-se que a parte autora trouxe aos autos documentos de Erly Reis 

e Airton Rodrigues de Faria para a habilitação dos herdeiros do de cujus 

Valter Claro de Farias (fls. 363/369).

Contudo, analisando a certidão de óbito acostada às fls. 365 verificou-se 

que o estado civil do de cujus era divorciado, não havendo nos autos 

qualquer comprovação da convivência marital com Erly Reis.

 De outra banda, consta também na referida certidão que o morto possuía 

outros filhos, quais seja: Eliane Rodrigues de Farias, Lilian Aparecida 

Rodrigues Farias, Valdir Pedro Rodrigues Farias (falecido) e Valter 

Rodrigues de Farias (falecido).

 Logo, faz-se necessária a qualificação de todos os herdeiros, trazendo a 

relação destes um a um e documentos pertinentes, inclusive procuração 

ad judicia individualizada, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Com relação aos herdeiros mortos, deverá trazer caso haja inventário, 

termo de inventariante e procuração do representante do espólio; e não o 

tendo, relação dos herdeiros, acompanhada dos documentos pertinentes 

e procuração ad judicia.

Sendo assim, com fulcro no artigo 313, §§1º e 2º, CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que as partes 

interessadas procedam com a regularização da habilitação do espólio ou 

dos sucessores do de cujus.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 275198 Nr: 18273-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos etc.

Nada obstante a decisão de fls. 527 e a certidão de fls. 529, passo a 

análise do pedido de cumprimento de sentença formulada por Benedito 

Pereira Nobre em desfavor de Nair Ana Rodrigues (pedido de fls. 

524/526), contudo incluiu a parte exequente ao cálculo apresentado a 

multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem assim dos honorários que 

entende ser devidos nesta fase processual.

Pois bem. Não há o que se falar em incidência da multa do art. 523, §1º, do 

CPC, tendo em vista que o cumprimento da sentença não se efetiva de 

forma automática, sendo certo que, somente após o decurso do prazo de 

15 dias a contar da intimação da parte para adimplemento voluntário é que 

importará a incidência sobre o montante da condenação de multa no 

percentual de 10%.

Da mesma maneira não incide, neste momento, os honorários de 

sucumbência na fase do cumprimento de sentença, sob os mesmos 

fundamentos dito alhures, considerando ainda que este juízo sequer 

estipulou tal valor eventualmente devido.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida, para que pague a quantia 

cobrada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Procedam-se as alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença, fazendo constar como exequente Benedito Pereira Nobre e 

como executada Nair Ana Rodrigues.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 6003 Nr: 761-58.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMÉTRIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MOLINA PORTO JUNIOR 

- OAB: OAB/MT - 17732, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/TO 3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B
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 Vistos etc.

 Demonstrada a miserabilidade da parte autora, defiro os benefícios da 

justiça gratuita.

Cumpra-se, a decisão de fls. 270, expedindo o mandado de avaliação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424575 Nr: 24396-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente por litigância de má-fé ao pagamento 

de multa de 2% do valor atualizado da causa.Condeno, ainda, a parte 

autora em custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista 

que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 18), neste tópico, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com 

todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297234 Nr: 17650-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL QUADRA 18 - LOTE 4

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recurso especial não provido.” (STJ -REsp 1335994 SP 

2012/0155834-1).No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a 

aplicação do caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.Esclarecidos os pontos supracitados, concedo 

o prazo de 10 dias para que as partes, querendo, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações ulteriores. Promova-se a alteração da capa 

dos autos e registros junto ao Sistema Apolo para constar a qualificação 

da requerida, conforme teor da certidão de fl. 71.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342952 Nr: 10260-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR VERNE, ELIANE FRANCO VERNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS, LOURDES 

SIQUEIRA CAMPOS, GONÇALO PEDROSO DE BARROS, JOACY MARIA 

BARROS, MARIA LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS, JOÃO 

TERTULIANO DE BARROS FILHO, BENEDITO MARQUES ASSUNÇÃO, 

JOACY MQARIA DE BARROS, ALCINA ARRUDA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - OAB:OAB-MT 

17020, RAIMUNDO CAETANO DA SILVA - OAB:6.324

 Ante o exposto, considerando a inépcia da inicial e ausência de 

recolhimento das custas judiciais, INDEFIRO A INICIAL e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos artigos 290, 330 c/c 485, I, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450195 Nr: 11977-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELICIAS DA CARNE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:MT 14.688

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do pagamento 

apresentado pela parte requerida no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 400005 Nr: 11332-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DUTRA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA COSTA RODRIGUES EZEQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - 

OAB:21502/O

 Vistos etc.

Cumpra-se a última parte da sentença prolatada nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431324 Nr: 1711-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE BENEDITA MALHEIROS BUDIB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA, ANTONIO 

CARLOS OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B

 Intimo a parte requerida para manifestar- se acerca da certidão do oficial 

de justiça no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299197 Nr: 19773-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar -se no prazo de 5 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 17400-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar de acordo com a certidão do oficial 

de juatiça no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427446 Nr: 25932-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187.522

 Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o mérito com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a demandada a 

reembolsar o requerente pelo valor pago ao médico especialista 

bucomaxilofacial, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), o qual deverá 

ser atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso, conforme 

previsão da súmula 43 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar da citação (nota fiscal de fl. 53).Outrossim condeno a requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.Pela sucumbência, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 20% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439521 Nr: 6538-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ELEAZAR BORGES SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Almeida de Arruda - 

OAB:26211, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 40/41, item, “3”, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450320 Nr: 12063-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 55/56, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220112 Nr: 338-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINACEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO JOSADACH MULLER 

SANTOS - OAB:12672-E, DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414
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 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA para informar 

que as custas processuais já estão protestadas e que não é necessário 

emitir outro cálculo de custas finais. Para gerar a guia de pagamento com 

valor atualizado, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br > emissão de guias online > emitir guia > recolhimento de 

protesto – custa judicial e taxa judiciária > informar o CNPJ > selecionar o 

número único do CIA 0737693-27.2019.8.11.0002 > emitir guia.

Vitória Almeida da Silva

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449838 Nr: 11830-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015

 Intimo a parte autora para manisfestar no prazo de 5 (cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384418 Nr: 1670-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZE BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT/26.417-A

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do pagamento voluntário 

da parte reqeurida, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 400004 Nr: 11331-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DUTRA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA COSTA RODRIGUES EZEQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAJE MUSTAPHA KASSEM - 

OAB:56.686/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte exequente não foi intimada pessoalmente (fls. 

54), expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido como diligência do 

juízo, para que a credora Nilza Dutra de Souza Pinto manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Prazo: 5 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339292 Nr: 7377-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, DANIEL LIMA DE REZENDE, OCUPANTE DO LOTE 1, Q.23 DO 

PARQUE PAIAGUÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TERESINHA VESZ - 

OAB:OABMT4987B, QUÉCELE DE CARLI - OAB:OABMT17062O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Autor, para, no prazo de cinco dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 109594 Nr: 5462-08.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA ANDRÉA CURVO BORGES LEMES VIEIRA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5.868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flaida beatriz nunes de 

carvalho - OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 236/237, pelo que passo as 

seguintes deliberações:

1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada Labor Distribuidora de Cosméticos Ltda.

2 – Intime-se a parte executada Labor, através de seu patrono, para que 

indique bens passíveis de penhora e o local em que se encontram, 

atribuindo-lhes o valor, bem assim apresente proposta de pagamento, sob 

pena da multa prevista no art. 774, III e V, do CPC. Prazo: 10 dias.

3 - Defiro também o pedido de penhora sobre as quotas sociais da 

empresa requerida Labor Distribuidora de Cosméticos Ltda, com fulcro no 

artigo 835, IX, do CPC.

 Expeça-se a respectiva carta precatória, para realização da penhora, 

anexando cópia do comprovante de inscrição cadastral e do quadro 

societário da sócia da referida empresa. Caso não hja cópia nos autos, 

deverá o credor trazer os documentos no prazo de 10 dias.

 Na mesma precatória, deverá também proceder a penhora de tantos bens 

quanto bastem para garantia da dívida no estabelecimento comercial da ré.

A missiva deverá ser entregue em mãos do credor para o devido 

cumprimento, conforme requerido.

4 – Com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa devedora, deverá o credor promover requerimento específico 

para instauração do incidente, inclusive indicando o nome e qualificação 

dos sócios da empresa executada, de acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, 

do CPC.

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390899 Nr: 5852-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA ME ( ZALEM 

VEÍCULOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, que no prazo de cinco dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça 

do estado de Mato Grosso, para cumprimento dos mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441227 Nr: 7400-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT 12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705

 Intimo a parte autora para manifestar - se no prazo de 5 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454097 Nr: 13683-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512928 Nr: 20553-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO WIIEZLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT 12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a parte requerente para manisfestar- se a cerca certidão do oficial 

de justiça no prazo de 5 (cinco)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020075-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020075-93.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

04 de fevereiro de 2020 às 16h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020075-93.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

04 de fevereiro de 2020 às 16h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020095-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BLATT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020095-84.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: FRANCIELI BLATT LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por FRANCIELI BLATT 
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LOPES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que é titular a Unidade Consumidora 

n. 6/371550-5 a requerida realizou inspeção em dezembro de 2018, sendo 

gerado termo de Ocorrência de Inspeção n. 691378 registrando suposto 

desvio de energia no ramal de entrada, porém nunca foi enviado o 

demonstrativo de cálculo da suposta recuperação de consumo. Afirma 

que, somente ao receber a fatura de abril verificou que constava o valor 

de R$5.221,13 e quando entrou em contato com a requerida tomou 

conhecimento que se tratava da recuperação de consumo de 07/2017 à 

12/2018 e foi lançado na fatura com vencimento para dezembro de 2018, 

mas a autora nunca recebeu a fatura e teve acesso apenas em abril de 

2019. Assevera que a fatura de dezembro de 2018 foi paga em atraso, 

porém não existe nenhuma outra fatura pendente de pagamento. Em sede 

de tutela antecipada de urgência, requer que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto perdurar a lide. 

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

requer pela inversão do ônus da prova e pela concessão de justiça 

gratuita. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, todavia em 

análise da exordial e documentos trazidos pela parte autora, entendo que 

o pleito liminar não merece prosperar. A requerente afirma que quita 

regularmente suas faturas, contudo não traz aos autos qualquer 

documento que demonstre estar adimplente com as faturas recentes, 

posto que comprova nos autos apenas o pagamento da fatura com 

vencimento em abril de 2017 (id. 27515247). Inexiste nos autos prova do 

pagamento de faturas referente ao ano de 2019, logo, o que verifico é a 

ausência de verossimilhança das alegações, pois os fatos narrados pela 

parte autora e os documentos acostados aos autos não demonstram a 

probabilidade do direito alegado, haja vista que não há qualquer 

comprovação de que a autora está adimplente com as demais faturas. 

Registro que, não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de energia 

elétrica, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que 

a inadimplência autoriza a suspensão do serviço e negativação de dados 

do devedor. Desse modo, com exceção da fatura em discussão, caberia a 

parte autora comprovar que está em dia com o pagamento das demais 

faturas, prova simples e de fácil acesso como o extrato de consumo 

fornecido pelo próprio site da requerida. Ante o exposto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 26 de março de 2020, às 15h00min, consigno que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de consumo 

inconteste, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020348-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO PEREIRA LEITE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020348-72.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): PORFIRIO PEREIRA LEITE NETO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por Porfirio 

Pereira Leite Neto em desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de 

Energia S/A, pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra a parte autora 

que, é titular da UC 6/806528-6 e que recebeu duas faturas em outubro de 

2019, cuja soma totaliza o montante de R$8.137,94 (oito mil cento e trinta e 

sete reais e noventa e quatro centavos), os quais seriam provenientes de 

débitos relativos à supostas inspeções elaboradas pela requerida. Afirma 

que, não recebeu notificações referente às inspeções e que nunca 

acompanhou qualquer procedimento neste sentido, bem assim afirma estar 

em adimplente com as faturas mensais, mas sua teve o fornecimento de 

energia suspenso na data de ontem (18.12.2019). Em sede de tutela 

antecipada de urgência, requer que a requerida seja compelida a 

restabelecer o fornecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora 

n. UC 6/806528-6 e que se abstenha de inserir seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, pretende a confirmação da liminar, a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados. Juntou 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter 

antecedente de cunho satisfativo, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso seja 

privada de serviço essencial. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos juntados, haja vista que o débito de fato está 

muito acima da média de consumo apresentada nos meses anteriores, 

conforme se vê das faturas e do histórico de contas acostados aos autos 

(id. 27618777 – Pág.1). Ademais, denota-se do Histórico de Contas e 

comprovante de pagamento, juntados sob id. 27618777, 27618773 e 

27618772, que a parte autora vem quitando adequadamente as contas de 

energia, permanecendo apenas sem pagamento as faturas em discussão, 

sendo desarrazoado que a requerida suspenda a energia elétrica por 

faturas pretéritas. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à Unidade 

Consumidora de n. UC n. 6/806528-6, bem como se abstenha de 

suspender o serviço novamente em razão do débito em discussão 

(faturas no valor de R$669,60 e R$7.468,34 – ambas com vencimento em 

30 de outubro de 2019 – id. 27618775 – Pág.4) até o deslinde da ação; 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 26 de março de 2020 às 15h20min constando que 

a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, bem como DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Considerando a urgência da medida, determino que a decisão 

seja cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015541-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA BRUNO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDASIO RAFAEL DOS SANTOS OAB - 112.307.465-87 

(REPRESENTANTE)

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI OAB - SC26364 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1015541-09.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): ONEIDA BRUNO DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE: 

GILDASIO RAFAEL DOS SANTOS RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Compulsando os autos, tem-se que a parte autora se manifestou nos 

autos (id. 27625765), informando que a requerida AGEMED não está 

cumprindo com a liminar concedida por este juízo de id. 26310651, posto 

que não promoveu o pagamento completo do procedimento de 

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, cuja prescrição médica prevê um total 

de 30 (trinta) sessões. Narra que, a clínica somente realiza o referido 

procedimento após o pagamento antecipado e que o orçamento 

apresentado por esta é de R$31.470,00, sendo neste valor incluso o valor 

das sessões e de cirurgia reparadora, equipe cirúrgica, consulta e 

retornos, pugna pelo bloqueio do referido valor nas contas bancárias da 

ré AGEMED e transferência em favor do prestador de serviços para evitar 

a interrupção do tratamento. POIS BEM. Denota-se que, no presente 

pedido consta o valor da terapia indicada anteriormente, bem como valor 

referente à cirurgia reparadora, a qual não constava no pedido anterior, 

sendo temerária a realização de penhora na forma pretendida, apesar de 

ser nítida a necessidade desta, conforme se observa o quadro da autora 

(id. 27625771 – Pág. 2-3), faz-se imprescindível a concessão de prazo 

para que a requerida viabilize o tratamento e o procedimento cirúrgico 

pretendido pela autora. Sendo assim, CONCEDO O PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO HORAS) para que a requerida AGEMED viabilize a 

realização das sessões necessárias para finalização adequada do 

procedimento de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA já iniciado pela autora, 

bem como possibilite a realização cirurgia reparadora indicada, sob pena 

da realização de penhora do montante indicado no orçamento de id. 

27625767 – Pág. 1. Tendo em vista, a suspensão dos prazos processuais 

em decorrência do recesso forense deverá ser providenciada a intimação 

pessoal da ré para que cumpra a presente decisão no prazo estabelecido. 

Intime-se. Cumpra-se no plantão forense. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA URGÊNCIA, proposto pela CELINE MACIEL LEITE BELÉM e 

DAYAN MANOEL BRITO BELÉM em desfavor de RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – 

VARZEA GRANDE – SPE LTDA., narrando, em síntese, que adquiriu das 

requeridas em 2012 um imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra 

Nova, mas recentemente a sua casa e várias outras localizadas na última 

rua do interior do condomínio apresentaram fissuras no piso, paredes e 

teto, as quais evoluíram progressivamente e se tornaram em grandes 

rachaduras. Narra que, em razão da gravidade dos problemas 

apresentados foi acionada a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil, a qual notificou a Promotoria de Justiça e em outubro deste ano o 

representante legal do condomínio foi notificado para imediata 

desocupação das 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais afetadas. 

Informa que a empresa requerida propôs o pagamento de auxílio para 

mudança de R$4.000,00, o pagamento fixo por seis meses de R$2.500, 

bem como o valor de R$285,00 referente ao condomínio do Residencial 

Terra Nova, todavia o recebimento desses valores está condicionado à 

assinatura de instrumento de acordo que possui cláusulas abusivas 

prevendo a renúncia de direito que se funda futura ação de indenização 

por danos morais e materiais. Em sede de liminar, requer que a requerida 

realize até o quinto dia útil de todo mês um depósito na conta corrente dos 

autores, sendo R$285,00 referente ao condomínio do Residencial Terra 

Nova, R$1.580,00 para pagar aluguel de outro imóvel e R$3.000,00 para 

cobrir as despesas com desocupação, sob pena de multa diária. No 

mérito, pugna pela procedência da demanda com a confirmação da liminar 

e a determinação para que a parte requerida permaneça promovendo os 

pagamentos até que os órgãos competentes informem se sua residência 

está em condições de ser habitada ou se deve ser desocupada em 

definitivo. Ao final, requer pela justiça gratuita e pela intimação da 

Promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande. 

É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, deve estar devidamente demonstrado o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, resta 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme 

teor do Laudo Técnico de Engenharia Civil e do Relatório Técnico de 

Sondagens Geotécnicas juntados nos autos. Consta ainda nos autos 

parecer da Defesa Civil determinando a imediata interdição do acesso e 

permanência dos moradores das casas localizadas na área e notificação 

para que os moradores desocupem os imóveis no prazo 48 (quarenta e 

oito) horas. Registra-se ainda que, considerando a constatação de risco 

crítico de ocorrência de danos contra a saúde e segurança dos 

moradores do Condomínio Terra Nova o nobre Parquet instaurou o 

Inquérito Civil n. 014007-006/2019 através da Portaria n. 07/2019, Portanto, 

o pedido de tutela antecipada da autora merece prosperar em parte, haja 

vista a comprovação da propriedade dos autores, dos danos estruturais 

existente no imóvel e o risco a que os autores e sua família estão 

expostas, bem assim considerando a determinação da Defesa Civil para 

que o desocupem em prazo exíguo, sendo coerente o valor pedido a título 

de aluguel de outro imóvel e o valor do residencial. Nesse passo, os 

autores juntaram Contrato de Locação de imóvel, pelo valor de R$1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais) (id. 27620135), além do pagamento de 

condomínio (id. 27620137 - Pág. 1), que segundo consta na fatura 

constante no id. 27620411 - Pág. 1, é de R$299,96 (duzentos e noventa e 

nove reais e noventa e seis centavos), que somado é superior ao valor 

pretendido pelos autores. Todavia, os requerentes já se mudaram e 

inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento da quantia 

pretendida para reparação das despesas com a mudança (R$3.000,00), 

inexistido documentos que evidenciem a probabilize do direito e o perigo 

de dano com relação ao pleito, não merece guarida o seu deferimento 

nesta fase sumária. Diante do exposto, haja vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, com fulcro no art. 300 do CPC, 

CONCEDO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida 

pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida promova em favor 

da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, a 

importância de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao 

condomínio do Residencial Terra Nova e R$1.580,00 (mil quinhentos e 

oitenta reais) para possibilitar aos autores o pagamento do aluguel de 

outro imóvel. Concedo o prazo de 05 dias para a realização do primeiro 

depósito pela requerida, consigna-se que consta nos autos conta 

bancária em que deverá ser efetuado o depósito, conforme alínea ‘a’ dos 

pedidos, 27619600 - Pág. 29. Cite-se/intimem-se os réus, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 26 de março de 2020, às 15h40min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 
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Concedo aos autores a JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes ditados pelo 

artigo 98 do CPC. No mais, ante da relação de consumo inconteste, defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC. Quanto ao pleito para que seja oficiado a 6ª Promotoria de Justiça 

desta comarca para acompanhar o processo, indefiro, por não vislumbrar 

nestes autos hipótese de intervenção do Ministério Público do Estado, nos 

termos do art. 178, do CPC. À vista do recesso forense, cumpra-se pelo 

Oficial Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019566-65.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): JOAO GABRIEL RIBEIRO PASSOS RÉU: INSTITUICAO ADVENT 

CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL Vistos etc. Verifica-se que, a 

parte autora requer pela Justiça Gratuita e, em que pese trazer aos autos 

cópia de sua CTPS, tem-se que o autor, ora menor impúbere, é 

dependente de ambos os genitores, porém não foi prestada quaisquer 

informações financeiras nem a profissão de seu pai, bem assim deve-se 

levar em consideração que a instituição de ensino na qual se pretende a 

realização da matrícula do menor é privada. No caso, ao que tudo indica, 

os genitores do requerente possuem condição financeira suficiente para 

arcar com as custas e despesas processuais, eis que se dispõem a 

custear as despesas em escola privada, cuja mensalidade aproxima-se ao 

salário mínimo vigente (id. 27243051 – Pág. 1 –Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, Cláusula 4). Destaco que, apesar de o § 3º do art. 

99 estabelecer a presunção de veracidade da alegação de 

hipossuficiência deduzida por pessoa natural, vislumbro no caso concreto 

que existem elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Outrossim, segundo o Código de 

Processo Civil: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos” (artigo 99, §2º, do CPC). Sendo assim, INTIME-SE a parte 

autora para demonstrar documentalmente a hipossuficiência financeira de 

ambos os genitores do autor, até mesmo para análise acerca da 

viabilidade da concessão de parcelamento das custas e taxas, OU, 

conforme for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (artigos 290 e 321 do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020498-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI PAULINA DE AVILA OAB - DF42064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020498-53.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUREMA DE FIGUEIREDO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e morais, proposta 

em desfavor de instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central, em que visa a correção/revisão dos juros e correção monetária 

dos valores depositados em sua conta do PASEP. Logo, com fulcro na 

resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que 

sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em 

Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011386-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Réu inexistente (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011386-40.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DILMA LOPES DA SILVA RÉU: RÉU INEXISTENTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não indicou a parte ré para figurar no polo passivo da demanda e não 

informou o endereço eletrônico das partes. Ademais, em análise dos autos 

constata-se que a inicial é inepta, posto que da narração dos fatos não 

decorre logicamente os pedidos. Isso porque, a ação é nominada ação 

como ordinária, mas o fundamento legal citado é o da Ação de Usucapião, 

sendo que no pedido pleiteia a obtenção do domínio do imóvel e discussão. 

Isto posto, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a 

requerente, por meio do seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

por inépcia da inicial. Ou, caso prefira, deverá, em igual prazo, deverá 

adequar a ação e os pedidos (art. 317 c/c art. 329, ambos do CPC), caso 

em que deverá, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informa o polo passivo da 

ação, nos termos do art. 319, II, do CPC; 2. Informar endereço eletrônicos 

das partes, o que se não for possível também deverá ser informado. 3. 

Adequar a ação proposta ao pedido e fundamentos jurídicos. 4. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000763-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILLAN HOLDINGS LTDA (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000763-97.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO REQUERIDO: JUILLAN 

HOLDINGS LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA 

FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA 

Vistos. Trata-se de Ação Cautelar de Antecipação de Provas com Pedido 
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Liminar promovida por LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO em desfavor de 

JUILLAN HOLDINGS LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. 

Aduz que, propôs em desfavor da requerida ação de reparação de danos 

materiais e morais, autuada nesse juízo sob o número 

1016553-58.2019.8.11.0002, em razão da interdição do seu imóvel no 

condomínio Terra Nova, em que requereu a prova emprestada para a 

juntada da pericia que seria produzida nos autos da ação cautelar de 

antecipação de prova em tramite na 4ª Vara Cível da Várzea Grande, n. 

1013763-04.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande em face da Segunda e Terceira Requeridas. Ocorre que, apesar 

de ter sido deferido a realização de perícia na Ação Cautelar em trâmite na 

4º Vara Cível, as partes formularam acordo no sentido de não fazer a 

perícia técnica no local, visando reparar os problemas existentes no 

condomínio. Alega que, se as requeridas mexerem no local com seus 

engenheiros e máquinas destruirão elementos de provas que podem 

identificar a responsabilidade ou não das demandadas, sendo que os 

operários já se encontram no condomínio fazendo sondagem para a 

reparação dos problemas. Assim, pugnou pela concessão de tutela de 

urgência para determinar que as rés se abstenham de fazer qualquer 

reparação, conserto, entrada de equipamento ou grupo de trabalho no 

local a ser periciado, bem assim a seja determinado a realização 

antecipada de prova para determinar perícia técnica no local e na 

residência do Autor. Pede os benefícios da gratuidade da justiça. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Pois bem. Inicialmente insta pontuar 

que a ação Cautelar foi integralmente revogada pelo Código de Processo 

Civil de 2015. No mais, o autor fundamenta o pedido liminar no art. 381 do 

CPC, que trata da ação de produção antecipada da prova cujo objetivo é 

garantir a regular produção da prova, em momento anterior ao previsto na 

lei, quando há o fundado receio de que venha a se tornar difícil ou 

impossível a verificação de determinados fatos no curso do processo 

(CPC/15, art. 381, inc. I). De tal modo, a ação de produção antecipada é 

utilizável apenas quando não houver processo em curso (no qual se vá 

usar a prova), o que não é o caso dos autos, pois segundo afirma o 

requerente possui ação em desfavor das requeridas em andamento. 

Destarte, considerando a existência de processo em curso a eventual 

necessidade da antecipação de uma prova e/ou sua produção antes da 

fase instrutória, deverá ser solicitada nos autos em andamento pelas vias 

gerais de tutela (tutela provisória e em caráter antecedente), ou, ainda, 

deve se observar o disposto no art. 139, VI, que confere ao juiz o poder 

de alterar a ordem de produção dos meios de prova. Nessa toada, tem-se 

que o autor carece de interesse processual para requerer a produção 

antecipada de prova pela via incidental (art. 487, VI, do CPC). Ante o 

exposto, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 15 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de interesse processual. Decorrido o prazo, com ou 

se manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013360-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO CARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1013360-35.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ARGEMIRO CARLET REQUERIDO: THAIS DA SILVA GOMES 

Vistos etc. Em análise ao petitório acostado no Id. 27333320, verifico que 

não se faz oportuna, neste momento processual, a citação com hora 

certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto que não se verificou a 

ocultação da requerida, posto que não fora localizado ninguém na 

residência indicada, nem mesmo a vizinhança a conhece, conforme 

informa a certidão da Oficiala de Justiça do Id. 26093456. Portanto, não 

houve exaurimento de possibilidade de tentar localizar a requerida. Desta 

feita, renove-se o mandado de citação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar o disposto no art. 277 do CPC. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014363-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1014363-25.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANELIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido 

de Danos Materiais e Morais, proposta por ANELIA PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO. Aduz que, no dia 8/05/2019, ao 

efetuar o saque da sua aposentadoria no Banco do Brasil, constatou que 

em sua conta haviam valores além do benefício, e ao procurar o gerente 

foi informada que a quantia de R$ 8.654,36 (oito mil seiscentos e cinquenta 

e quatro reais e trinta e seis centavos) refere-se a um suposto 

empréstimo feito junto ao requerido. Sustenta que, não possui vínculo 

contratual com a instituição financeira ré e tampouco realizou o 

empréstimo, sendo que, no dia 10/06/2019, ao solicitar o saque de sua 

aposentadoria notou que havia sido descontado R$300,00 (trezentos 

reais) em sua aposentadoria. Esclarece que, propôs a presente ação no 

Juizado Especial do Jardim Glória, sendo-lhe deferida a tutela antecipada 

para determinar que a requerido não de continuidade aos descontos, e o 

valor que recebeu em decorrência do empréstimo encontra-se depositado 

na conta judicial vinculada aquele processo. Todavia a ação foi extinta 

sem resolução do mérito em razão de o Juizado Especial não possuir 

competência para processar e julgar a presente demanda. Assim, requer 

a concessão da tutela de urgência para determinar que requerido se 

abstenha imediatamente de efetuar desconto indevido da sua 

aposentadoria, sob pena de multa diária. Pleiteia a inversão do ônus da 

prova e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

feito foi distribuído para a vara de direito bancário, que declinou da 

Competência (id. 25120041). É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. 

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa a autora a 

suspensão dos descontos em seus proventos por parte do requerido, 

pois afirma serem indevidos, uma vez que decorrem de contrato de 

financiamento que nega ter realizado. Da apreciação dos autos verifica-se 

que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso, restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para o 

demandante caso tenha que aguardar o término da demanda para a 

interrupção dos descontos em seus proventos, o que compromete sua 

subsistência e de sua família. Ademais, a probabilidade do direito restou 

evidenciada pela documentação acostada aos autos, os extratos 

bancários demonstram o depósito na conta bancaria a autora da quantia 

que ela nega ter solicitado e os extratos MPAS/INSS indicam que o Banco 

requerido efetuou descontos nos proventos da autora a título de 

empréstimo no valor de R$300,00 (trezentos reais). Neste diapasão, é 

perfeitamente cabível o deferimento do pedido de suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento, haja vista que não é plausível que 

a autora continue a pagar por dívida que afirma não ter adquirido. 

Ademais, conquanto a autora tenha recebido em sua conta o valor 

decorrente do empréstimo segundo consta do comprovante de pagamento 

e guia de depósito judicial (24739794 - Pág. 3-4), referido valor 

encontra-se resguardado na conta única. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1947 de 3112



jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. E se demonstrado que os descontos em folhas 

eram devidos, poderão retornar, sendo apenas prorrogado o pagamento. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que o requerido, no 

prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos realizados na folha de 

pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da causa. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência 

do autor em relação à ré, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, determino 

que o banco réu junte a cópia dos contratos que deram origem na dívida 

em discussão e autorização de desconto em folha, no prazo da defesa. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 2 de abril 

de 2020, às 10h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Solicite-se ao 

juiz do Juizado Especial do Jardim Glória e à Conta Única que proceda a 

vinculação do valor depositado na Conta Judiciária ao presente processo, 

encaminhando-lhes cópia dos documentos de id. 24739794 - Pág. 3 – 4. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020677-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BALBINO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020677-84.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON BALBINO CAMARGO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por JEFFERSON BALBINO 

CAMARGO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Aduz que, é usuário dos serviços de Energia Elétrica na 

Unidade Consumidora n: 6/1359953-5, e pretende com a presente ação 

refaturar as faturas dos meses agosto a outubro de 2019 os quais 

totalizam R$1.960,48 (um mil novecentos e sessenta reais e quarenta e 

oito centavos) e não refletem o consumo real da sua residência, e foram 

objeto de reclamação no PROCON para garantir a vistoria no local, no 

medidor e a retificação das faturas contestadas. Afirma que, após ter a 

informação de que seu nome estava conscrito no rol dos inadimplentes 

realizou inúmeras reclamações no SAC da concessionária ré, pois jamais 

realizou qualquer ilícito nos equipamentos de medição, bem como instaurou 

processo administrativo perante o Procon de Cuiabá. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão liminar do 

seu nome dos cadastros de inadimplentes, se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor até o final do 

presente feito, sob pena de aplicação de multa diária, seja determinado 

depósito judicial da média de consumo pela parte autora. Pede os 

benefícios da gratuidade da justiça. Posteriormente, peticionou informando 

que teve o fornecimento de energia suspenso, requerendo a análise 

imediata da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora (id. 

27793943). Os autos vieram conclusos para decisão. Fundamento e 

decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o 

requerente a concessão de tutela de urgência para que seja determinada 

que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na sua 

unidade consumidora, bem como retire seu nome dos cadastros de 

inadimplentes. Ocorre que, no caso, não estão presentes os requisitos 

necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, em 

especial a probabilidade do direito. Na exordial a autora relata que 

pretende a discutir as faturas dos meses de agosto a outubro de 2019, 

por não refletirem o consumo real da sua residência, as quais também 

seriam objetos de reclamações perante o Procon. Ocorre que da análise 

dos documentos juntados pelo autor, observa-se que suas reclamações 

perante o Procon referem-se aos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2018, não de 2019, como afirmado na exordial, de modo que 

as reclamações foram realizadas mais de um ano antes da propositura da 

ação (id. 27715926). Ademais, o requerente sequer juntou cópia das 

faturas que pretende discutir, ou das anteriores para se obter uma média, 

bem assim não comprovou estar em dia com o pagamento das faturas 

anteriores à propositura da ação. Ainda, embora alegue que teve o nome 

incluído nos cadastros de inadimplentes não juntou qualquer documento 

que corrobore com as suas alegações. De tal modo, não se mostra 

razoável que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o 

corte de energia enquanto o consumidor continua a usufruir dos serviços 

da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento 

sem justa causa, o que não se admite no direito. Portanto, o pedido de 

tutela antecipada da parte autora não merece prosperar, pois a 

constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida na 

exordial está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela 

parte autora. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a 

audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 2 de abril de 2020, às 8h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, após 

a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Nos termos do 

art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020030-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020030-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLUCE FERREIRA RÉU: BANCO PAN Vistos. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 2 de abril de 

2020, às 8h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Sem prejuízo, defiro o pedido de tutela antecipada 

e inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, pois 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da parte autora 

em relação à ré. Determino que a requerida, no prazo da defesa, junte aos 

autos a cópia do contrato e documentos apresentados por ocasião da 

contratação que deu origem ao débito em discussão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 8 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020254-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOEN PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEZIO JOSE DA GUIA BARROS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020254-27.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANTOEN PEREIRA JUNIOR RÉU: DIONEZIO JOSE DA GUIA 

BARROS Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 2 de abril de 2020, às 9horas, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019456-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019456-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAURICIO LINO DE CAMPOS RÉU: VIVO S.A. Vistos. Trata-se 

de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela 

de Urgência proposta por MAURICIO LINO DE CAMPOS em desfavor de 

TELEFONICA S.A. Alega que, surpreendeu-se com a restrição em seu 

nome referente a um débito no valor de R$151,35 (cento e cinquenta e um 

reais e trinta e cinco centavos) referente a um contrato vencido em 

06/06/2019. Afirma que, jamais firmou qualquer contrato com a requerida 

que pudesse originar o débito, por várias vezes tentou contato para 

solucionar o equívoco, sendo informado que o débito referia-se a contrato 

de plano pós-pago vencido e não pago e que somente haveria a exclusão 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento. Aduz 

que, solicitou cópias do contrato originário do débito ora questionado e 

estas não foram apresentadas. Assim, requer a concessão de liminar, 

para determinar que a requerida proceda a baixa da restrição no valor de 

R$174,53 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 

impostas ao seu nome, bem como nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa diária. Pede, ainda, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e a inversão do ônus da prova. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, cumpre anotar que a procuração pública juntada pelo 

autor está incompleta (id. 27541907), assim deverá emendar a inicial para 

juntar o documento completo. Sem prejuízo do cumprimento da 

determinação de emenda, procedo com a análise do pedido de tutela. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a 

retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de 

que a pretensa dívida não foi por ele adquirida e que desconhece o débito. 

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo caso a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste diapasão, são funestos os efeitos de ter o 

nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo 

atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada no documento acostado à exordial, indicando a 

inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, de 

débito que o requerente afirma não ter contraído. Por outro lado, não há 

risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com a 

exclusão do nome e dados da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente à dívida em discussão, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Outrossim, nos termos 

do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, 

eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor 

em relação à ré, determino que a ré apresente todos os documentos que 

deram origem à contratação do serviço que originou dívida em discussão, 

no prazo da defesa. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, 

a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 30 de julho de 2019, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, após 

a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 
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será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020360-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINE CARVALHO OLIVEIRA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020360-86.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIEINE CARVALHO OLIVEIRA DA FONSECA RÉU: DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. Cite-se/intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

em audiência de conciliação que designo para o dia 2 de abril de 2020, às 

9h20, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000437-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETORA DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000437-40.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: FERNANDA LEMES DO AMARAL REQUERIDO: COLETORA 

DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. Vistos. Designo o 

dia 17 março de 2020, às 14horas, para a inquirição da testemunha. 

Comunique-se o Juízo Deprecante a data assinalada para o ato, para as 

providências necessárias. Solicite-se ao juízo deprecante que informe se 

a testemunha/requerido a ser ouvido foi arrolada pela parte autora 

(assistida pela Defensoria Pública) ou pelo requerido, informando se lhe 

concedido a gratuidade da justiça. Em sendo arrolada pela parte autora, 

que é assistida pela Defensoria Pública, a testemunha deverá ser 

intimadas pela via judicial (art. 155, § 4º, IV). Caso contrário, a intimação 

da testemunha arrolada deverá ser providenciada pela parte que a 

arrolou, nos termos do artigo 455, do CPC. A inércia na realização da 

intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Às providências. 

Várzea Grande, 8 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000499-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PENTECOSTAL EVANGEHLO DE CRISTO MINISTERIO IDE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

ODAIR DA MOTA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

Audu ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000499-80.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): IGREJA PENTECOSTAL EVANGEHLO DE CRISTO MINISTERIO 

IDE RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

ODAIR DA MOTA SANTOS Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Escritura Pública com Cancelamento de Registro c/c Tutela 

Antecipada Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais 

proposta por IGREJA PENTECOSTAL EVANGELHO DE CRISTO MINISTÉRIO 

IDE. em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA. e ODAIR MATO SANTOS. Aduz que, por meio do seu pastor 

presidente, comprou 01 (um) lote de terreno urbano, localizado sob n. 01, 

Quadra 100, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande-MT, da primeira 

Requerida, que lhe outorgou autorização para lavrar escritura Pública de 

Compra e Venda no dia 07 de outubro de 2008. Todavia, por não dispor de 

recursos para lavrar a Escritura manteve-se na posse do imóvel, onde 

edificou uma igreja e uma casa pastoral nos fundos, e, há sete anos, 

autorizou o segundo requerido a morar no imóvel, haja vista que também é 

pastor e já havia trabalhado em outas unidades da congregação. Ocorre 

que, ao saber que o requerido estava infringindo normas da congregação, 

pediu que desocupasse o imóvel, porém este permaneceu e mandou o 

Pastor Presidente procurar a justiça. Estranhando o comportamento do 

requerido, procurar a segunda requerida para regularizar a situação do 

imóvel, no dia 20 de outubro de 2019, quando descobriu que esta havia 

revendido o imóvel ao corréu pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

outorgando-lhe autorização para escriturar o imóvel em seu nome, o que 

foi feito no dia 15 de outubro de 2019. Alega que, seu representante 

procurou o requerido para solicitar a transferência do imóvel para o nome 

da Igreja, mas este se negou dizendo que ali abriria um novo ministério e, 

diante da atitude do requerido, foi confeccionado um Boletim de 

Ocorrência narrando os fatos ocorridos. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência, para determinar seja expedido oficio ao 1º Serviço de 

Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande para que proceda a 

averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel, 

anotando a restrição judicial, bem como para que o Cartório do Segundo 

Serviço Notarial e Registral deste Município forneça toda a documentação 

apresentada para a confecção do contrato/escritura de compra e venda 

do terreno. Ainda, requer seja deferida a sua reintegração na posse do 

imóvel. Pede os benefícios da gratuidade da justiça. Os autos vieram 

conclusos para decisão. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do 

art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visa a requerente a concessão de 

tutela antecipada para ser reintegrada na posse do imóvel e para que se 

averbe à margem da matrícula a existência da presente ação, bem como 

que o Cartório do Segundo Notarial apresente a documentação utilizada 

para lavrar a escritura pública. Os pedidos merecem parcial deferimento. 

Da análise da documentação encartada aos autos, entendo que merece 

acolhimento o pedido para decretar a indisponibilidade do bem até 

julgamento final da demanda, pois este possui caráter nitidamente cautelar, 

estando presentes os elementos que indiquem a necessidade da adoção 

da medida assecuratória, com o escopo de preservar o objeto do 
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processo ou evitar lesão. A documentação acostada aos autos demonstra 

que a autora adquiriu o lote em discussão, e que obteve a autorização 

para a escrituração destes perante a Requerida Nossa Senhora da Guia, 

também indica que estes foram revendidos e escriturados em nome do 

corréu Odair Mato Santos. A concessão da liminar visa acautelar o 

interesse de terceiros que porventura tenham interesse em adquirir o 

imóvel, bem como o interesse da própria parte autora a fim de 

resguardá-la de eventual alegação, por parte daqueles, de 

desconhecimento sobre a presente discussão. Corroborando com a 

situação exposta nos autos, colaciono o seguinte julgado: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARA 

DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS PARA REFUTAR PROVA INEQUÍVOCA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Agravante não demonstrou 

situação concreta de perigo de dano ou risco que representa o bloqueio 

da matrícula da área, bem como deixou de trazer documentos que 

refutassem a prova inequívoca. 2.Necessária a manutenção do bloqueio 

da matrícula a fim de preservar o objeto de litígio até seu efetivo desfecho. 

(AI 82776/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017) (destaquei) Assim, no presente caso, a concessão de tutela 

caberia de forma ad cautelam, para determinar ao cartório competente a 

anotação nas margens das matrículas das áreas sobre a existência da 

presente ação declaratória, bem como o impedimento de alienação ou 

quaisquer gravames sobre os referidos imóveis. Ainda, não há que se 

falar em perigo da irreversibilidade da medida, diante da sua própria 

natureza jurídica, vez que poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. De outro norte, não merece 

acolhimento o pedido para determinar a reintegração da autora na posse 

do imóvel em litígio. Isso porque, apesar de a documentação juntada aos 

autos mostrar a plausibilidade do argumento da autora de que houve a 

venda em duplicidade, não seria viável conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar a sua reintegração de posse no imóvel 

sem antes conceder ao requerido a ampla defesa e o contraditório. É de 

se ressaltar que inexiste nos autos evidencia de que o segundo requerido 

reside no imóvel a título de comodato. Ainda, o imóvel em questão foi 

adquirido diretamente pela proprietária original, sem que existisse qualquer 

registro ou averbação intermediária denotando que, na data da aquisição 

pelo corréu, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, sem 

quaisquer anotações de ônus reais ou de ordens judiciais a impedir a 

aquisição, presumindo-se que, até que haja prova em contrário, esta 

ocorreu de boa-fé e de forma legítima, nos termos do §2º do art.1.245 do 

CC. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 

TUTELA DEFERIDA PARA NÃO ALTERAR A SITUAÇÃO DO LOTE E 

DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BENS 

ALIENADO POR ESCRITURA PÚBLICA PARA O AGRAVANTE RÉU. 

AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS 

DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO. ART.1.245 DO CC/2002 – 

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E 

PROPRIEDADE. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS 

MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS. IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 

167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73). (...). 

Nos termos do §1º do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002, “enquanto não se 

registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 

do imóvel.” 2. No caso concreto, além de a matrícula nº 111.986 

demonstrar que o imóvel em questão foi vendido diretamente pela pela 

proprietária original a terceiro, sem qualquer registro ou averbação 

intermediária, há também escritura pública de compra e venda denotando 

que, na data da aquisição pelo agravante o imóvel encontrava-se livre e 

desembaraçado, sem quaisquer anotações de ônus reais ou de ordens 

judiciais a melindrar a aquisição, há de se presumir por legítima, nos 

termos do §2º do art.1.245 do CC/2002, a aquisição. 3. Com vistas a 

resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos 

bens em disputa, é imperioso o registro da existência de ação na matrícula 

do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se 

opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item 

“12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos); 4. (...) (N.U 

1011996-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (negritei). 

Deste modo, situação versada nos autos é complexa e demanda dilação 

probatória quanto à alegação do exercício da posse pela requerente e 

comodato ao requerido, o que, em sede de cognição sumária, impede a 

concessão da tutela antecipada (art. 300, do CPC). Do mesmo modo, não 

restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

para a concessão da tutela de urgência, para determinar que o Cartório do 

2º Oficio encaminhe cópia dos documentos apresentados por ocasião da 

lavratura da escritura pública de compra venda. Além do mais, só deve 

ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a oitiva da parte 

contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da 

tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, 

oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre 

todo o ocorrido (art. 9º do CPC). Portanto, incabível a análise do pedido de 

antecipação de tutela de reintegração de posse na atual fase do feito, 

porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar 

o bloqueio da matrícula de n° 113.664, livro 2, do Primeiro Serviço de 

Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande, para que o imóvel não 

seja transferido sem autorização judicial, devendo ser averbado à margem 

da matrícula a existência da presente ação, com a especificação de seu 

objeto, evitando-se, assim, a incidência de possíveis erros a terceiros. 

Expeça-se ofício ao mencionado Cartório de Imóveis. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Citem-se/ intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

2 de abril de 2020, às 10h20, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009150-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL LEITE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009150-09.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ENIL LEITE DA COSTA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes são capazes e estão 

devidamente representadas. A parte autora postulou pela prova pericial. 

Assim, tendo a parte requerida apresentado contrato eventualmente 

assinado pela autora, o qual se encontra acostado no Id. 12966533, 

entendo ser necessária a perícia técnica para o deslinde da causa. Não 

existem preliminares a serem apreciadas, bem como não vislumbro, neste 

momento processual, nulidades a declarar nem irregularidades a serem 

sanadas, pelo que declaro o feito saneado. Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto controvertido a comprovação da 

autenticidade da assinatura aposta no contrato, bem assim o nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida. Para tanto, nomeio o Sr. EMILIANO MENDONÇA 

SILVA, recebendo suas correspondências na Av. Manoel José de Arruda, 
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nº 3.300, Cond. Res. Beira Rio – Porto - Cuiabá-MT, Fone: (65) 8121-4041, 

email: emilianomsilva, devendo ser intimado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias se manifeste quanto à aceitação da nomeação. Deverá o 

perito nomeado informar quanto a possibilidade de realização da perícia 

com a cópia do documento de fls. 49. Prazo: 10 dias. Caso negativo, fixo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerida traga aos autos o 

contrato original a ser periciado. De conformidade com o art. 95 do CPC, 

quando a perícia for requerida pela parte autora, caberá a esta antecipar 

os custos com sua realização, contudo a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita, fato que lhe retira a obrigação de custear o adiantamento e 

o pagamento dos honorários. Dessa forma, tendo em vista ser a autora, 

requerente da perícia, beneficiária da gratuidade da justiça, em 

observância à Resolução 232 do CNJ, considerando a complexidade do 

caso, que para a realização da perícia exige zelo e especialização do 

profissional em grau elevado, bem como longo tempo necessário para a 

prestação do serviço, fixo os honorários do perito em R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) (art. 504, § 4º da CNGC). Em sendo aceita a nomeação, 

deverá apresentar currículo e comprovar especialização, bem como 

confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como designar 

data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo serem intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). O Senhor Perito deve ser advertido(a) 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Desde já, formulo o 

quesito do Juízo: 1) A assinatura lançada nos documentos e contratos 

juntados pela requerida é da autora? Albergado pelo artigo 357, §8º, do 

CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para 

apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações 

dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os interessados para 

no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os 

assistentes técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1º, do CPC). Apresentados os 

quesitos suplementares durante a realização da perícia, a Gestora 

Judiciária dará ciência à parte contrária (artigo 469 do CPC), no termos do 

§2º do art. 1.241, da CNGC. Em se tratando de perícia grafotécnica, 

deverá a parte autora comparecer perante a Segunda Secretaria Cível 

desta Comarca para lançar em folha de papel, por cópia ou sob ditado, 

dizeres diferentes, para fins de comparação, deverá a gestora intimá-la 

para atendimento da solicitação, independente de ordem do Juiz (§ 3º, do 

art. 1241 do CPC, c/c art. 478, § 3º do CPC). Com a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo como de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC). 

Apresentado o laudo pericial, expeça-se certidão em favor do perito, com 

o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). 

Às providências. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007603-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA (AUTOR(A))

MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007603-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ, ELIZABETH DO 

CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA REU: ACACIA 

REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos etc. Consta no Id. 

22293172 petição da parte autora informando o parcial descumprimento do 

acordo formulado no Id. 18746399. Pois bem. Tendo em vista que o acordo 

formulado pelas partes fora devidamente homologado por sentença, este 

constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. De tal 

modo, para dar cumprimento ao acordo, o requerente deverá adequar os 

pedidos nos termos do art. 523 e seguintes do CPC. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar a petição inicial nos termos do 

art. 524, do CPC, sob pena de arquivamento dos autos. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000994-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

V. T. A. (REQUERENTE)

OZIEL DE SOUSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

ADRIELE SPINDOLA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 024.046.891-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000994-27.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001080-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DE LIMA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001080-95.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória referente à ação que discute 

contrato de natureza bancária, logo, em razão da matéria, a competência 

absoluta é da Vara Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual 

DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos 

redistribuídos para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1952 de 3112



EDSON ESTRELA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ESTRELA DE SOUZA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000743-09.2020.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000890-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL MARCELO GRIGOLETO OAB - SP247721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO CEZAR SANTOS VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000890-35.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: MARIA MARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: ALESANDRO 

CEZAR SANTOS VEIGA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória referente 

à Ação de Modificação de Guarda de Fato para de Direito, cuja matéria é 

de competência absoluta da Vara Especializada de Família e Sucessões 

para apreciação e julgamento deste feito. Sendo assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, determinando sua remessa a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. Várzea 

Grande, 15 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO GOMES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000137-78.2020.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000568-15.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 02 de abril de 2020, às 14h20min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011036-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE FRANCA DE MORAES 97555975300 (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1011036-72.2019.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020605-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020605-97.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Em busca junto ao Sistema PJe, verifica-se que o presente feito é conexo 

ao processo nº 1019951-13.2019.8.11.0002 em trâmite pela 3ª Vara Cível 

da Comarca de Várzea Grande/MT, uma vez que possuem mesmas partes 

e mesma causa de pedir. Denota-se que, no feito supracitado foi proferida 

decisão em janeiro do corrente ano concedendo liminar para que a 

requerida restabelecesse o fornecimento de energia da UC n. 

6/1315380-4, a qual é a mesma unidade consumidora em discussão nesta 

demanda. Portanto, em análise aos documentos instruídos na presente 

demanda e em consulta ao PJe, verifica-se a existência de conexão entre 

o presente feito e aquele em curso perante a 3ª Vara Cível desta 

Comarca. Em casos tais, a fim de se evitar decisões conflitantes entre 

juízos distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do CPC que prevê: 

"Art. 55 – Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles". Assim, tendo em vista a conexão da 

presente ação com a acima mencionada, estas deverão ser reunidas para 

julgamento simultâneo, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Diante 

destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao 

juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n.º 

1019951-13.2019.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008184-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (EXECUTADO)

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008184-46.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA EXECUTADO: FILADELFO DOS REIS DIAS, JOSE MARIA OTAVIO 

MARTINS DUARTE Vistos etc. 1 – Primeiramente, deverá ser cumprida a 

decisão dos Ids. 12644966 e 21767368, certificando o transcurso do 

prazo, e excluindo o executado José Maria Otavio Martins Duarte do polo 

passivo da presente demanda, devendo a Sra. Gestora também certificar 

a respeito do petitório do Id. 13030357, conforme já determinado. 2 – 

Novamente foi frustrada a citação do requerido Filadelfo, informando o Sr. 

Oficial de Justiça que obteve a notícia que o mesmo seria encontrado 

somente no período matutino (Id. 24577123). 3 – Pendente de análise o 

petitório formulado pela parte credora (Id. 26615917), onde postula pela 

citação por hora certa bem assim a conexão destes autos com os autos 

nº 1008163-70.2017. Da citação por hora certa É de se ater o credor que 

não houve equívoco e/ou contradição no indeferimento da citação por 

hora certa (decisão – Id. 22445342), isso porque só havia uma tentativa 

de citação, e o art. 252, caput, do CPC, dispõe que o pedido de citação por 

hora certa deverá ser deferido somente após a segunda tentativa. 

Contudo, com a segunda diligência inexitosa (Id. 24577123), considerando 

o endereço certo do devedor, neste momento processual, defiro a citação 

por hora certa do executado Filadelfo dos Reis Dias, que deverá ser 

realizada nos termos do art. 252 e 254, do Código de Processo Civil. Da 

conexão Requer o credor seja decretada a conexão destes autos com os 

autos nº 1008163-70.2017. Analisando ambos os processos, verifica-se 

que tratam de cobrança de títulos diferentes, apesar de figurarem nos 

polos as mesmas partes. Desse modo, não merece guarida o pedido de 

conexão, vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput: I – à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II – às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

(grifei) Para corroborar, trago também o seguinte julgado: CONEXÃO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA TENDO POR PARTES E 

TÍTULOS DIFERENTES. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. ART. 55, DO CPC. 1. 

O agravante embargou execução, ao argumento de que o credor originário 

dos cheques os teria descontado perante agiota (o exequente), mesmo 

não consumado o negócio que embasou o saque dos títulos. 2. Pretendeu 

conexão com outro feito, movido por outra autora, em que ela pretende o 

reconhecimento da inexigibilidade de cheques diversos, deduzindo 

idênticos argumentos. 3. Não se verifica identidade entre pedidos, 

conquanto semelhantes os fundamentos de ambos. Exegese do disposto 

no art. 55, do CPC. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 

21870819720198260000 SP 2187081-97.2019.8.26.0000, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 01/11/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/11/2019) Em assim sendo, tendo como objeto 

distintos ambas as ações de execução (maquinários agrícola), ausente a 

prejudicialidade que justifica a reunião das ações. Desse modo, indefiro o 

pedido de conexão, formulado pela parte credora. 3 - Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 15 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001663-51.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA REU: REGINALDO LUIZ 

DE ALMEIDA FERREIRA - ME Vistos etc. Primeiramente, deverá ser 

procedida as alterações necessárias, fazendo constar CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA Consta do Id. 23805729 petição em que o exequente requer a 

penhora de metais preciosos, e, caso seja inexitosa, a penhora do 

faturamento da empresa executada, fixando percentual a ser penhorado. 

Pois bem. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de metais 

preciosos no estabelecimento comercial da ré, de tanto quanto bastem 

para garantia da dívida, consignando o endereço descrito no Id. 23805729 

(Rodovia BR-070, Km20, no município de Nossa Senhora do Livramento, 
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Estado de Mato Grosso – Fazenda Bom Jardim). Caso encontrado bens 

penhoráveis, lavre-se o respectivo termo (CPC, art. 838), intimando o 

devedor no seguimento. Formalizada a penhora, cumpra-se conforme 

disposto no art. 841, § 1º, do CPC. Caso reste infrutífera a constrição 

determinada acima, apreciarei os demais pedidos do credor. Intime-se e 

cumpra, expedindo o necessário. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000571-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP OAB - 03.121.422/0001-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000571-67.2020.8.11.0002 

REPRESENTANTE: VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por 

VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Narra a autora que, é proprietária da UC 

6/2677932-2 e que firmou contrato com a requerida para fornecimento de 

energia, no qual contratou KW Fora da Ponta de 300KW e em junho de 

2019 realizou com a requerida o 2º aditivo ao referido contrato 

aumentando a contratação do KW Fora da Ponta para 500KW. Afirma que, 

neste tipo de contratação o consumidor paga integralmente pelo kW 

contratado, mesmo que não utilize essa capacidade e caso venha utilizar 

kW acima do contratado será cobrada dela tarifa de Ultrapassagem Fora 

da Ponta, nos termos da Cláusula 31ª do Contrato. Contudo, recebeu em 

novembro e dezembro de 2019 faturas na importância de R$27.083,76 e 

R$37.347,92, respectivamente, o que lhe surpreendeu, pois a planta 

industrial está totalmente paralisada, sem qualquer operação desde 01 de 

outubro de 2019, haja vista o rompimento parcial de uma barragem de 

rejeitos, que contratou serviço especializado, sendo constatado por 

Engenheiro em Laudo de Análise de Medição que o valor apurado pela 

requerida está em discrepância com o real consumo KW/mês da 

requerente. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer a 

suspensão da exigibilidade das faturas de novembro e dezembro/2019 

para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia e, caso já tenha ocorrido que seja restabelecida, bem como se 

abstenha de incluir seus dados junto ao cadastro de inadimplentes. No 

mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado nas 

faturas em discussão, alternativamente requer a revisão da fatura para 

apuração do valor correto do consumo da autora. Ao final, requer pela 

inversão do ônus da prova e oferta veículo automotor à título de caução. O 

feito foi distribuído por dependência às ações de n. 

1016539-74.2019.811.0002 e n. 1019987-55.2019.811.0002 em trâmite 

nesta vara. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso seja privada de serviço essencial para o 

funcionamento da empresa. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos juntados, haja vista que o autor trouxe aos 

autos laudo pericial, em que o engenheiro eletricista afirma que em análise 

das medições de consumo da autora os valores não chegaram próximos 

ao valor apurado pela requerida, conforme id. 27848649 – Pág.1-13. 

Registra-se que, já existem duas demandas, cujas liminares foram 

concedidas determinando a suspensão das faturas referentes aos meses 

de setembro e outubro de 2019, logo, faz-se a prestação de caução por 

parte da requerente a fim de evitar o perigo da irreversibilidade da medida. 

Denota-se que o veículo ofertado a título de caução é o mesmo que foi 

ofertado na ação de n. 1019987-55.2019.811.0002, todavia, a avaliação 

deste segundo a tabela FIPE supera o valor discutido em ambas as 

demandas, conforme id. 27848659 – Pág. 2, motivo pelo qual recebo a 

caução ofertada e, consequentemente promovo a respectiva anotação 

junto ao registro deste veículo via Sistema Renajud. Ante o exposto, tendo 

em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, 

do CPC, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA FATURA REFERENTE À 

NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 (ID. 27848645 e 27848647), determinar 

que a empresa ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/2677932-2 no que se refere às 

faturas em discussão e, caso já tenha suspendido o serviço, 

restabeleça-o no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa 

diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil 

reais), bem assim se abstenha de incluir os dados da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 02 de abril de 2020, às 

16h20min, consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Por fim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos 

do artigo 6º, VIII, do CDC. Considerando a urgência da medida, determino 

que a decisão seja cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Promova-se a associação do presente feito à ação de n. 

1016539-74.2019.811.0002 e n. 1019987-55.2019.811.0002. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019566-65.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): J. G. R. P. REU: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE 

EDUC E ASS SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, ajuizada por JOÃO GABRIEL RIBEIRO 

PASSOS, menor impúbere representado por sua genitora KACIANE 

IAMIZA RIBEIRO LONGO PASSOS, em face de INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCAL “COLÉGIO 

ADVENTISTA – VÁRZEA GRANDE”; sustentando que o autor é portador 

de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 F84.0). Narra que, o 

autor estava matriculado no colégio requerido no primeiro semestre de 

2019 e frequentou regularmente as aulas por esse período, sabendo do 

diagnóstico do menor sua genitora entrou em contato com a instituição 

requerida e esta não dispunha de TDE, então o matriculou em um colégio 

municipal, o qual possui em seu quadro o profissional TDE, contudo o autor 

somente poderia permanecer nesta creche até o final de 2019, pois esta 

creche apenas acolhe crianças até os 03 (três) anos de idade e o menor 

completou 04 (quatro) anos em novembro/2019. Afirma-se que, sabendo 

do período de matrículas da instituição ré a genitora do autor tentou por 

duas vezes realizar a matrícula deste no colégio, porém lhe informaram 

que não estavam aceitando mais crianças especiais. Sendo assim, em 

sede de antecipação de tutela a parte autora pugna que a requerida seja 

compelida a efetivar imediatamente a matrícula do autor na pré-escola para 
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o ano letivo 2020 e que seja disponibilizado apoio (T.D.E), sob pena de 

multa diária. No mérito, requer pela procedência da demanda com a 

confirmação da liminar, sendo a requerida compelida a atender e 

disponibilizar vagas para o autor, enquanto sua idade for compatível com o 

ensino ofertado pela Instituição ré. Foi determinada a emenda a exordial 

para que fosse comprovada a hipossuficiência financeira de seus 

genitores, tendo vista sua condição de dependentes destes (id. 

27666422). Aportou aos autos petitório da parte autora com cópia da 

CTPS dos pais do autor (id. 27854036). É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente recebo a emenda realizada e passo a análise do pedido 

liminar. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as 

tutelas cautelar e antecipatória (artigo 300, CPC), as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipatória de caráter satisfativo, uma 

vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano que 

seria não poder se matricular e perder a vaga no colégio escolhido para o 

início do ano letivo na pré-escola. Já os documentos indicam a 

probabilidade do direito da autora, pois evidenciam o diagnóstico do autor 

e a alegação de sua genitora referente a recusa da instituição na matrícula 

do infante. Frisa-se que, a Lei n. 13.146/2015, conhecida como a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. A norma inovou na ordem jurídica em diversos aspectos 

da vida social, determinando a inclusão das pessoas com deficiência. 

Deficientes, na acepção da Lei, é aquele que possui “impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Ou seja, os deficientes físicos, mentais, intelectuais ou 

sensoriais são os destinatários da lei, motivo pelo qual o Estado e o setor 

privado devem assegurar seus direitos, com o propósito de garantir 

igualdade. Pois bem. Aplica-se de forma obrigatória às instituições 

privadas de qualquer nível e modalidade de ensino o aprimoramento dos 

sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços 

e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena, dentre outras obrigações previstas no artigo 28, sendo 

vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas 

determinações (parágrafo único, artigo 28, Lei n. 13.146/2015). 

Registra-se que, a ADI 5357 ajuizada pela Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) para questionar a 

constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 28 e caput do artigo 30 

da Lei 13.146/2015 foi julgada improcedente pelo STF, in verbis: EMENTA: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 

13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO 

INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da 

Lei nº 13.146/2015). [...]. 5. O enclausuramento em face do diferente furta 

o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do 

que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio 

com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de 

todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei 

nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e 

pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não 

apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar 

sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades 

que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em 

seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento 

do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em 

julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto 

do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de 

inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, 

Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 

DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) De outra banda, no que se 

refere ao pedido de disponibilização de profissional de apoio sob pena de 

multa, entendo que se faz temerário este juízo impor tal obrigação à 

requerida sem qualquer respaldo documental que o recomende. 

Destaca-se que, determinar que os estudantes com deficiência sejam 

pedagogicamente atendidos de forma individualizada, por óbvio, perde o 

sentido da inclusão, podendo trazer uma barreira à sua participação. 

Sendo assim, é importante avaliar se a presença desse profissional em 

sala de aula é mesmo necessária. E se for, é fundamental que o objetivo 

de sua atuação seja sempre a promoção da autonomia e da independência 

do estudante. Logo, torna-se afoito fazer tal determinação em sede de 

análise perfunctória da ação, pois esta pretensão está condicionada à 

produção de provas e ao crivo do contraditório, tanto no que se refere à 

recomendação médica quanto pedagógica. Desse modo, a tutela 

pretendida merece acolhimento parcial. Ante o exposto, CONCEDO EM 

PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA e, em consequência, DETERMINO que a 

ré autorize a matrícula do João Gabriel Ribeiro Passor para ingressar na 

pré-escola no ano letivo 2020, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Ressalta-se que, tratando-se de instituição privada, ao autor fica 

assegurado o pagamento igual aos demais estudantes, posto que é 

vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas, conforme previsão do parágrafo 

único, artigo 28, Lei n. 13.146/2015. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 16h20min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). A ausência injustificada de qualquer uma das partes à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC). CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ OAB - MG53053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (REU)

HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO (REU)

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO (REU)

HERMES GONÇALVES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004942-11.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): HILDA MARIA DA SILVA REU: DALVA DE CAMPOS FERREIRA 

CARDOSO, HERMES GONÇALVES FERREIRA, HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO, VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE INVENTÁRIO, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por HILDA MARIA DA SILVA em desfavor de HERMES 

GONÇALVES FERREIRA, DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO e 

HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO pelos fatos e fundamentos da exordial. 

Narra a parte autora que com o óbito de Minuza Coelho de Oliveira no ano 

de 2004 deu-se abertura a inventário judicial, sendo posteriormente 

verificada a existência de um herdeiro desta, o qual foi reconhecido como 

irmão da de cujus, após realização de ação de investigação de 

paternidade. Todavia, em apuração quanto a existência de saldo da de 

cujus junto às instituições financeiras verificou-se que os valores 

depositados no Banco Itaú S/A haviam sido sacados, constatou-se ainda 

a existência de inventario extrajudicial aberto em 2014 perante o Segundo 
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Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, tendo como inventariante 

Marcos Coelho de Oliveira, o que gerou a instauração de ação penal para 

apuração de crime de falsidade documental. Em sede de tutela provisória 

pretende que seja declarada a indisponibilidade de bens dos requeridos, 

seja declarada a nulidade da ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E 

PARTILHA DO ESPOLIO DE MINUZA COELHO DE OLIVEIRA, datada de 

28/08/2014, Livro n° 368, Fl. 197/198 do Segundo Serviço Notarial e 

Registral dessa comarca de Várzea Grande/MT. No mérito, requer a 

condenação ao ressarcimento integral da importância sacada, 

devidamente atualizada, a condenação dos réus no pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao espólio e herdeiros. Ao final 

pugna pela expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

deste Estado, para apurar a conduta do advogado HÉLCIO CARLOS 

VIANA PINTO, inscrito sob o n° 6.558/MT e a intimação do I. Representante 

do Ministério Público. Foi determinada a emenda da exordial para ser 

informado o quantum pretendido a título de danos morais, fosse corrigido o 

valor da causa e o polo ativo, bem como comprovada a hipossuficiência 

da parte autora (id. 20682498 – Pág. 1-2). Aportou aos autos o petitório de 

id. 21236812 – Pág. 1-2 É o relatório. Fundamento e decido. Incialmente, 

recebo a emenda por ser satisfatória e passo a analisar o pedido liminar. 

Denota-se que, o pedido principal é que a parte requerida restitua o valor 

sacado de forma atualizada e seja condenado aos danos morais 

ocasionados, tendo em vista a nulidade do documento que autorizou o 

saque, todavia em sede de tutela de urgência a autora requereu pela 

indisponibilidade de bens destes para garantir o ressarcimento e que seja 

declarada a nulidade da Escritura Pública de Inventário firmada no 

tabelionato desta comarca, logo, o pedido é satisfativo e confunde-se 

nitidamente com o mérito. Sendo assim, é incabível a análise do pedido de 

antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque 

invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Logo, a 

constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida 

pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório, posto que não há como afirmar a nulidade da Escritura 

Pública de Inventário através de análise perfunctória em sede de 

antecipação de tutela, tampouco determinar a indisponibilidade de bens da 

parte ré antes da confirmação da nulidade do referido documento. Por 

conta disso, no momento o que se verifica é a existência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, motivo pelo qual entendo que não 

merece prosperar a tutela pretendida pela parte demandante. No mais, 

deixo de determinar a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do 

Brasil, uma vez que se trata de diligência da parte, bem assim deixo de 

encaminhar os autos ao Ministério Público, ante a ausência de interesse, 

pois já existe ação penal em trâmite, conforme informado pela autora. 

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com 

fulcro no artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 02 de abril de 2020, às 

15h40min, consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Por fim, considerando que a parte autora possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Dessa 

forma, procedam-se as devidas anotações nos registros dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000915-48.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

02 de abril de 2020 às 14h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000973-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

FERMINIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000973-51.2020.8.11.0002 

AUTOR: FERMINIO JOSE DA SILVA, SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA 

REU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS 

EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por FERMINIO 

JOSÉ DA SILVA e SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA em face de 

POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS e POSTAL SAÚDE – UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

REGIONAL MATO GROSSO URR/MT; sustentando que é dependente de 

seu marido no plano de saúde requerido, que apresenta quadro de LUPUS 

com comprometimento hematológico e nefrite lupica, motivo pelo qual foi 

internada para infusão do medicamento MABHTHERA (RITUXIMABE), 

porém a liberação deste medicamento de alto custo foi negada pelo plano 

de saúde requerido. Em sede de antecipação de tutela, a parte autora 

pugna que a requerida seja compelida a autorizar e fornecer a medicação 

conforme prescrição da médica que a assiste, sob pena de multa diária. 

No mérito requer a procedência da ação com confirmação da liminar e 

condenação da requerida por indenização pelos danos morais 

ocasionados pela requerida, ao final pugna pelos benefícios da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração ad judicia, 

documentos pessoais, Laudo Médico, documentos referentes a exames 

realizados. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. O instituto da 

tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória (artigo 300, CPC), as quais podem ser antecedentes ou não 

e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com 

base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1957 de 3112



tutela de urgência antecipatória de caráter satisfativo, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, substanciado no risco eminente à vida da parte autora 

caso seja privada da realização de tratamento essencial para conter a 

evolução de doença grave que lhe acomete. Já os documentos indicam a 

probabilidade do direito da autora, pois evidenciam o diagnóstico da autora 

e a necessidade do tratamento, bem assim a própria médica responsável 

pela autora informa o recebimento da negativa do plano de saúde, 

conforme documento de id. 27965858 Na hipótese vertente, há liame 

contratual vinculando obrigações e direitos entre as partes. De um lado, a 

prestação de serviços médicos alcançados pelo respectivo plano, 

coberturas e assistências atinentes a tais serviços e, de outro, o 

pagamento da mensalidade acordada. Deve-se registrar que, ao presente 

caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n. 8.078/90), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

o qual aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 

Ademais, não se pode olvidar que a indicação do tratamento com a 

medicação citada foi solicitada pela Dra. Sarah Novais CRM/MT 3425 e 

Dra. Aline Tiemi Hirose Ventura CRM/MT 8972, conforme documentos de 

Id. 27965857 e 27965858. Sendo assim, certo é que a manutenção do 

tratamento é indispensável para o tratamento da moléstia que acomete a 

parte autora a ponto de ter que manejar a presente demanda com pedido 

de tutela de urgência, cujo deferimento, ao que tudo indica, garantir-lhe-á a 

melhora de seu quadro clínico. Confira-se ainda recente entendimento 

jurisprudencial em casos análogos: PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE MEDICAÇÃO. RITUXIMABE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. 

AUSÊNCIA DE EMPECILHO À COBERTURA. 1. A Lei 9.656 /98 disciplina, 

em seu artigo 12, o rol de coberturas obrigatórias, dentre as quais está o 

fornecimento de medicamentos receitados pelos médicos assistentes 

quando o plano contratado incluir internação hospitalar e a receita esteja 

sendo ministrada no âmbito da internação. 2. Cabe ressaltar que cabe ao 

médico assistente da parte enferma a indicação do tratamento mais 

adequado ao seu caso, eis que tem conhecimento das peculiaridades de 

seu quadro clínico, tendo em conta que, no caso, é incontroverso que a 

patologia é coberta pelo plano de saúde. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079801635, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Julgado em 27/03/2019). Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. 

RITUXIMABE. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor . A Lei 9.656 

/98 prevê a possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para 

uso domiciliar, excetuando apenas os medicamentos antineoplásicos, 

caso dos autos. O fato de a medicação ser ?off label?, ou seja, 

empregada para uso cuja indicação não está na bula, não constitui óbice 

ao seu fornecimento pela operadora do plano de saúde. Quando um 

medicamento é aprovado para uma determinada indicação, não significa 

que esta seja a única possível. Via de regra, é descabida a alegação de 

não fornecimento do medicamento apenas por se tratar de tratamento ?off 

label?, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado. 

Inexistência de configuração de tratamento experimental. A operadora de 

plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito 

pelo médico, sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente 

está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA 

(uso off-label). Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 70082004375, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em: 29-08-2019) Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e, em consequência, DETERMINO que a ré AUTORIZE A 

LIBERAÇÃO DO MEDICAMENTO MABHTERA (RITUXIMABE) 500 MG, 

conforme prescrito pela médica que assiste a autora; bem como todos os 

procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares supervenientes 

necessários ao requerente, sob pena de, no caso de descumprimento, 

responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual limito ao montante de R$10.000,00 

(dez mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 02 de abril de 2020, às 14h40min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). A ausência 

injustificada de qualquer uma das partes à audiência de conciliação é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Estando evidenciada a hipossuficiência da parte autora em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC, bem assim CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA à autora. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020 (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001071-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001071-36.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOSÉ 

ROBERTO DA COSTA JUNIOR em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sustentando, em síntese, que 

suas faturas sempre vieram em valores aproximados de R$300,00 

(trezentos reais), contudo desde outubro de 2019 as faturas passaram a 

ter valores de R$600,00 (seiscentos reais) à R$800,00 (oitocentos reais), 

o que entende ser indevido, pois acredita que seu consumo é menor. 

Narra que firmou termo de confissão de dívida quanto à fatura de outubro 

de 2019 por receio de ocorrer a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a requerida 

imediatamente cancele ou suspenda a exigibilidade das faturas referentes 

ao parcelamento do mês de outubro de 2019, suspenda as cobranças das 

faturas referente ao mês de novembro de 2019 e do mês de dezembro de 

2019, bem como, se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, e se abstenham de suspender o fornecimento de 

energia elétrica de sua residência. No mérito, pugna pela confirmação da 

liminar e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da 

prova e pela concessão de justiça gratuita. Juntou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso seja 

privada de serviço essencial e na iminência de ter seu nome negativado. 

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, 

haja vista que o débito de fato vai acima da média de consumo 

apresentado nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora (id. 27988974), o qual, inclusive 

demonstra que o autor se encontra adimplente com todas as faturas 

anteriores. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré suspenda a exigibilidade das faturas 

referentes ao parcelamento do mês de outubro de 2019 (id. 27988973 – 

Pág. 1), suspenda as cobranças das faturas referente ao mês de 

novembro de 2019 (id. 27988973 – Pág. 2) e dezembro de 2019 (id. 

27988973 – Pág. 3), se abstendo de interromper o fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora de n. 6/382364-8 referente às 

faturas citadas, bem como não promova a inclusão do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 02 de 

abril de 2020, às 15h00min, constando que a peça contestatória deverá 
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ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). No mais, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA 

ao autor e, ante a relação de consumo inconteste, defiro a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014153-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MORENO DE OLIVEIRA ESTEVAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SABATINI FILHO (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1014153-71.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): GENIVALDO MORENO DE OLIVEIRA ESTEVAM REU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, MAURO 

SABATINI FILHO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 

POSSE C/C NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por GENIVALDO MORENO DE OLIVEIRA ESTEVAM em desfavor 

de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e MAURO 

SABATINI FILHO pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra que, em 

2004 adquiriu o lote 06 da quadra 32-A do loteamento Jardim Paula III, 

sendo tudo documentado junto à 1ª requerida, posto que à época da 

compra o imóvel ainda estava em nome desta. Afirma que desde a 

aquisição vem fazendo os pagamentos do IPTU e exercendo todos os 

poderes de proprietário, cuidando e fazendo todas as limpezas 

necessárias, porém em maio de 2019 ao verificar a documentação na 

prefeitura para efetuar o pagamento do IPTU 2019, constatou que este 

estava registrado em nome do 2º requerido Mauro Sabatini Filho e ao 

diligenciar junto ao cartório verificou que a primeira ré promoveu a venda 

do imóvel para aquele. Em sede de tutela provisória, pretende que seja 

averbado quanto a existência da presente ação judicial junto à margem da 

matrícula nº 110.426, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Várzea Grande/MT e também faça a Averbação de indisponibilidade de 

venda, doação, ou qualquer outro tipo de transferência do referido imóvel 

a terceiros, até a resolução final do processo, para assim evitar prejuízos 

a terceiros de boa-fé. No mérito, pugna procedência da presente demanda 

com a confirmação da liminar e seja declarada a nulidade do negócio 

jurídico firmado entre os requeridos e anulação da matrícula 110.426 do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande e mantida a posse do 

autor, ou, alternativamente, sejam os requeridos condenados ao 

pagamento de indenização pela perdas e danos relativo ao valor do 

imóvel, bem como pleiteia indenização pelos danos morais ocasionados. 

Ao final requer pela justiça gratuita. Instado a emendar a exordial e 

comprovar hipossuficiência alegada, o autor juntou petitório de id. 

25391586 – Pág. 1-2. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

emenda realizada por ser satisfatória, passo a análise da liminar 

pretendida. Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é 

gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais 

podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de 

medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e 

perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, 

para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou 

executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No 

presente caso, a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos juntados, haja vista o contrato de compra e venda, bem como 

os comprovantes de pagamento das parcelas do imóvel (id. 24658757 – 

Pág. 7-11 e id. 24658457 – Pag. 18-20). Entretanto, não vislumbro o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação no que se refere à eventual 

alienação do bem, posto que o autor está assegurado de eventuais 

prejuízos haja vista que elaborou pedido alternativo de perdas e danos, 

bem assim enquanto não for declarada a nulidade da compra e venda 

firmada entre os requeridos, permanece o proprietário com a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

averbação para impedir a alienação do bem. De outra banda, CONCEDO 

EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300 do CPC, para DETERMINAR que seja averbada a informação 

quanto a existência da presente ação à margem da matrícula nº 110.426, 

do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, a fim 

de assegurar o conhecimento de terceiros quanto a litigiosidade do 

referido bem. No mais, registro que apesar de o autor ter nominado a 

demanda como Ação de Manutenção de Posse, os pedidos foram 

elaborados dentro do rito comum e inexiste pedido liminar nesse sentido. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 02 de abril de 2020, às 15h20min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000599-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVEL SEM MATRICULA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000599-35.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): NERCINO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA DA 

SILVA SANTOS REU: IMOVEL SEM MATRICULA Vistos, etc. I – 

Considerando que o autor comprova nos autos que o imóvel usucapiendo 

não possui registro que possibilite identificar o proprietário do bem (id. 

27789560 - Pág. 6), DETERMINO que se expeça edital para citação do 

proprietário do imóvel em discussão com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC. II – Cite-se regularmente 

todos os confinantes do referido imóvel, observando a qualificação 

exposta no id. 27789567 – Pág. 1-2. III – Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os interessados em lugar incerto e os eventuais 

interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). IV – Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. V – Dê-se 

vistas ao Ministério Público. Concedo à parte autora benefício da JUSTIÇA 

GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 20 

de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009321-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE AMORIM CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009321-29.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

EVANDRO DE AMORIM CARVALHO Vistos etc. Defiro o petitório acostado 

no Id. 20420897. Em assim sendo, expeça-se mandado executório, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça dar cumprimento ao art. 212, § 2º, do CPC. 

O endereço do executado é CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, 

CASA Nº. 343 DA QUADRA 09, situado á Rodovia: Mario Andreazza, s/nº, 

Bairro: Guarita/Petrópolis,Várzea Grande/MT. Consigno que a diligência já 

se encontra depositada no Id. 20420899. Cumpra-se, com as providências 
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necessárias. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006725-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M A A MONTEIRO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1006725-38.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda de id. 22295945 - Pág. 1-4. Cite-se a parte 

executada para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de 

imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 

829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009525-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009525-10.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: A 

C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Pendente de 

apreciação o petitório formulado pelo autor no Id. 27583459, onde requerer 

a citação fictícia da parte requerida. Pois bem. A audiência encontra-se 

designada para o dia 19/03/2020, às 07h40min. O ARMP juntado no Id. 

27141174 consta a ausência da parte requerida, não havendo que se 

falar em “não foi possível localizar o requerido”, como quer fazer crer a 

parte autora. Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a 

citação editalícia em casos excepcionais, quando estejam presentes 

algumas das hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não 

se vislumbra neste feito. Desse modo, indefiro a citação por edital, posto 

que a parte requerida tem endereço certo, contudo não recebeu a carta 

citação face estar ausente no endereço, pelo que mantenho a audiência 

designada a data já assinalada. Expeça-se nova carta citação pelo 

correio. Caso queira, a parte autora poderá requerer perante a Secretaria 

Judicial a expedição de carta precatória para cumprimento. Intime- se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004559-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOMINGOS FERRI (REU)

TACIANA AMORIM OBICI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004559-33.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REU: GUILHERME 

DOMINGOS FERRI, TACIANA AMORIM OBICI Vistos etc. SC Comércio de 

Combustível Ltda propôs Ação de Despejo com pedido de tutela para 

Imissão na Posse em desfavor Taciana Amorim Obici e Guilherme 

Domingos Ferri, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito 

expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

extrajudicial (Id. 26455319), pugnando por sua homologação, bem assim a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e 

honorários advocatícios nos termos pactuados. Com o trânsito em julgado, 

procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005545-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA AMORIM OBICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005545-84.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): TACIANA AMORIM OBICI REU: SC COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Taciana Amorim Obici propôs Ação de 

Rescisão Contratual com Ressarcimento de Valores em desfavor de SC 

Comércio de Combustível Ltda ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 26455929), pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 
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do CPC. Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados. Com o 

trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando 

os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

LETICIA AUXILIADORA SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

THIAGO SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR GABRIEL FILHO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1016518-98.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LETICIA AUXILIADORA SANTANA DE ARRUDA, THIAGO 

SANTANA DE ARRUDA, BENEDITO SANTANA DE ARRUDA REU: CEZAR 

GABRIEL FILHO Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 27475150, 

em que a parte autora requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, Código de Processo Civil. Custas se houver pelo 

autor diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. 

Contudo a vista da gratuidade que ora se defere, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Sem condenação em honorários, advocatícios diante da inexistência 

do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REU)

DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010794-16.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS 

LTDA - ME REU: DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS, DEVAIR PEREIRA DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos etc. Madeshopping Comércio de 

Madeiras e Laminados Ltda – ME propôs Ação de Cobrança em desfavor 

de Devair Pereira dos Santos e Devair Pereira dos Santos & Cia Ltda - ME 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial 

(Id. 16228383), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios nos termos pactuados. Com o trânsito em julgado, procedam 

as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003157-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RIVERA FRANZOI (REQUERENTE)

NP INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E MANGUEIRAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - 361.770.671-15 

(PROCURADOR)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RIVERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RIVERA OAB - 027.913.311-15 (REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT11178-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003157-14.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: NP INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E MANGUEIRAS 

LTDA - ME, JANE RIVERA FRANZOI PROCURADOR: VALERIA CASTILHO 

MUNHOZ VIVAN REQUERIDO: WILSON RIVERA REPRESENTANTE: JOAO 

CARLOS RIVERA Vistos etc. NP Indústria e Comércio de Tubos e 

Mangueiras Ltda e Jane Rivera Franzoi ajuizaram Ação de Dissolução 

Total de Sociedade por Inexiquibilidade do Objeto, Falecimento do Sócio e 

Inexistência de Haveres e Passivo em face do Espólio de Wilson Rivera 

Rivera, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos 

na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

extrajudicial (Id.), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção 

do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

nos termos pactuados e custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda 

ao encerramento e a extinção da sociedade empresarial NP Indústria e 

Comércio de Tubos e Mangueiras Ltda, informando que eventual 

emolumentos serão arcados pela sócia Jane Rivera Franzoi. Transitada 

em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os 

autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012064-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA OAB - MT24505/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULADO DE TAL (MORADOR ATUAL DO IMOVEL) (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1012064-75.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JAQUELINE QUADROS DOS SANTOS REU: FULADO DE TAL 

(MORADOR ATUAL DO IMOVEL) Vistos etc. Em face da petição acostada 

no Id. 26500498, onde a parte autora requer a extinção do presente feito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 

diante da concordância da parte contrária (Id. 26503498), homologo a 
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desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de conseqüência julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos 

termos do inciso IV, § 2º, do artigo 85, da Lei Processual, contudo ficam 

suspensas pelo prazo de cinco anos, caso perdure a situação de 

pobreza. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001895-97.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA em desfavor da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2016, 

causando-lhe lesões no antebraço e demais fraturas. Assim, pugna pela 

condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8724363). No seguimento a requerida apresentou 

a contestação (id. 9969540). Não se obteve êxito na realização de acordo, 

tendo em vista a ausência da parte autora (id. 10091843). Após, a parte 

requerente apresentou a impugnação à contestação (id. 10120635). O 

feito foi saneado (id. 16044595), determinado realização de perícia médica 

e arbitrado multa a parte autora, devido a sua ausência injustificada na 

sessão de conciliação no CEJUSC. Aportou-se o laudo pericial (id. 

17798500). Em seguida a parte requerida manifestou-se sobre o laudo (id. 

22453204), tendo a parte autora permanecido inerte (id. 23427055). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a perícia médica 

realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

no antebraço direito este não lhe resultou em invalidez total e parcial 

definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da extensão da 

invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da disposição 

dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, houve a 

mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente apta a 

exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do CPC. Como 

decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida. Consigno que o autor foi condenado ao pagamento 

da multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso (id. 16044595). Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003916-46.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação Sumária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por HELTON ROBERTO 

DE SOUZA em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/03/2017, causando-lhe lesões no antebraço direito e 

demais fraturas. Assim, pugna pela condenação da parte requerida ao 

pagamento da indenização devidamente atualizada desde a propositura da 

ação, no de valor de R$ 13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o 

beneficio de justiça gratuita e designando audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 8768632). No 

seguimento a requerida apresentou a contestação (id. 9908285). Não se 

obteve êxito na realização de acordo, sendo o autor submetido à 

avaliação médica. Tendo este pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

9984396). A parte requerente apresentou a impugnação à contestação 

(id. 10083899). O feito foi saneado (id. 15929587), deferindo-se a juntada 

da avaliação médica. Aportou-se a avaliação médica (id. 22671271). Em 

seguida a parte requerida manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

23347068), tendo a parte autora permanecido inerte (id.24179925). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a avaliação médica 
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realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

nos membros superiores e tórax estes não lhe resultaram em invalidez 

total e parcial definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da 

disposição dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, 

houve a mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente 

apta a exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do CPC. Como 

decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004677-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MANFIO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004677-43.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE EMBARGADO: JORGE 

LUIZ MANFIO Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos à Execução 

proposta por Aeroclube de Várzea Grande em desfavor de Jorge Luiz 

Manfio. Na decisão proferida no Id. 13753595, determinou-se a intimação 

da embargante para emendar a inicial a fim de sanear irregularidades 

contidas nesta (comprovação da situação financeira e ou recolhimento 

das custas processuais), sob pena se indeferimento (art. 284, parágrafo 

único, CPC/73). No seguimento, forma opostos embargos declaratórios, ao 

argumento de que a própria condição “sem fins lucrativo” prescinde de 

comprovação de capacidade econômica para arcas com as custas 

processuais (Id. 13570222). O aclaratório não fora acolhido ao 

fundamento da decisão do Id. 16859783. No Id. 26261364, consta 

certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte 

interessada. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, 

verifico que o advogado da parte embargante/executada foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades 

contidas na inicial, contudo não o fez. Desta feita, não tendo sido 

providenciada a emenda da inicial conforme determinado, o indeferimento 

da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não podem 

permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por parte 

da autora, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, conforme fundamentação apresentada. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, devido à extinção do feito sem 

recebimento da inicial. Transitado em julgado, translade cópia desta 

sentença aos autos de execução nº 1009420-33.2017, arquivando estes 

autos no seguimento, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006700-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020312-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

DELVINA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020312-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO, DELVINA ALMEIDA DO ESPIRITO 

SANTO RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos, Compulsando 

detidamente os autos, observo que a parte autora não colacionou os 

contratos firmados com a requerida, uma vez que os documentos de id. 

27608620 são demonstrativos de participação do ano de 2016. Outrossim, 

a suposta negativa apresentada no id. 27608269 nada informa sobre o 

alegado cancelamento do plano das autoras, uma vez que no documento 

de id. 27608258 há informação de que “o plano encontra-se cancelado por 

motivo de falta de pagamento”. Ainda, denota-se que embora as autoras 

aleguem que efetuaram um parcelamento para quitar os débitos em aberto, 

o qual estava sendo devidamente pago, não colacionaram o dito acordo 

firmado com a requerida de onde, supostamente, ressai as faturas de ids. 

27608604, 27608606. Por fim, considerando os termos de retorno de ids. 

27608258, 27608261, nos quais pretende-se a regularização dos planos 

de saúde, necessário que se informe nos autos se tais procedimentos já 

foram efetivados e se não tiveram resposta a contento. Assim, evidente a 

necessidade de apresentação do contrato e, ao menos, histórico de 

pagamento dos planos de saúde, bem como comprovante da eventual 

improcedência aos termos de retorno solicitados pelas autoras, 

documentos indispensáveis ao processamento da lide (art. 320, CPC). 

Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir as irregularidades supra, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015206-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015206-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

GONCALO RIBEIRO DE MORAES RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES 

DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da 

inaplicabilidade do CDC O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável 

à espécie. De acordo com o STJ, a relação entre sindicato e sindicalizado 

não pode ser vista como de consumo, porque "partidos políticos, os 

sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa, 

aplicando-se-lhes o Código Civil". Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão 

a aplicação do CDC às relações entre sindicato e sindicalizado depende 

“sempre da natureza do serviço prestado, mormente naqueles 

secundários que não integram a função principal da entidade de 

classe”[2]. Portanto, a relação existente entre as partes deve ser 

analisada à luz do Código Civil, pelo que afasto a aplicação do CDC, e, por 

consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em 

comento. Diante da manifestação expressa do autor quanto ao seu 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/03/2020, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de 

tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em 

que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos (...)”. [2] RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.711 - MG 

(2009/0143715-5)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019714-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019714-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI RÉU: 

DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA Vistos, Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 09/03/2020 às 17:00h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por fim, ADVIRTO a parte autora quanto ao disposto no art. 17 

da Resolução n°. 185/2013 do CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual 

os documentos anexados às petições eletrônicas deverão ser 

classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos, não 

sendo cabível, portanto, a simples denominação “PDF” para classificação 

dos documentos, sob pena de exclusão e determinação de nova 

apresentação. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020210-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020210-08.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS RÉU: BANCO BRADESCO Vistos. A parte 

autora ajuizou a presente demanda visando “a exclusão dos órgãos de 

proteção referente aos débitos no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove 

reais noventa centavos) e no valor de R$ 130,75 (cento e trinta reais e 

setenta e cinco centavos) e ainda desconstituir o débito no valor de 

119,18 (cento e dezenove reais e dezoito centavos)”. Contudo, os dois 

primeiros débitos já foram desconstituídos por meio de decisão transitada 
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em julgada nos autos de n. 8021426-50.2017.811.0002, que tramitou no 

Juizado Especial Cível, a qual determinou “o cancelamento da inscrição do 

nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito”, 

conforme documentos anexos. Destarte, certo que a propositura de nova 

ação quanto aos dois primeiros débitos, a toda evidência, configura coisa 

julgada, na medida em que já houve sentença para cancelar as inscrições. 

Deste modo, caberia à parte autora requerer o cumprimento de sentença 

naqueles autos, noticiando o descumprimento de decisão judicial pela 

parte requerida. Assim, em atendimento ao art. 10 do CPC, determino, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar a propositura 

desta demanda em relação aos débitos de R$ 59,90 e de R$ 130,75, uma 

vez que já possui sentença com julgamento do mérito em seu favor acerca 

dos mesmos fatos ora narrados, sob as penalidades legais. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 5(cinco) 

dias, manifestar-se em relação as informações apresentadas pelo Sr. 

perito Dionizio Alves de Souza, consoante id: 27505393.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-42.2018.8.11.0002. EXECUTADO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. EXEQUENTE: 

FABRICIO VITURINO DA SILVA Vistos. Aportou aos autos petição de id. 

25643380 no qual a parte executada alega não haver sucumbência 

reciproca e a inexistência do dever de efetuar o pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita. Assim, 

requereu a extinção do feito. Inicialmente, ressalto que o cumprimento de 

sentença não versa sobre verba sucumbencial, pois diz respeito a multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa fixado em 

desfavor do executado FABRÍCIO VITURINO DA SILVA, conforme teor do 

acordão proferido no id. 21174134. Ressalto, ainda que a multa aplicada 

em virtude do agravo interno interposto pelo executado ser inadmissível 

(art. 1.021, § 4º, do CPC), não se encontra abarcada pelas isenções 

concedidas pelo art. 98, do CPC, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1º A gratuidade da 

justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos 

postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido.” Portanto, indefiro o pedido de 

extinção formulado pela parte executada e considerando que não houve o 

pagamento do débito, venha a parte exequente manifestar, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito para o deliste do feito. Ainda, 

ressalto na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GGX COBRANCA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FERRARA CARRARO STEFANO OAB - SP280601 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001868-17.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

GGX COBRANCA EIRELI - EPP EXECUTADO: ALYSSON COELHO 

ANASTACIO Vistos, Acostou aos autos pedido formulado pela exequente 

para que fosse realizada a penhora dos veículos de propriedade do 

executado, porém verifiquei que já recai sobre o veículo restrições 

circulação, transferência e penhora efetuadas por outros juízos, extratos 

em anexo a decisão de id. 25739334. Assim, a fim de evitar atos 

desnecessários, entendo prudente a intimação do exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu interesse na penhora dos 

veículos em discussão, mesmo já recaindo sobre eles penhora de primeiro 

grau e restrições judiciais. Cumpram-se. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004159-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIO LOURENCO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004159-19.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: CIRIO LOURENCO 

DE OLIVEIRA Vistos , Da análise dos autos verifico que a carta de citação 

direcionada ao requerido foi recebida por um terceiro estranho a lide, 
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conforme se observa do aviso de recebimento juntado no id. 2471115. 

Portanto, nota-se que a cartas de citação expedida não foi recebida pela 

parte requerida, razão pela qual o ato citatório não se revestiu de 

regularidade já que ele foi recebido por terceiro estranho à lide. Sobre o 

assunto: “Nula a citação, não se constitui a relação processual e a 

sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser 

declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, 

se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439). “RECURSOS DE APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE 

CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE 

RECEBIMENTO – ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO 

JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – 

NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO 

PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa 

física realizada pelo correio quando a entrega da correspondência 

registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que deve apor 

assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o réu tomou 

ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, não 

obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) Isto posto, torno 

nula a citação da parte requerida e diante da não citação da parte 

requerida, redesigno o ato para o dia 11/03/2020, às 15:00h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se o requerido por mandado 

no endereço indicado no id. 2471115, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão inicial. Cumpra-se. As providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de DANIEL SOUZA DA 

SILVA na perícia agendada para o dia 05/11/2019.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

WALDIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA SANTA DE MORAES (AUTOR(A))

MENEZES RODRIGUES (AUTOR(A))

SONIA MARIA PAES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015966-36.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA, SONIA MARIA PAES RODRIGUES, 

MENEZES RODRIGUES, ANA SANTA DE MORAES, WALDIR DE OLIVEIRA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, A parte autora compareceu nos 

autos informando a interposição de recurso de agravo de instrumento em 

face da decisão que declinou a competência para o processamento do 

feito a Justiça Federal, bem como requereu que fosse realizado juízo de 

retratação (id. 26109049). No entanto, em atenção ao disposto no art. 

1.018, §1º do CPC, reexamino a questão decidida e concluo que não deve 

ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que mantenho a decisão objurgada pelos 

seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, cumpra-se integralmente 

a decisão de id. 24816290. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006692-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

ALBA DE SOUSA SODRE (AUTOR(A))

BEOMAR LUCIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

CRELIA MARIA ALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006692-82.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LOURDES LUIZ DA SILVA, ALBA DE SOUSA SODRE, BEOMAR LUCIANA 

DE SOUZA, CRELIA MARIA ALVES MACHADO RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos, A parte autora compareceu nos autos informando a 

interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que 

declinou a competência para o processamento do feito a Justiça Federal, 

bem como requereu que fosse realizado juízo de retratação (id. 

26109049). No entanto, em atenção ao disposto no art. 1.018, §1º do CPC, 

reexamino a questão decidida e concluo que não deve ser modificada a 

decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às razões do recurso, 

de forma que mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos. No mais, visando evitar atos que possa 

comprometer a marcha processual, aguarde-se o julgamento do recurso 

interposto pela parte autora. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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WENDERSON LAZARO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de WENDERSON 

LAZARO LEMES na perícia agendada para o dia 05/11/2019.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013666-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILENE TOMAZ DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

EDMILSON MENDES MARTINS (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

CAROLINA JULIA FAGUNDES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013666-04.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE RODRIGUES GOMES, CAROLINA JULIA FAGUNDES GOMES, 

AUCILENE TOMAZ DE ALMEIDA MARTINS, EDMILSON MENDES MARTINS 

RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos, Venha à parte autora para, no 

prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação a 

contestação apresentada nos autos. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004772-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEA MEDEIROS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ARAUJO DE CASTRO MANCINI OAB - RS61913 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE SOLLER DE MATTOS OAB - RS16723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYAD CLEVELAND MARTINS DE BARROS OAB - RJ183094 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004772-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

NILCEA MEDEIROS PEREIRA NUNES REQUERIDO: MARLI ALVES DE 

SOUZA Vistos. Considerando que a parte autora deixou de recolher as 

custas judicias no prazo estipulado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de DEIVIDY FRANCA 

CORREA DA SILVA na perícia agendada para o dia 05/11/2019.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007734-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Arcelino Caldato (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007734-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO RÉU: JOÃO ARCELINO 

CALDATO Vistos. Intime-se pessoalmente a parte requerente, para 

proceder com o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 

485). Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014725-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OPUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014725-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

OPUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: 

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos, Antes de analisar o 

pedido de id. 27291042, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar novo endereço da querida ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. 

para posterior tentativa de citação ou manifestar o que entender de direito 

para o deslinde do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-11.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIENI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - 692.622.411-00 

(PROCURADOR)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000189-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

GRAUCIENI DE ALMEIDA PROCURADOR: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA RÉU: CLARO S.A. Vistos, Diante da informação prestada pelo Sr. 

Perito no id. 27218703, venha a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar os áudios questionados no formato WAV ou em formato 

MP3 com taxas de transferência superior a 64 kbps, para posterior 

realização da perícia determinada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007615-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000588-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 05/02/2020, às 14h00, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca para fornecimento de 

material gráfico-padrão. Deverá, o periciado, estar munido de seus 

documentos pessoais de identificação (CNH, Carteira de Identidade, Título 

de Eleitor...) onde constem as assinaturas do nome da parte requerente, 

por extenso e/ou rubrica, seguramente exarada de seu próprio punho, 

para que sejam fotografadas e devolvidas imediatamente ao seu titular.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004028-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de IDs: 27629076 e 

27629085.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010061-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARTINS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 13/02/2020, às 07h15min, no imóvel 

localizado na Rua Mem de Sá, 126, Bairro Jardim Imperador, Várzea 

Grande/MT, CEP: 78.125-650. Deverá a parte autora comparecer no ato da 

perícia no dia e hora consoante acima informado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008156-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 02/03/2020, às 08h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - 

CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100, CUIABÁ – MT, fone: 

(65) 3641-7100 / 99635- 6009. Deverá o periciado levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

porventura possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003163-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 27/01/2020, às 14h00min, no Balcão 

da Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca para fornecimento de 

material gráfico-padrão. Deverá o periciado estar munido de seus 

documentos pessoais de identificação (CNH, Carteira de Identidade, Título 

de Eleitor...).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005900-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE CAMPOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR(A))

VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007816-66.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DAVY VILELA DE REZENDE JUNIOR, VIVIANE SOUTO CARVALHO DE 

REZENDE RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. A parte autora manifestou-se no id. 26951966 aduzindo que após 

a concessão da tutela de urgência na decisão de id. 21891350, bem como 

do deferimento de alteração da medicação a ser fornecida para a parte 

autora (id. 26455717), houve a nova mudança de medicação para o 

tratamento do autor, conforme documentos de ids. 26951976, 26951979, 

16951982, 16951983, 26952840. Intimada a parte requerida e o Ministério 

Público, estes se manifestaram nos ids. 27380639 e 27658125. Outrossim, 

agravada a decisão de id. 21891350, o E. Tribunal de Justiça deste Estado 

indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme id. 27685792. Pois bem. 

Analisando os pedidos ora formulados, verifico que estes devem ser 

acolhidos parcialmente. Com efeito, a simples alteração de medicação, 

como já consignado na decisão de id. 21891350 e ressaltado pelo E. 

Tribunal de Justiça na decisão de id. 27685792 não ofende a coisa 

julgada, uma vez que visa a mera adequação do tratamento[1]. Dessa 

forma, indubitável a possibilidade de simples alteração da medicação 

prescrita. De outro lado, insta ressaltar que a suplementação alimentar ora 

pugnada já foi objeto de análise na decisão de id. 21891350, oportunidade 

em que foi indeferida, em decorrência da desconformidade com o disposto 

no art. 12 da Lei 9.656/98, que indica todas as coberturas pertinentes aos 

planos de saúde privados, o que não foi objeto de recurso pela parte 

autora. Não obstante, ainda que se reanalisasse o pedido de fornecimento 

de suplementação pela parte requerida ao autor, tais quais “fórmula láctea 

Neocate”, “Neoforte” e “Neo Spoon”, certo que não cabe ao plano de 

saúde fornecer suplementos alimentares ao beneficiário, bem porque o 

direito à saúde, constitucionalmente assegurado, é dever do Estado, o 

qual deve fornecer meios para a sua plena realização, entre eles o 

fornecimento de suplementos, para o caso de hipossuficiência financeira 

do paciente[2]. Acerca da desobrigação do plano de saúde em fornecer 

suplementos alimentares, vejamos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA RENAL. FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATO 

ILÍCITO. I. O contrato firmado entre as partes bem como a Resolução 

Normativa n. 338/13 da ANS não preveem cobertura para fornecimento de 

suplementos alimentares a pacientes que não estejam internados. II. A 

negativa de fornecimento dos suplementos alimentares ao autor, portador 

de neoplasia renal em tratamento quimioterápico, não configura ato ilícito. 

Improcedentes os pedidos cominatório e indenizatório por dano moral. III. 

Apelação provida. (TJDF – APC 20130710210016, 6ª Turma Cível, Relator 

Vera Andrighi, DJe 18/08/2015). Assim, defiro parcialmente o pugnado no 

id. 26951966 e determino que a requerida forneça imediatamente os 

medicamentos indicados no id. 26951966 e outros que eventualmente se 

façam necessários, além de tratamentos e consultas médicas, à exceção 

de insumos de qualquer natureza, tudo conforme já determinado na 

decisão que deferiu o pedido de tutela (id. 21891350). Expeça-se 

mandado para intimação da ré, o qual deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista em razão da urgência da medida. No mais, aguarde-se 

o decurso de prazo para apresentação de impugnação à contestação. 

Após, ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] AREsp 91.92/RJ, Relator Ministro GURGEL 

DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018 [2] TJMG – AC 

10433170172582002, Relator Caetano Levi Lopes, DJe 19/11/2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019306-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA TUANY SCHMITT OAB - SC36173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019220-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FERNANDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018873-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017866-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCINETE ISABEL DE BARROS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018752-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCENE DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019072-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDIMAR ANTONIO ROSIM (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016145-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017775-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE PAULA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016419-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DA SILVA PINHEIRO - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010413-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOUGLI DE SOUZA LOPES (EXECUTADO)
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Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012763-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREPAR DO BRASIL - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - PR34067 

(ADVOGADO(A))

TATIANA COUTINHO PITTA OAB - RJ133084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

FROTA MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME (REU)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (REU)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

ELIZEO DE OLIVEIRA (REU)

JULIANA SOUZA GOMES (REU)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015702-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tereza Gualberto Maciel (REU)

WALDECI LAIA FERREIRA (REU)

MARIA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015695-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPEED TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENALDO PILRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - ES19833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLIMAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002373-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017139-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003097-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de ROSÂNGELA DOS 

SANTOS SILVA na perícia agendada para o dia 05/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010613-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

JESSICA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Outros Interessados:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO (CONFINANTES)

VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS (CONFINANTES)

DAVID MELO DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010613-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

JESSICA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Outros Interessados:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO (CONFINANTES)

VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS (CONFINANTES)

DAVID MELO DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011730-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA CELIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO GUSTIN DA CUNHA OAB - MG151321 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGIA TAQUES DE FIGUEREDO (CONFINANTES)

LUCINEIDE GOMES DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

ANGELINA PAULINA DA SILVA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015694-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE L DA SILVA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016809-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NED SILVA DA CRUZ (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001298-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006360-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015505-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILEI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REU)

MANLOG TRANSPORTES LTDA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011041-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010283-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL ISIDORO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS TELES OAB - MT25283/O (ADVOGADO(A))

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015386-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001531-28.2017.8.11.0002 

AUTOR: ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Sem prejuízo do julgamento 

antecipado da lide, venham as partes no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010263-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013068-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012567-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA BATISTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SEBASTIAO BATISTA DA SILVA OAB - 537.454.341-53 

(REPRESENTANTE)

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014193-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL JOSE VICENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO (AUTOR(A))

ERMES LANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (REU)

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA (REU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009749-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013207-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LOPES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010617-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017775-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE PAULA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução de correspondências - 

AR´s negativos de Id´s. 27949618 e 27929314, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005292-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

LOURIVAL CARDOZO PORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADALTO DE SOUSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIOMAR FRANCISCO SIMAO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

LUAN CRISTYAN CORREIA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA EVANGELISTA DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIJAN GOMES QUINTILIANO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013472-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SOARES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (REU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (REU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006239-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001058-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ARAUJO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1012102-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006697-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO SOARES CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003624-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO SILVA LINS (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013249-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1005941-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA OAB - RJ168001 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011186-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA CRUZ FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003852-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDYR MAX (REQUERIDO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE LEITE DAVID MOLINA OAB - MT25765/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012805-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005792-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA KELY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014073-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012229-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012229-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1011816-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FRANCISCO CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMARA REZENDE RIBEIRO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004785-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de VERA LUCIA DE 

SOUZA na perícia agendada para o dia 14/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001773-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001773-47.2019.8.11.0024. REQUERENTE: 

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. REQUERIDO: CONCORDE COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA Vistos, etc. Cumpra-se o ato deprecado, servindo a 

respectiva carta como mandado. Informe o juízo deprecante. Após o 

cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003816-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o valor atualizado da dívida, a fim de que se realize 

a expedição do edital conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019151-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40681 Nr: 8466-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI, ARGEMIRO 

JOÃO COLOMBARI - ME, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - OAB:OAB/MT 6389, 

THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 A despeito disso, vejo não ser o caso de nulidade do processo, mas 

apenas de adequação do crédito exequendo quanto aos lucros 

cessantes. Assim, afasto a alegação de nulidade do processo, contudo 

oportunizo as partes o prazo de 15 dias para apresentar documentação 

comprobatória que demonstre o real lucro de um trator esteira por mês. 

Posteriormente, analisarei a necessidade de nova realização de memória 

de cálculo da dívida.Já quanto às perdas e danos, o valor indicado na 

inicial (R$ 6.211,00) não foi, em si, impugnado pela parte executado, mas 

apenas quanto a sua forma de atualização. Porém não vislumbro nenhuma 

irregularidade nesse aspecto.Assim, para melhor apreciação do pedido de 

excesso de execução, entendo pertinente delimitar adequadamente o 

valor dos lucros cessantes, pelo que postergo para momento posterior a 

apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença em 

questão.Noutro giro, a parte exequente postulou pela conversão da 

obrigação de entregar o maquinário em perdas e danos.Pois bem, há 

previsão expressa no Código de Processo Civil no sentido de que é 

possível a conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e 

danos, nas hipóteses em que o autor o requerer ou em que for impossível 

a tutela específica (art. 499).No caso versando, tenho que as duas 

hipóteses ocorrem. Uma, o exequente requereu a conversão da obrigação 

de entrega de maquinário em perdas e danos, duas, o maquinário, objeto 

da obrigação, não foi localizado durante todo o curso do processo, sendo, 

portanto, impossível a sua entrega.Assim, diante da impossibilidade do 

cumprimento da tutela específica, tal como estipulado no r. acórdão, aliado 

ao pedido formulado pelo exequente, tenho que o deferimento da 

conversão da obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos é 

medida que se impõe.Dito isto, converto a obrigação de entrega do 

maquinário trator esteira em perdas e danos no equivalente ao valor do 

maquinário que deveria ser entregue, que corresponde a R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais),

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337662 Nr: 5947-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO YUJI MATSUMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 .., a pretensão de condenação do executado ao pagamento de danos no 

importe de R$ 6.000,00 não pode ser formulada por simples petição 

incidentalmente no processo executivo.Porém, mostra-se necessária seja 

realizada avaliação direta no veículo para fins de se apurar o seu real 

valor venal e posterior amortização sobre o crédito exequendo, sob pena 

de enriquecimento ilícito do executado.Assim, expeça-se mandado de 

avaliação do veículo penhorado e adjudicado nos autos. Com a juntada 

aos autos da avaliação, intimem-se as partes a seu respeito, vindo-me os 

autos conclusos em seguida, quando deliberarei sobre a quantia de R$ 

1.751,93, depositada nos autos.De outra ponta, observo que os pedidos 

formulados pelo executado não possuem qualquer respaldo. Primeiro, 

porque já houve a adjudicação do veículo, o que inviabiliza a sua 

devolução. Segundo, porque a pretensão de condenação do exequente 

ao pagamento de danos morais e materiais deve ser formulada por meio 

de ação própria e não incidentalmente nesta demanda que já se encontra 

em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Assim, indefiro os pedidos 

aventados pelo executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426068 Nr: 25191-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.N MENDES PEÇAS SERVIÇOS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 .Assim, DESCONSTITUO a penhora formalizada pelo auto de fls. 23 e, por 

conseguinte, desonero o depositário Sergio Basto do seu encargo. Por 

conseguinte, indefiro os pedidos formulados às fls. 116/121.Por fim, venha 

a parte exequente manifestar requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, devendo apresentar memória atualizada da 

dívida.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 16 de dezembro de 2019.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75519 Nr: 7940-91.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DAWIDSON JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, Marcel Luersen - OAB:14419, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258-MT

 Dessa forma, sem a prova de que os valores foram penhorados em conta 

poupança ou que são provenientes de verba salarial, tenho que as 

alegações do executado se tornam frágeis e inconsistentes, razão pela 

qual indefiro o pedido de restituição dos concernentes valores.Preclusa a 

presente, expeça-se alvará judicial dos valores bloqueados em favor da 

parte exequente....Posto isso defiro parcialmente o pedido de penhora 

requerido pelo exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) dos 

valores líquidos recebidos pelo executado, até o limite do crédito 

executado. Oficie-se a empresa empregadora do executado para que 

cumpra a presente decisão no prazo máximo de 15 dias.Por fim, quanto ao 

pedido de penhora das cotas da empresa W. D. J. dos Santos-ME, 

entendo que as medidas acima se mostram, por ora, suficientes para 

garantia do crédito exequendo. Assim, deixo de apreciar o pedido em 

questão, postergando-se para momento posterior, caso se afigure 

ineficazes as penhoras deferidas nos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5413 Nr: 132-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMHIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES & CIA LTDA, SYRLEI 

SIMONI RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, IVANIR SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI ARRUDA PINTO - 

OAB:OAB/MT-3600, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 12.503, MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:MT 9.944

 .A esse propósito:“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Execução cambial - 

Citação - Tentativas infrutíferas - Culpa do devedor e dos mecanismos do 

Poder Judiciário - Suspensão da execução por longo período - Suspensão 

do prazo prescricional - Prescrição inocorrente - Embargos do devedor 

improcedentes.” (TJ-SP, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 

10/11/2009, 19ª Câmara de Direito Privado)Posto isso, REJEITO a exceção 

de pré-executividade pelos fundamentos acima elencados.No mais, 

reitere-se o ofício de fls. 485.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 16 de dezembro de 2019.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17717 Nr: 751-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 Autos n.º 17717

Vistos,

Por meio da petição de fl. 314 a parte exequente pugnou pela penhora de 

faturamento da empresa executada.

Contudo, da análise dos autos verifica-se que a executada não foi 

localizada no endereço declinado nos autos, sendo, inclusive, intimada via 

edital para pagamento do débito. Disso decorre que provavelmente a 

executada não esteja mais em atividade, tornado ineficaz eventual 

penhora de seu faturamento.

Assim, para evitar a prática de atos desnecessários, determino que a 

exequente, no prazo de 15 dias, indique o local onde a executada está 

situada e que ela ainda encontra-se desenvolvendo atividade comercial de 

modo a permitir a penhora do seu faturamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 3418-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4495/MT

 Em atenção a manifestação de fls. 329/331, mormente quanto a 

solicitação para que o Sr. Oficial de justiça mantenha contato com o 

patrono da parte, cumpre registrar que o Sr. Oficial não tem o dever 

funcional de procurar pela parte que se comprometeu, nos autos, a 

conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é no desenlace do processo, 

contatar o meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da diligência, 

devendo, para tanto, a parte autora adotar as providências pertinentes por 

ocasião da expedição do mandado e da sua distribuição, acompanhando 

os andamentos dos autos pelo site do Tribunal de Justiça a fim de que 

tome conhecimento do momento em que ocorrer a expedição do mandado 

e, ato contínuo, adote as medidas pertinentes, dentre as quais entrar em 

contato com a Central de mandados desta Comarca por meio do telefone 

(65)3688-8425, ou mesmo comparecer pessoalmente na Central em 

questão, a fim de organizar a logística juntamente com o Sr. Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do mandado expedido.

 Ante o exposto, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de 

expedição de documentos para a confecção de novo mandado, 

consignando-se a informação de que a parte autora fornecerá os meios 

necessários à condução do Sr. Oficial de Justiça, consoante informado às 

fls. 329/331.

Caso reste frustrada nova tentativa de cumprimento do mandado em razão 

da ausência das providências necessárias pela autora visando a 

condução do Sr. Oficial de Justiça, encaminhe-se os presentes autos à 

conclusão para conhecimento e deliberação.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452909 Nr: 13187-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, SORAIA MARANHÃO BAGIO - OAB:MT/ 8.079

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos e DECLARO rescindido o 

contrato de locação firmado entre as partes, bem como condeno o 

requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, desde 

agosto/2015, assim como os vincendos até a data da desocupação do 

imóvel, considerando o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, devendo incidir sobre o 

vencimento de cada aluguel e juros moratórios no importe de 1% ao mês a 

contar da citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos 

acessórios da locação, quer seja: água e energia elétrica, relativo a todo o 

período de ocupação do imóvel.Outrossim, defiro a tutela de urgência 

vindicada, pelo que determino seja expedido mandado de intimação para 

que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 

(quinze) dias.No cumprimento do mandado, caso o Sr. Meirinho não 

localize o requerido ou encontre dificuldades de encontra-lo, bem como 

verifique que o imóvel encontra-se em estado de abandono (informações 

constantes dos autos), autorizo, desde já, a imissão da autora na posse 

do imóvel.Ainda, à vista da urgência da medida, determino seja o mandado 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista.Para a hipótese de intimação 

pessoal do requerido, uma vez transcorrido o prazo sem desocupação, 

expeça-se mandado de despejo, a ser cumprido imediatamente após o 

prazo supra, inclusive com reforço policial, se necessário for.Em 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, art. 487, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e da verba honorária que fixo em dez por cento (10%) sobre 

o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o 

grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (CPC - § 2º art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo 

prazo legal, uma vez que lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 422044 Nr: 23069-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - OAB:2132, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, 

resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora 

ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados 

estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da 

ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita.Expeça-se a competente certidão de crédito ao perito 

judicial.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações.P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390772 Nr: 5796-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, 

LEANDRO MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:MT 23.419, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:OAB/MT 24.395

 Autos Cód. 390772

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Torino Comercial de 

Veículos em desfavor de Leandro Motta da Silva.

Devidamente intimado, o executado quedou-se inerte, ao que foi realizado 

bloqueio de valores em conta bancária do executado no importe de R$ 

908,57.

Em seguida, o executado informou que juntou equivocamente nos autos 

em apenso o depósito no valor de R$ 1.500,00, o que motivou a penhora 

do valor de R$ 908,57, via Bancejud (fls. 290/291), requerendo, assim, o 

levantamento da quantia penhorada em seu desfavor.

Na petição de fls. 305 a exequente requereu o levantamento da quantia de 

R$ 2.408,57 e a devolução do saldo remanescente ao executado, com o 

que ele anuiu (fls. 307/309).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado neste auto no importe de R$ 1.500,00, mas a 

penhora realizada via Bacenjud serviram para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente Torino no 

valor de R$ 2.036,14, devendo o saldo remanescente ser liberado à parte 

executada (Leandro), conforme pugnado à fl. 308.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432420 Nr: 2414-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALMEIDA DE SOUZA, LILAMAR TELES 

BRANDÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana da área de terra constituída pelas 

matrículas de n. 11.768, 11.769, 11.770 e 11.771, registrada no 1° Serviço 

Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande - MT, cujas 

dimensões encontram-se devidamente transcritas às fls. 47/48, em favor 
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do requerente Sebastião Patrício, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da 

causa, o extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, 

art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma 

vez que a defesa foi patrocinada por curador especial.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado para o respectivo Cartório de Registro para 

proceder com o registro imobiliário, encaminhando cópia da presente 

sentença e os demais documentos pertinentes.P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 

2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 117171 Nr: 14782-48.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES GOMES, JULIO MARQUES 

GONÇALVES, LUIZ DOS SANTOS, LAURENTINO GONÇALVES, EDSON 

CORTEZ REAL, ALTINO PANDIM, LUIZ FERNANDO RASQUEL, VANI DE 

SOUZA ALMEIDA, MARIA IRENE RAMALHO MOZER, LIDIA DE JESUS DA 

SILVA, ULÍCIO SANTANA, ANTONIO JOSÉ LUIZ GUERREIRO, CÉLIA 

REGINA SILVEIRA GUERREIRO, ENEDINO ANTUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3546-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:MT4917, JOCILIA 

DE JESUS CORREA DA COSTA - OAB:2880/MT

 Autos n.º 117171

Vistos,

De entrada, considerando o adimplemento da obrigação em relação aos 

executados VANI DE SOUZA ALMEIDA, ANTÔNIO JOSÉ LUIZ GUERREIRO, 

CÉLIA REGINA SILVEIRA GUERREIRO, MARIA RAMALHO MOZET, LIDIA DE 

JESUS DA SILVA, ENEDINO ANTUNES SOARES e LUIZ DOS SANTOS, 

determino a retificação da capa dos autos a fim de exclui-los do polo 

passivo da lide.

Trata-se, assim, de cumprimento de sentença promovido em desfavor 

apenas de Luiz Fernando Rasquel, Edson Cortes Real, Altino Prandini, 

Ulicio Santana, Laurentino Gonçalves, José Gonçalves Gomes e Júlio 

Marques Gonçalves.

Por meio da petição de fls. 325 o exequente informou o falecimento de 

Edson Cortes Real e indicou o seu inventariante, Geraldo Aparecido Leal, 

requerendo sua intimação, via correio, o que desde já defiro. Deverá o 

inventariante ser intimado da presente execução para, querendo, 

satisfazer o débito espontaneamente, no prazo de 15 dias.

No tocante ao pedido de penhora dos imóveis matriculados sob os n. 

11.804 e 11.806, ambos no cartório do 1º Registro da Comarca de Nova 

Xavantina e em nome de Edson Cortes Real, entendo tratar-se de medida 

onerosa, sobretudo porque o crédito exequendo não ultrapassa o importe 

de R$ 6.500,00 e, ao que consta, um dos imóveis possui valor venal de R$ 

150.000,00.

Assim, considerando que não foram esgotados todos os meios de 

satisfação do crédito, indefiro, por ora, o pedido de penhora dos 

indigitados imóveis.

Aguarde-se a intimação do inventariante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 3814-37.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ, PATRICIA BELOTE DOS 

SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUDIVICO FEIJÓ DA SILVA E 

GUILHERMINA A. F. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - 

OAB:7655, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT, 

SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICE MACEDO - OAB:OAB/MT 

2552-A

 Autos Cód. 24434

Vistos,

Trata-se de execução de título judicial movida por Eugênio Carlos Queiroz 

e Patrícia Belote dos Santos Queiroz em face de Espólio de Ludivico Feijó 

da Silva e de Guilhermina A. F. Silva.

Na petição de fls. 298/300 a parte exequente informa a venda do imóvel 

matriculado sob n. 78.138, único bem livre e desembaraçado dos 

executados capaz de satisfazer a presente dívida.

Assim, pugnou pela declaração de ineficácia da alienação do imóvel 

ocorrida em favor de Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pois bem, antes de analisar o referido pedido, determino a intimação do 

terceiro adquirente Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda., para caso 

queira opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §4º, do art. 792, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro da 

Comarca de Poá solicitando a averbação da existência da presente ação 

executiva a margem da matrícula n. 78.138.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385576 Nr: 2374-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT 17.147

 Autos Cód. 385576

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença movida Edson Duques dos Santos 

em desfavor de Torino Comercial de Veículos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Porém, antes mesmos de ser intimada, a executada compareceu 

espontaneamente aos autos informando o depósito da quantia de R$ 

508,77 (fl. 202).

Contudo, a parte exequente discordou do valor depositado, ao que a 

executada foi devidamente intimada para pagamento do saldo 

remanescente, tendo ela promovido o depósito em juízo do valor de R$ 

578,14, porém essa informação foi noticiada equivocamente nos autos em 

apenso Cód. 390772, fls. 294/295.

A parte exequente requereu a expedição de alvará em seu favor, 

formulando seu requerimento também nos autos em apenso (fls. 307/309).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nestes autos e nos autos em apenso (fls. 202 
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e 297/298) serviram para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente referente 

ao valor de R$ 578,14.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 12394-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CONSTRUÇOES S/A, C R ALMEIDA 

S/A - ENGENHARIA DE OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARCOS VINICIOS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.662/0, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.662/0, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - 

OAB:40.654/PR, SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23.922/PR

 Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 547854 Nr: 13976-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K MARTINS EMPREENDIMENTOS E 

INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO 

FILHO - OAB:8789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 Autos n.º 547854

Vistos,

Venha a parte exequente informar o valor do alegado crédito 

remanescente, sob pena de presumir satisfação da dívida com o depósito 

de fls. 34.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391340 Nr: 6115-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO NUNES 

RONDÃO FILHO - OAB:8789/MS

 Autos n.º 391340

Vistos,

Manifeste-se a parte exequente acerca do depósito de fl. 246-v e a parte 

executada sobre o depósito de fl. 248.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 483495 Nr: 3993-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESWALTER ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, 

IVECO LATIN AMÉRICA LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74.368/MG, 

DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74368 / MG, DANIELE IZAURA 

DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296/MT

 Dito isto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada apenas para afastar a incidência de juros e correção 

monetária sobre a multa contratual, razão pela qual reconheço como 

crédito exequendo a quantia de R$ 10.734,63.Preclusa esta, expeça-se 

alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia de R$ 

10.734,63 e o saldo remanescente em favor da parte executada.Após, 

venham-me os autos conclusos para extinção do feito pela satisfação da 

obrigação discutida nos autos.Cumpram-se. Intimem-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2019.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67705 Nr: 3496-15.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DA COSTA ABDALA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, DRA. ADRIANA BISPO BODNAR - OAB:9214, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, Mariana Silva Camargo 

- OAB:MT 18.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBELIA DA SILVA MENEZES 

- OAB:23212/O

 AUTOS CÓD. N.º 67705

Vistos,

Considerando que a parte executada nada manifestou acerca do pedido 

de adjudicação formulado pelo exequente, conforme se observa do teor 
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da petição de fls. 236/237, defiro a adjudicação em favor da parte 

exequente das duas pinturas artísticas (obras de artes) penhorada nos 

autos, no valor de R$ 25.000,00, cada uma.

Dessa forma, lavre-se o auto de adjudicação, encaminhando para 

assinatura (art. 877, § 1º, do CPC).

Uma vez assinada o auto de adjudicação, expeça-se mandado de ordem 

de entrega do bem adjudicado em favor da exequente (art. 877, § 1º, 

inciso II, do CPC).

De outro lado, quanto à impugnação ao valor exequendo formulado às fls. 

236/237 pela parte executada, entendo que o saldo devedor inicial deve 

ser atualizado até o dia 15.08.2018 quando houve a garantia do juízo, com 

a indicação das obras artísticas para satisfação da dívida.

Assim, deverá a parte exequente atentar-se quando da elaboração de 

memória de cálculo da dívida acerca da necessidade de incidir juros e 

correção sobre o débito principal até o dia 15.08.2018 e após subtrair a 

quantia de R$ 50.000,00. Sobre o saldo remanescente deverá novamente 

incidir juros e correção.

Disto isto, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na oportunidade deverá apresentar planilha de cálculo 

atualizada observando a dedução do valor do bem adjudicado e os 

parâmetros acima fixados.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432730 Nr: 2626-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR OLIVEIRA RIOS, LUZIA PEDROZA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

BOM SUCESSO, PAULO ROBERTO GOZIM, ADRIANO SERGIO CAMBRAIA, 

MARISSOL FERREIRA RAMOS, ESPÓLIO DE LEONCIO LOPES DE 

MIRANDA, REGINALDO ALVEZ TEIXEIRA, RITA DE CASSIA PEREIRA 

OLIVEIRA RIOS, FELIPE FERREIRA RAMOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850, FERNANDO 

MARCIO VAREIRO - OAB:15287-B, GLECI DO NASCIMENTO FACCO - 

OAB:14126, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:MT 2.090, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269 - MT, OLZANIR 

FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 538.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440061 Nr: 6828-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E 

REVESTIMENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:MS/19.171, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:MS 18.941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:MT 22.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651/MT, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 Dito isto, converto a obrigação de entrega do veículo Mercedes Benz/L 

1620, placa NUD 8048 em perdas e danos no equivalente ao valor do 

referido veículo que, segundo estipulado no contrato de compra e venda 

firmado entre as partes, corresponde à quantia de R$ 

136.900,00.Considerando, ainda, que do valor acima a parte exequente já 

recebeu a importância de R$ 70.000,00, tenho que a perdas e danos 

devem ser fixadas em R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e novecentos 

reais), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente, segundo o índice 

do INPC/IBGE, desde o início da inadimplência contratual da 

requerida/executada, ocorrido em 10.08.2015, acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento.À 

vista de tais apontamentos, conclui-se que as alegações constantes em 

impugnação ao cumprimento de sentença não possuem cabimento 

...Sendo assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela executada.No impulso do processo, intime-se a 

executada, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 178, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC.Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.No mesmo prazo de 15 dias deverá a parte executada 

indicar os dados necessários para a transferência do veículo ao atual 

proprietário do bem, sob as penalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568622 Nr: 3117-49.2019.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS JOACIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRISS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS, REFRIGERANTE UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEFFAS SOARES DA SILVA - 

OAB:4996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 3418-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4495/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 335.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426548 Nr: 25404-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

200.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 167.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428090 Nr: 26323-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A, JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 141.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518160 Nr: 23427-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ANACLETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA, ANTONIO 

FERREIRA ROSA, DANIEL FERREIRA ROSA, DANIELA LOUVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 116.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205694 Nr: 1631-15.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO RODRIGUES FERREIRA (lanchonete 

Avenida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494956 Nr: 11032-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

EDILZA MARIA NETO, ELAINE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410397 Nr: 16849-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMEIRE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:MT 7.182

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 5799-41.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PINTO DE GOGOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 
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MARTINS BERTIN - OAB:MT-5925

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 237.

.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 5141-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS AVILA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEWERTON EVANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UEWERTON EVANDRO FERREIRA, Cpf: 

37845012653, Rg: 222400, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 701,10 (Setecentos e um reais e dez 

centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582458 Nr: 10703-40.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREFLEX PRÉ MOLDADOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAJIWARA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 37

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398608 Nr: 10579-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAEMA SANTOS DE MOURA, WALDOMIRO 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - OAB:MT 

7.099, ALYNE RAMMINGER PISSANT - OAB:12.120/MT, BRUNO 

HENRIQUE DA ROCHA - OAB:8.004/MT, EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - UNIVAG - OAB:MT 12.043-B, WALTER FELIPE 

BAUERMEISTER - OAB:22.123-E/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do oficio de fls 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288880 Nr: 8352-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON MACÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518305 Nr: 23508-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA -ME, 

ELOISA ENDREKOWSK PEREIRA, MARIA CRISTINA ANDREKOWISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Tarso Barbosa 

Duarte - OAB:108.386/SP, REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MS 11.336-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, manifestar-se, no 

prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82260 Nr: 4639-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 255.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 

OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:OAB/MT 16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75524 Nr: 7947-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCY RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059 OAB/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB-MT 9059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147 OAB/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376205 Nr: 23908-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES CANOFF, GLAUCIA REGINA OLIVEIRA 

LEITE CANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória de fls 221/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389769 Nr: 5212-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI BENEDITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ASSUNÇÃO TORRES, MIGUEL 

TORRES PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575965 Nr: 7295-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA BRIZZOLLA - 

OAB:OAB/MT 22456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, RODRIGO DONIZETE LUCIO - OAB:229.202/SP

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 36.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452909 Nr: 13187-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, SORAIA MARANHÃO BAGIO - OAB:MT/ 8.079

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31691 Nr: 1394-25.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONA MASSA LTDA, MILTON ALVES DA 

SILVEIRA, NILVA REGINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 281.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12782 Nr: 45-94.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA CLEMENTINA SALES, ESPÓLIO DE ROSIVEL 

MATIAS SALES, REGEN MATIAS SALES, ESPÓLIO DE ROGÉRIO MATIAS 

SALES, RAGNA MATIAS SALES, RAILDE MATIAS SALES, REJANE 

MATIAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória de fls 428/430.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581428 Nr: 10120-55.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DA COSTA MARQUES, MARIA FRANCISCA 

NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6852/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo de fls 97/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63054 Nr: 8411-44.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAVASSOS SEGURANÇA LTDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 233.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324068 Nr: 20467-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÁLIA RAMOS DE BRITO, MANOEL DE 

BRITO, ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, ELARMIM MIRANDA - OAB:895/MT, OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, JOAO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

5.721, OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - OAB:

 Autos n.º 384062

Vistos, etc

Em tempo, observo que a data da audiência constante à fl. 224 contém um 

erro quanto ao mês da sua realização, pois constou o mês de Abril ao 

invés de Março.

Assim, retifico a data da audiência para constar como sendo: 03/03/2020, 

às 17 horas. Mantenho inalteradas as demais disposições da decisão de 

fl. 224.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020.

André Mauricio Lopes Prioli

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414702 Nr: 19202-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA, ANGELA 

GIOVANETE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON CARLOS 

AGUILERA - OAB:OAB/PR 75.962, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 108.

.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014505-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVIO RODRIGUES CHAVES (RÉU)

Outros Interessados:

DANICLEIA DA SILVA ARRUDA (CONFINANTES)

CLODOALDO SILVA RAMOS (CONFINANTES)

JUSTINA SILVA BARROS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1014505-29.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA FATIMA DE BARROS Endereço: RUA COLINA, (LOT 

PAMPULHA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-745 

POLO PASSIVO: Nome: OLAVIO RODRIGUES CHAVES Endereço: 

desconhecido CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
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para, nos prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por MARIA FATIMA DE BARROS, brasileira, 

convivente, portadora de cédula de identidade RG sob nº. 0316609-0 – 

SS/PMT, inscrita no CPF sob nº. 395.446.721-68, residente e domiciliado 

na Rua Colina - Quadra 06 - Lote 13 - Bairro 23 de Setembro – Várzea 

Grande – MT – CEP 78.110-745, em face de OLAVIO RODRIGUES 

CHAVES, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG sob nº. 

370.035, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob 202.589.251-91, com endereços 

e demais qualificações ignoradas e não sabidas, vez que o imóvel de 

matrícula nº 28.552, Livro 02 do 5º Serviço Notarial e de Registro de 

imóveis Cuiabá-MT, apesar de formalmente pertencer a OLAVIO 

RODRIGUES CHAVES, a posse vem sendo exercida pela Requerente 

MARIA FÁTIMA DE BARROS em razão de tê-la adquirido através de 

ocupação no ano de 1999, consoante documentos e testemunhas que 

comprovam o seu tempo de posse. Importa considerar que a área é 

ocupada pela Senhora MARIA FÁTIMA DE BARROS há mais de 15 

(quinze) anos, objeto da incidência, possui o montante de 373,66 m², 

consoante se demonstra no Mapa Topográfico, encartado a este, e 

reproduzidos no mapa de restituição de satélite. A Requerente, exerce 

sua posse de forma mansa e pacífica, sem oposição, desde o ano de 

1999, portanto há mais de 15 (quinze) anos, do imovel localizado na Rua 

Colina - Quadra 06 - Lote 13 - Bairro 23 de Setembro - Município de 

Várzea Grande/MT, e que a época da ocupação, a área não tinha 

nenhuma construção, não havia energia, água encanada, etc.... Afirma 

ainda, que no decorrer da ocupação realizou várias benfeitorias na área 

como: a construção de uma casa de alvenaria, contendo 06 cômodos 

(dois quartos, cozinha, dois banheiros e uma área comum) onde 

habitualmente reside com sua família. Assim, considerando a 

demonstração de posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta 

daquele bem, por mais de 15 (quinze) anos, com animus domini (com a 

intenção de ser dona), possui o imóvel como seu, fato esse, comprovado 

por meio de testemunhas, foto e outros documentos que comprovem a 

veracidade da posse, podendo adquirir essa propriedade, através de 

ação judicial. Atribui-se à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento 

no art. 98 do CPC. Anote-se. Consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Inicialmente, consigno que diante da ausência de endereço da parte 

requerida efetuei pesquisa nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário 

(Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes endereços: - 

Avenida Frei Caneca, n. 1239, Centro, Araputanga/MT, CEP 78260-000; - 

Rua Antenor Mamede, n. 911, Centro, Araputanga/MT, CEP 78260-000. 

Assim, cite-se a parte requerida nos endereços acima informados e os 

confinantes nos endereços descritos no id. 24806034, bem como 

citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 24806034), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 24806898) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 24806903). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 24806899), determinando as 

anotações devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e 

publique-se edital para conhecimento de eventuais interessados, como 

previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Em caso de revelia será nomeado curador especial. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Douglas 

França Costa Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal Autorizado(a) 

pela Portaria N.331/2019/RH OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013606-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (RÉU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (RÉU)

Outros Interessados:

VALDEMAR JANUÁRIO (CONFINANTES)

GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MARIA JOSE DE JESUS PEREIRA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1013606-31.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO Endereço: RUA 

PONTAL, 19, (LOT PAMPULHA) QUADRA 09, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-744 POLO PASSIVO: Nome: IVO PEDRO 

TESSARO Endereço: AVENIDA DA FEB, 2728, (LOT PTE VELHA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-126 Nome: NORMA 

ANGELINA DALLACORTE TESSARO Endereço: AVENIDA DA FEB, 2728, 

(LOT PTE VELHA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78115-126 CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO, 

brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 455.733 – SSPMT, E 

NO CPF sob o nº 432.479.381-68, residente e domiciliada na Rua Pontal, 

quadra 09, lote 19, Bairro 23 de Setembro – Várzea Grande – MT, em face 

de IVO PEDRO TESSARO, brasileiro, comerciante, portador da cédula de 

identidade nº219.470, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 

021.882.601-04, residente e domiciliado na Avenida da FEB, nº2.728, 

Município de Várzea Grande/MT e sua esposa, NORMA ANGELINA 

DALLACORTE TESSARO, brasileira, do lar, com demais qualificações 

desconhecidas, residente e domiciliada na Avenida da FEB, nº 2.728, 

Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, vez que quanto ao 

imóvel de Matrícula nº 10.327, Ficha*** - Livro 2 - do 5º Serviço Notarial e 

de Registro de imóveis Cuiabá-MT, apesar de formalmente pertencer a IVO 

PEDRO TESSARO e sua esposa, NORMA ANGELINA DALLACORTE 

TESSARO, sua posse vem sendo exercida pela Requerente ANTONIA 

BERNADINA DA CONCEIÇÃO, em razão de tê-la adquirido através de 

ocupação no ano de 2006, consoante documentos e testemunhas que 

comprovam o seu tempo de posse. Importa considerar que o Lote objeto 

da incidência, é ocupado pela Senhora Antonia Bernadina da Conceição 

há mais de 10 (dez) anos, possuindo o montante de 306,22 m² (trezentos 

e seis metros e vinte e dois centímetros quadrados), consoante se 

demonstra no Mapa Topográfico, encartado a esta, e reproduzidos no 

Mapa de Restituição de satélite. A Requerente, exerce sua posse de 

forma mansa e pacífica, sem oposição, do imovel localizado na Rua Pontal 

- Quadra 09 - Lote 19 - Bairro 23 de Setembro - Município de Várzea 

Grande/MT, desde o ano de 2006, portanto há mais de 10 (dez) anos e 

que a época da ocupação, a área não tinha nenhuma benfeitoria como 

energia, água encanada, construção, etc.... Afirma ainda, que no decorrer 

da ocupação realizou várias benfeitorias na área como a construção de 

uma casa de alvenaria, contendo 06 cômodos (três quartos, cozinha, 

banheiro e uma área de serviço) onde habitualmente reside com sua 

família, plantou árvores frutíferas como manga, laranja, tamarindo e limão, 

bem como, hortaliças e mandioca para a subsistência de sua família. 

Assim, considerando a demonstração de posse mansa, pacífica, 

prolongada e ininterrupta daquele bem, por mais de 10 (dez) anos, com 

animus domini (com a intenção de ser dona), a Requerente possui o imóvel 

como seu, fato esse, comprovado por meio de testemunhas, foto e outros 

documentos que atestam a veracidade da posse, podendo adquirir essa 

propriedade, através de ação judicial. Atribui-se ao valor da causa R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 

Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida e os confinantes 

(Id. 24398551), bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 24398551), bem 

como com cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 24399150) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 24399161). Oficie-se, ainda, ao 5º 

Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 

24399150), determinando as anotações devidas quanto à ação de 

usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de 

eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). Observação: Em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Douglas França Costa Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal 

Autorizado(a) pela Portaria N.331/2019/RH OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017537-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDYR COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1017537-42.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: WALDYR COSTA E SILVA Endereço: RUA PONTAL, LOTE 11, (LOT 

PAMPULHA) QUADRA 10, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-744 POLO PASSIVO: Nome: IVO PEDRO TESSARO Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 2728, (LOT P NOVA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-005 Nome: NORMA ANGELINA DALLACORTE 
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TESSARO Endereço: AVENIDA DA FEB, 2728, (LOT P NOVA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-005 CITANDO (A, S): 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, nos prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta 

por WALDIR COSTA E SILVA, brasileiro, casado, Operador de Sistema de 

Agua e Esgoto, portador do RG nº 568.339 – SSPMT, inscrito no CPF n° 

411.351.131-49, residente e domiciliado na Rua Pontal - Quadra 10 - Lote 

11 - Bairro 23 de Setembro – Várzea Grande – MT, em face de IVO PEDRO 

TESSARO, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade 

nº219.470, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.882.601-04, 

residente e domiciliado na Avenida da FEB, nº2.728, Município de Várzea 

Grande/MT e sua esposa, NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO, 

brasileira, do lar, com demais qualificações desconhecidas, residente e 

domiciliada na Avenida da FEB, nº 2.728, Município de Várzea Grande, 

Estado de Mato Grosso, vez que o Requerente é morador do BAIRRO 23 

DE SETEMBRO - RUA PONTAL - QUADRA 10 - LOTE 11 – Várzea Grande 

- MT, há mais de 15 (quinze anos), exercendo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta desde 1997, com “animus domini”. Destaca-se que o 

Requerente reside no local desde o ano de 1997, período em que não 

havia asfalto, e nem saneamento básico. No lote existiam apenas 02 

peças de alvenaria, e ao longo dos anos de sua ocupação, construíu mais 

04 peças, bem como, murou todo lote, solicitou instalação de energia 

elétrica e rede de agua e esgoto. Com o passar dos anos, com uma maior 

ocupação dos moradores, foram dando abertura às ruas do Bairro e 

melhorando sua infraestrutura, atualmente já tendo transporte público, 

água encanada, luz, asfalto etc. De se ressaltar que o Requerente possui 

documentos comprobatórios em anexo, de que mora no local há mais de 

15 (quinze) anos, juntamente com seus familiares. Atribui-se ao valor da 

causa R$80.000,00 (oitenta mil reais). DECISÃO: Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos 

autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui 

litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser citados os 

confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o 

Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência de 

conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se a parte requerida e os confinantes (Id. 26164896), bem como 

citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 26164896), bem como com cópia 

da certidão do imóvel (Id. 26165281) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 26165699). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 26165281), determinando as 

anotações devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e 

publique-se edital para conhecimento de eventuais interessados, como 

previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: 

EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Douglas França Costa Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal 

Autorizado(a) pela Portaria N.331/2019/RH OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013606-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (REU)

Outros Interessados:

VALDEMAR JANUÁRIO (CONFINANTES)

GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MARIA JOSE DE JESUS PEREIRA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1013606-31.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO Endereço: RUA PONTAL, 

19, (LOT PAMPULHA) QUADRA 09, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-744 POLO PASSIVO: Nome: IVO PEDRO TESSARO 

Endereço: AVENIDA DA FEB, 2728, (LOT PTE VELHA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-126 Nome: NORMA ANGELINA 

DALLACORTE TESSARO Endereço: AVENIDA DA FEB, 2728, (LOT PTE 

VELHA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-126 

CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, nos prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 
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EXTRAORDINÁRIA proposta por ANTONIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, 

brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 455.733 – SSPMT, 

cadastrada no CPF sob o nº 432.479.381-68, residente e domiciliada na 

Rua Pontal, quadra 09, lote 19, Bairro 23 de Setembro – Várzea Grande – 

MT, em face de IVO PEDRO TESSARO, brasileiro, comerciante, portador da 

cédula de identidade nº219.470, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 

021.882.601-04, residente e domiciliado na Avenida da FEB, nº2.728, 

Município de Várzea Grande/MT e sua esposa, NORMA ANGELINA 

DALLACORTE TESSARO, brasileira, do lar, com demais qualificações 

desconhecidas, residente e domiciliada na Avenida da FEB, nº 2.728, 

Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, vez que O imóvel de 

Matrícula nº 10.327, Ficha*** - Livro 2 - do 5º Serviço Notarial e de 

Registro de imóveis Cuiabá-MT, apesar de formalmente pertencer a IVO 

PEDRO TESSARO e sua esposa, NORMA ANGELINA DALLACORTE 

TESSARO, sua posse vem sendo exercida pela Requerente ANTONIA 

BERNADINA DA CONCEIÇÃO, em razão de tê-la adquirido através de 

ocupação no ano de 2006, consoante documentos e testemunhas que 

comprovam o seu tempo de posse. Importa considerar que o Lote objeto 

da incidência, é ocupado pela Senhora Antonia Bernadina da Conceição 

há mais de 10 (dez) anos, possuindo o montante de 306,22 m² (trezentos 

e seis metros e vinte e dois centímetros quadrados), consoante se 

demonstra no Mapa Topográfico, encartado a esta, e reproduzidos no 

Mapa de Restituição de satélite. A Requerente, exerce sua posse de 

forma mansa e pacífica, sem oposição, do imovel localizado na Rua Pontal 

- Quadra 09 - Lote 19 - Bairro 23 de Setembro - Município de Várzea 

Grande/MT, desde o ano de 2006, portanto há mais de 10 (dez) anos e 

que a época da ocupação, a área não tinha nenhuma benfeitoria como 

energia, água encanada, construção, etc.... Afirma ainda, que no decorrer 

da ocupação realizou várias benfeitorias na área como a construção de 

uma casa de alvenaria, contendo 06 cômodos (três quartos, cozinha, 

banheiro e uma área de serviço) onde habitualmente reside com sua 

família, plantou árvores frutíferas como manga, laranja, tamarindo e limão, 

bem como, hortaliças e mandioca para a subsistência de sua família. 

Assim, considerando a demonstração de posse mansa, pacífica, 

prolongada e ininterrupta daquele bem, por mais de 10 (dez) anos, com 

animus domini (com a intenção de ser dona), a Requerente possui o imóvel 

como seu, fato esse, comprovado por meio de testemunhas, foto e outros 

documentos que atestam a veracidade da posse, podendo adquirir essa 

propriedade, através de ação judicial.. Atribui-se ao valor da causa 

R$80.000,00 (oitenta mil reais). DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 

Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida e os confinantes 

(Id. 24398551), bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 24398551), bem 

como com cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 24399150) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 24399161). Oficie-se, ainda, ao 5º 

Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 

24399150), determinando as anotações devidas quanto à ação de 

usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de 

eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii 

Cavalcante, digitei. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Douglas França Costa Gestor(a) Judiciário(a) em 

Substituição Legal Autorizado(a) pela Portaria N.331/2019/RH 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014505-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVIO RODRIGUES CHAVES (REU)

Outros Interessados:

DANICLEIA DA SILVA ARRUDA (CONFINANTES)

CLODOALDO SILVA RAMOS (CONFINANTES)

JUSTINA SILVA BARROS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1014505-29.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FATIMA DE BARROS Endereço: RUA COLINA, (LOT 

PAMPULHA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-745 

POLO PASSIVO: Nome: OLAVIO RODRIGUES CHAVES Endereço: 

desconhecido CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, nos prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 
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considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por MARIA FATIMA DE BARROS, brasileira, 

convivente, aposentada, portadora do RG nº 0316609-0 – SSPMT, 

cadastrada no CPF sob o nº 395.446.721-68, residente e domiciliada na 

Rua Colina - Quadra 06 - Lote 13 - Bairro 23 de Setembro – Várzea 

Grande – MT, em face de OLAVIO RODRIGUES CHAVES, brasileiro, 

casado, lavrador, portador da cédula de identidade nº370.035, SSP/MT, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 202.589.251-91, com endereços e demais 

qualificações ignoradas e não sabidas, vez que o O imóvel de matrícula nº 

28.552, Livro 02 do 5º Serviço Notarial e de Registro de imóveis 

Cuiabá-MT, apesar de formalmente pertencer a OLAVIO RODRIGUES 

CHAVES, a posse vem sendo exercida pela Requerente MARIA FÁTIMA 

DE BARROS em razão de tê-la adquirido através de ocupação no ano de 

1999, consoante documentos e testemunhas que comprovam o seu tempo 

de posse. Importa considerar que a área é ocupada pela Senhora MARIA 

FÁTIMA DE BARROS há mais de 15 (quinze) anos, objeto da incidência, 

possui o montante de 373,66 m², consoante se demonstra no Mapa 

Topográfico, encartado a este, e reproduzidos no mapa de restituição de 

satélite. A Requerente, exerce sua posse de forma mansa e pacífica, sem 

oposição, desde o ano de 1999, portanto há mais de 15 (quinze) anos, do 

imovel localizado na Rua Colina - Quadra 06 - Lote 13 - Bairro 23 de 

Setembro - Município de Várzea Grande/MT, e que a época da ocupação, 

a área não tinha nenhuma construção, não havia energia, água encanada, 

etc..... Afirma ainda, que no decorrer da ocupação realizou várias 

benfeitorias na área como: a construção de uma casa de alvenaria, 

contendo 06 cômodos (dois quartos, cozinha, dois banheiros e uma área 

comum) onde habitualmente reside com sua família. Assim, considerando a 

demonstração de posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta 

daquele bem, por mais de 15 (quinze) anos, com animus domini (com a 

intenção de ser dona), possui o imóvel como seu, fato esse, comprovado 

por meio de testemunhas, foto e outros documentos que comprovem a 

veracidade da posse, podendo adquirir essa propriedade, através de 

ação judicial. Atribui-se ao valor da causa R$80.000,00 (oitenta mil reais). 

DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento 

no art. 98 do CPC. Anote-se. Consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Inicialmente, consigno que diante da ausência de endereço da parte 

requerida efetuei pesquisa nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário 

(Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes endereços: - 

Avenida Frei Caneca, n. 1239, Centro, Araputanga/MT, CEP 78260-000; - 

Rua Antenor Mamede, n. 911, Centro, Araputanga/MT, CEP 78260-000. 

Assim, cite-se a parte requerida nos endereços acima informados e os 

confinantes nos endereços descritos no id. 24806034, bem como 

citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 24806034), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 24806898) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 24806903). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 24806899), determinando as 

anotações devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e 

publique-se edital para conhecimento de eventuais interessados, como 

previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: 

EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Douglas França Costa Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal 

Autorizado(a) pela Portaria N.331/2019/RH OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020205-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020205-83.2019.8.11.0002. Vistos, Zuleica 

Maria Jose da Silva propôs a presente ação declaratória de inexistência 

de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A, alegando, em síntese, que nos meses de outubro e novembro, do 

corrente ano, recebeu cobranças na importância de R$ 842,89 (oitocentos 

e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$ 553,82 

(quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), 

respectivamente, faturas que considera indevidas, tendo em vista seu 

consumo médio dos meses anteriores. Deste modo, requer liminarmente a 

concessão de tutela para que a requerida abstenha-se de proceder com a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

n°. 6/388665-2, referente às faturas do mês 10/2019 no valor de R$ 

842,89 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e 

do mês 11/2019, no valor de R$ 553,82 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e oitenta e dois centavos), bem como se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 
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Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. Isso 

porque, sua média de consumo entre o período de março/2019 a 

setembro/2019 perfazia a quantia de 339 kWh, em valores de 

aproximadamente R$ 304,79 (trezentos e quatro reais e setenta e nove 

centavos) mensais, ao passo que nos meses de outubro/2019 e 

novembro/2019 recebeu faturas nos valores de R$ 842,89 (oitocentos e 

quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$ 553,82 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). Nesse passo, verifico 

que as faturas emitidas em outubro/2019 e novembro/2019 estão em 

valores que destoam da média de consumo da unidade consumidora da 

autora, levando-se em consideração que aparentemente não houveram 

mudanças capazes de alterar o valor cobrado. Destarte, considerando a 

discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se comprove 

a existência fato modificativo, tenho que qualquer suspensão dos 

serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar 

sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a 

própria dignidade da pessoa humana. Ainda, quanto ao pedido visando 

que a requerida se abstenha de proceder com a inclusão do nome do 

autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ressalto que se 

tratando de lide que tem por base a alegação de inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva do requerido. Sobremais, 

eventual inclusão neste momento processual causaria nefastos prejuízos 

à parte autora, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido, motivo pelo qual cabível o seu deferimento. Deste modo, 

considerando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

morosidade, tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que 

determino, seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/388665-2, 

ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter 

suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o nome da parte 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão somente em 

relação às faturas ora questionadas, consoante requerido na inicial, sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Considerando a falta de tempo hábil e a urgência para cumprimento da 

presente decisão, bem como visando resguardar os direitos da parte 

requerente, determino o cumprimento do mandado de intimação pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. No impulso do processo, em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/03/2020, às 14:00h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020370-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO JOSE SELLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ CARDOSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020370-33.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: 

OLIVIO JOSE SELLA EMBARGADO: JOSE LUIZ CARDOSO Vistos, 

Compulsando os autos, observo que a parte autora formulou pedido 

visando a concessão de gratuidade da justiça, todavia, descurou de 

comprovar sua impossibilidade de recolhimento das custas. Pois bem, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, basta a assertiva do interessado de que não possui 

condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais 

e honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de 

pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica 

presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que 

há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos como 

pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, a despeito da alegação de hipossuficiência da parte autora, 

efetuada pesquisa por meio dos Sistemas Infojud e Renajud, obtive a 
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informação de que o autor possui quotas de capital em duas empresas, 

veículos e quantia considerável em espécie. Com efeito, não cabe ao 

Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Esta 

interpretação, conforme o texto constitucional, não ofende ao disposto no 

art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, 

da Constituição da República. A corroborar, colho o seguinte aresto: 

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A 

PARTE TEM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve 

ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a 

capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às 

custas e despesas processuais, a revogação do aludido benefício é 

medida que se impõe.[1] Portanto, não demonstrada a impossibilidade 

financeira de suportar os custos e as despesas processuais, a não 

concessão do benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o 

benefício da justiça gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o 

autor, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais da presente demanda, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, 

Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019193-34.2019.8.11.0002. Vistos. Leila 

Gomes Cardoso propôs a presente ação declaratória de inexigibilidade de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando, em 

síntese que, constatou pelo sistema da Requerida a existência de duas 

faturas em seu nome pendentes de pagamento, deslocando-se até o 

estabelecimento da requerida para maiores informações, onde lhe foi 

entregue uma fatura no valor de R$ 964,80 (novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta centavos) e a outra no montante de R$ 1.308,15 (um 

mil trezentos e oito e quinze centavos), ambas com vencimento em 

30/11/2019, e que seriam referentes à suposta diferença de consumo 

apontada. Nestes termos requer, seja concedida a tutela antecipada 

determinando que a requerida abstenha-se de proceder com a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n°. 

6/2128284-3, referente às faturas com vencimento em 30/11/2019, no 

valor de R$ 964,80 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta 

centavos) e de R$ 1.308,15 (um mil trezentos e oito e quinze centavos), 

bem como abster-se de inserir o nome da Autora nos cadastros de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA). No mérito pugna pela confirmação da 

medida liminar e à condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000 

(vinte mil reais) a título de danos morais causados à requerente. No Id. 

26966337 foi determinada a emenda da inicial, da qual a parte autora se 

manifestou no Id. 27323789. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º 

e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento das faturas com vencimento em 30/11/2019, constantes 

nos Ids. 26949598 e 26949602, decorrentes de uma suposta recuperação 

de consumo, em razão da constatação de anormalidade apurada na UC de 

titularidade da autora, conforme descrito na exordial. Ademais, tratando-se 

de lide que tem por base a discussão sobre a cobrança de valores de 

consumo não faturados, tenho como descabido exigir da parte autora 

prova negativa, de modo que a incumbência de comprovar o erro do 

medidor, a culpa e a origem do débito, nestes casos, é exclusiva da 

requerida. Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de 

dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a 

cobrança da fatura questionada persista, na medida em que consiste em 

uma forma de levar a autora ao pagamento de débito que entende 

indevido. De qualquer forma, caso a parte autora não efetue o pagamento 

estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de energia, bem este 

essencial à vida, à saúde, ao bem estar e à própria dignidade da pessoa 

humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida 

é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida 

em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Ainda, quanto ao pedido 

visando que a requerida se abstenha de proceder com a inclusão do nome 

do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ressalto que 

se tratando de lide que tem por base a alegação de inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva do requerido. Sobremais, 

eventual inclusão neste momento processual causaria nefastos prejuízos 

à parte autora, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido, motivo pelo qual cabível o seu deferimento. Posto isso, 

defiro o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, pelo que 

determino que seja a requerida intimada para que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2128284-3, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como se abstenha de efetuar a cobrança das faturas 

no valor de R$ 964,80 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta 
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centavos) e R$ 1.308,15 (um mil trezentos e oito e quinze centavos), 

inclusive, não as inserindo nos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

fixada com fulcro no art. 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 

(vinte) dias-multa. Considerando a falta de tempo hábil e a urgência para 

cumprimento da presente decisão, bem como visando resguardar os 

direitos da parte requerente, determino o cumprimento do mandado de 

intimação pelo Oficial de Justiça Plantonista. No impulso, em que pese a 

ausência de manifestação no interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 

14h30min, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020178-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABERIDES ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020178-03.2019.8.11.0002. Vistos, 

Aberiddes Alves da Silva promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição do indébito c/c condenação em danos morais e pedido 

de tutela provisória em face de Banco Pan S.A., sustentando, em síntese, 

que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento 

desde o mês de Fevereiro/2019, até o momento ocorreram 10 (dez) 

descontos, no valor de R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos) cada, totalizando R$ 246,50 (duzentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta centavos), referente a empréstimo que jamais contratou, razão 

pela qual requereu em sede de liminar que o requerido se abstenha de 

continuar a efetuar desconto em sua folha de pagamento. No mérito 

requer que seja declarada a inexistência do débito, que o banco requerido 

seja condenado a restituir em dobro os valores já descontados 

indevidamente, bem como a condenação do banco requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, 

art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou 

não. Deste modo, a parte requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Efetivamente, o primeiro requisito 

está demonstrado pelo extrato de empréstimos consignados constante no 

Id. 27538840, que comprova que o contrato sub judice está ativo, 

ocorrendo descontos na folha de pagamento do autor no valor de R$ 

24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que corrobora 

a narrativa apresentada na inicial. No entanto, o perigo da morosidade não 

restou comprovado nos autos, uma vez que dos documentos carreados à 

exordial observa-se que os descontos se iniciaram em fevereiro/2019. 

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, 

aproximadamente 01 (um) ano, desde que ocorreu o primeiro desconto, é 

de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se 

realmente o autor entende como indevido os respectivos descontos, 

deveria ter se insurgindo contra eles há época de seu início. Essa 

circunstância – considerável transcurso de tempo - induz na 

vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano 

ausente. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar, 

o seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

pretendida e no impulso do processo, em que pese à ausência de 

manifestação expressa da parte autora no interesse na autocomposição, 

com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 09/03/2020, às 15h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 
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tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020013-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020013-53.2019.8.11.0002. Vistos, 

Marluce Ferreira promove ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada em face de Banco Bmg S/A, sustentando, em síntese, 

sustentando em síntese que vem ocorrendo descontos em sua folha de 

pagamento por débitos decorrentes da contratação de cartão de crédito, 

que jamais solicitou, contratação esta supostamente realizada com o 

banco requerido. Diante desses fatos, requer seja deferida liminar para 

que o requerido proceda com a suspensão imediata dos débitos efetuados 

mensalmente em sua folha de pagamento, bem como para que apresente o 

contrato firmado entre as partes, a planilha de compras e o número do 

suposto cartão, sob pena de multa. Outrossim, pugnou pela indenização 

referente aos danos materiais e morais que alega ter sofrido, e a inversão 

do ônus da prova. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou não. Deste modo, 

a parte requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelas fichas 

financeiras de 2014 a 2018, (Ids. 27473444, 27473446, 27473447, 

27473448 e 27473451) e holerites dos meses outubro e novembro (Ids. 

27473453 e 27473452), que comprova que o desconto está ativo, 

ocorrendo abatimentos na folha de pagamento do autor, o que corrobora a 

narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o perigo da 

morosidade não restou comprovado nos autos, uma vez que dos 

documentos carreados à exordial observa-se que os descontos se 

iniciaram por volta de janeiro/2014. Dessa forma, diante desse extenso 

lapso temporal decorrido, aproximadamente 05 (cinco) anos, desde que 

começaram os descontos, é de se colocar em dúvida os fatos narrados 

na inicial, porquanto se realmente o autor entende como indevido os 

respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há época de 

seu início. Essa circunstância – considerável transcurso de tempo - induz 

na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano 

ausente. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar, 

o seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

pretendida e no impulso, em que pese a manifestação expressa da parte 

autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

designo audiência de conciliação para o dia 09/03/2020, às 16h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020272-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020272-48.2019.8.11.0002. Vistos. 

Rosimar Oliveira de Moraes promove ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face 

Telefônica S/A, sustentando, em síntese, surpreendida ao ter seu 

cadastro recusado junto ao comercio local, em virtude da inclusão do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a 

um suposto débito no valor de R$ 108,98 (cento e oito reais e noventa e 

oito centavos), relativo a contrato vencido em 25/09/17. Assim, requer em 

sede de tutela de urgência a exclusão imediata do seu nome nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, e no mérito a indenização pelos danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alega estar sofrendo em virtude 

da negativação de seu nome. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 
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inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar o motivo pelo qual seu nome encontra-se 

inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste modo, a requerida 

reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelo extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais (Id. 27590410, pg. 5) documento que fortifica a narrativa 

apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 108,98 (cento e oito reais e noventa e 

oito centavos), tendo como referência o suposto contrato vencido em 

25/09/17, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/03/2020, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004500-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004500-16.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA EXECUTADO: LAURENTINA 

FERNANDES DE ARRUDA Vistos. Considerando informação contida na 

petição de id. 25570094, determino a suspensão do trâmite do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo 

os autos serem arquivados sem baixa na distribuição. Transcorrido o 

prazo supra, ressalto ao exequente que independentemente de intimação 

deste juízo começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, 

§ 2º e 4º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008969-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008969-08.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, Trata-se de ação de 

execução proposta por Agropecuária Nossa Senhora da Medalha 

Milagrossa em desfavor de NC Alimentos Ltda. Em audiência de 

conciliação as partes entabularam acordo (id. 15846532), que foi 

devidamente homologado por sentença (id. 15847405). Informado o 

descumprimento do acordo, deu-se início a fase de cumprimento de 

sentença e após várias diligências visando à constrição de bens para 

satisfação da dívida, a parte exequente requereu penhora e remoção em 

seu favor dos maquinários da empresa executada, o que foi deferido na 

decisão de id. 22682295. A isso, a executada informou que os 

maquinários da empresa foram dados em garantia-penhor “em favor do 

pagamento dos salários atrasados e das verbas rescisórias dos 

trabalhadores da Executada, conforme se vê pelos acordos extrajudiciais 

trabalhistas distribuídos junto às Varas do Trabalho de Várzea Grande” 

(sic – id. 22848452), requerendo, assim, a revogação da decisão que 

determinou a penhora, o que foi indeferido no id. 22874584. Juntada do 

mandado de penhora no id. 23099793 com a relação dos bens 

penhorados, quer sejam: 01 Ricoteira - de 1.500 Litros - conjunto e 

escada; 02- Tachos de Fabricação 500 litros; 01 - Tacho-carrinho de 

carregar Queijo; 02- Tachos de Fabricação 1000 litros cada; 01 - Tacho 

Fabricação Minas Frescal - 2000 litros; 01 - Tacho Fabricação Ricota 1500 

litros; 01 - Tacho Fabricação Ricota 3000 litros; 01- Conjunto de 

Fabricação Queijo Mate - com Dreno-Prensa - 6000 1; 02- Mesas Tipo 

Bacia de Descanso; 03 - Prensas : 1- Minas Frescal - 1 Minas Padrão - 1 

Prensa Queijo; 01- Mini Prensa Manual; 01 - Mesa de Descanso Frescal; 

01 - carrinho p/ transporte Queijo; 02 - Mesas de Preparo; 01 - Encolhedor 
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de Embalagem de Queijo; 01 - Prateleira de Depósito de Sal; 02- Aparelho 

Ar Condicionado de 9.000 Btus Emaltec; 01 - Aparelho Ar Condicionado 

12000 Btus –Prosdócimo; 01 - Freezer Vertical; 01 - Freezer Horizontal - 

02 portas; Máquina de Lavar- Color Maq.; 01 - Caldeira 500 KW; 

Geladeiras Eletrolux – Esmaltec; 16- Caixas de Espeto de Bambu; 02- 

Bebedouros: marcas: BBL e HIZA; 01 - Computador HP; 01 - Impressora 

HP; 04- Monitores AOC; 12- Fardos de Sal de 30kg cada um; 01 - Fogão 

Industrial - de 04 bocas; todos os equipamentos de fabricação de queijos 

são em material Inox; 01 - Veículo - espécie - Tanque de Transporte de 

Leite a granel - Marca Mercedez Bens - Atron - Placa QBX 7859 - cor 

Branca (tanque em Inox). Na ocasião foi nomeado como depositório o Sr. 

Antônio Alves Ferreira. Na decisão de id. 24342091 foi aplicado multa em 

desfavor da executada em virtude da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça ao retirar inúmeros bens da empresa com o objetivo 

de frustrar a penhora, bem como foi determinada que a executada 

indicasse o paradeiro dos bens penhorados. A executada permaneceu 

inerte, o que motivou a exequente a requerer novamente a aplicação de 

multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e pela intimação 

da executada para indicar quais bens ainda encontram-se disponíveis 

para continuidade dos atos expropriatórios (id. 24691151). No id. 

25164084 a executada informou que os bens não localizados por ocasião 

da penhora foram retirados pelos funcionários quando firmados os 

acordos extrajudiciais e posteriormente dados em pagamento para 

quitação das verbas trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, de modo 

que não houve a retirada de bens para frustrar a penhora, mas apenas 

para garantir o pagamento de crédito com privilégio. Afirmou que os 

demais bens serão ofertados a título de garantia nas execuções 

trabalhistas movidas pelos outros funcionários que não optaram pelo 

acordo extrajudicial. Intimada novamente a executada para indicar quais 

bens ainda se encontram desembaraçados, ela não disse. Pois bem. A 

situação retratada nos autos é peculiar, pois não se nega que os créditos 

trabalhistas possuem preferência em relação aos demais créditos, 

inclusive o ora em execução, daí porque não se pode considerar ilegal ou 

arbitraria a conduta da executada de dar em pagamento os bens 

penhorados nestes autos para satisfação das verbas trabalhistas que 

também eram objeto de demanda judicial. De qualquer forma, não se sabe 

ao certo quantos bens ainda se encontram livres e desembaraçados, pois 

descurou a executada de indicá-los pormenorizadamente. Também não é 

possível afirma que inexistem bens passíveis de remoção, na medida em 

que há somente conjecturas de que outros funcionários promoveriam 

ações trabalhistas e que por isso os demais bens seriam dados em 

garantia em futuras e eventuais demandas judiciais. A despeito de todos 

esses fatos, entendo não ser o caso de aplicação de nova multa, 

especialmente porque em nada contribui na resolução da lide e porque, de 

certa forma, a parte exequente também cooperou para que os bens 

fossem dissipados ao indicar para depositário fiel ex-funcionário da 

executada, contraindo a decisão proferida nos autos que determinou a 

remoção dos bens e a indicação de fiel depositário da própria exequente. 

Enfim, como alternativa para resolução do impasse, determino a expedição 

de novo mandado de penhora e constatação no endereço da executada a 

fim de que o Sr. Meirinho descreva os bens que ainda se encontram no 

local e promova a sua penhora. Fica, desde já, autorizada a remoção dos 

bens em favor da exequente que por ventura forem localizados e 

penhorados, ficando, ainda, a exequente nomeada como fiel depositária. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003734-26.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DALMI JOSE DA SILVA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Considerando 

a divergência dos valores apresentados pelas partes, determino que os 

autos sejam encaminhados ao digno Contador Judicial para que proceda a 

apuração do débito nos termos da sentença e decisões proferidos nos 

autos, devendo ser apurado da seguinte forma: a) o valor a título de 

indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

ocorrido em 30/01/2018 (id. 13107014) e de correção monetária pelo INPC 

partir do arbitramento (08/03/2019). Ao valor acima apurado deverá ser 

acrescido o percentual de 20% (vinte por cento) relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (id. 23785799). Ainda, considerando que a 

parte executada realizou o depósito de forma intempestiva, pois este 

deveria ter sido realizado até 16/10/2019, porém apenas foi realizado em 

22/10/2019, conforme se observa no id. 25360800, deverá o débito ser 

acrescido também do percentual de 10% (dez por cento) a título de multa 

(§ 1º, art. 523, do CPC) e 10% (dez por cento) a título de honorários 

advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 24139701), 

observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e 

dos juros de mora deverão corresponder à data do depósito realizado 

ocorrido em 22/10/2019. Após a apuração do débito, proceda-se a 

subtração do valor depositado (R$ 12.302,75 – id. 25360800) e, havendo, 

saldo remanescente devedor este deverá ser atualizado até a data da 

elaboração do cálculo. Com a apresentação do cálculo, intimem-se as 

partes a seu respeito. Outrossim, ressalto que a executada apenas após 

efetivação da penhora informou nos autos que havia realizado o depósito 

de id. 25360800. Assim, expeça-se alvará em favor da executada para 

levantamento do valor penhorado no id. 25166220, pois a divida já se 

encontrada garantida pelo depósito efetivado pela executada. 

Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009302-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Munil da Silva Taques (RÉU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009302-57.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOACI NUNES RONDON RÉU: MUNIL DA SILVA TAQUES, HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA Vistos, Compulsando os autos verifico que 

os requeridos Munil da Silva Taques e Hospital Beneficente Santa Helena 

até o presente momento não efetuaram o depósito da sua cota parte dos 

HONORÁRIOS periciais, malgrado tenham sido devidamente intimados para 

tanto. Assim, determino que os requeridos realizem o depósito integral da 

cota parte que lhes corresponde relativo aos HONORÁRIOS, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código 

de Processo Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a perícia 

determinada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 
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necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001591-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001591-64.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: J. DE LARA 

PINTO JUNIOR EIRELI - ME Vistos. Compulsando os autos observo que a 

parte autora em suas últimas manifestações nos autos se limita a requer 

prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão de id. 

16316604 datada de 05/11/2018, qual seja, promover a publicação do 

edital de citação em jornal de ampla circulação. Dessa forma, indefiro o 

pedido de dilação de prazo solicitado no id. 25736021 e determino que a 

parte autora promova a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, no prazo impreterível de 15 (quinze dias), sob as 

penalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007013-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

SEVERIANO EMILIANO DA GAMA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007013-54.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

VANDERSON DA COSTA CUNHA RÉU: FANECA DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS LTDA - EPP Vistos, Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente no que se refere se a 

assinatura constante no cheque juntado pela parte requerida no id. 

10921780, tendo em vista que a parte autora aduz não reconhecer como 

sua assinatura lançada no referido documento, conforme se observa do 

id. 14152757, pág. 4. Dessa forma, à vista do poder instrutório do 

magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema 

relevância a produção de prova técnica, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da ilegitimidade passiva Sustenta a 

requerida Faneca Distribuidora De Cosméticos LTDA que não tem e jamais 

teve qualquer relação comercial com o requerente, tendo recebido o 

cheque como pagamento do denunciado Severiano, razão pela qual 

defende a sua ilegitimidade passiva. Analisando os documentos e a 

fundamentação apresentada, percebo que a arguição não merece 

respaldo, uma vez que a simples leitura dos autos é suficiente para 

visualizar que o protesto do nome do autor foi realizado pela requerida 

Faneca, consoante id. 9854774. Muito embora a própria requerida tenha 

realizado a baixa do protesto quando procurada pelo denunciado 

Severiano, isso não afasta sua legitimidade, que está atrelada ao período 

em que o nome do autor esteve negativado em virtude de protesto 

promovido pela requerida. Assim, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do responsável pelo protesto em ação que se discute justamente 

a validade e regularidade do protesto, pelo que rejeito a preliminar em 

análise. Da denunciação da lide A requerida Faneca Distribuidora de 

Cosméticos LTDA denunciou a lide Severiano Emiliano da Gama, sob o 

fundamento de que recebeu o cheque como pagamento de dívida por 

endosso e porque não participou do negócio que deu origem à dívida e 

que motivou a inscrição do nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes. Devidamente citado, o denunciado Severiano Emiliano da 

Gama apresentou contestação, onde denunciou a lide Gleidston de Souza 

Brito da Silva argumentando que recebeu por endosso o cheque deste 

último como pagamento de dívida e porque não participou do negócio 

inicial. Sobre o assunto, dispõe o art. 125, do CPC que: “Art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - 

ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido 

no processo.” Pois bem. No caso versando verifico que nenhuma das 

denunciações se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no art. 

125, do CPC. Isso porque quanto aos denunciados Severiano Emiliano da 

Gama e Gleidston de Souza Brito da Silva inexiste qualquer previsão legal 

que os imponha o dever de ressarcir a denunciante Faneca em razão de 

eventual procedência do pedido inicial desta demanda. Em verdade, 

verifica-se que os denunciantes pretendem se eximir da responsabilidade 

pelos fatos a eles imputados, atribuindo-a, com exclusividade, à terceiro, o 

que não coaduna com o instituto da denunciação à lide. Ademais, também 

não há previsão legal que autorize a inclusão de cada um dos 

endossantes do cheque na presente demanda, especialmente através da 

denunciação da lide, sobretudo porque a presente ação não se destina a 

discutir o título em si ou a validade dos endossos, sendo os pedidos 

iniciais direcionados apenas ao protesto realizado em nome do autor. 

Realmente, a esse respeito, colho os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇAO MONITÓRIA. CHEQUE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO 

ENDOSSANTE. NÃO CABIMENTO. Somente se admite a denunciação da 

lide quando existente obrigação legal ou contratual de indenizar em ação 

regressiva, não sendo cabível para transferir responsabilidade a terceiro 

denunciado, tal como pretendido na espécie. O negócio jurídico com a 

suposta endossante do título deve ser dirimido em demanda própria não 

podendo ser introduzida na presente ação, tendo em vista os princípios da 

literalidade, abstração e autonomia do título. Precedentes. PRELIMINARES 

CONTRARRECURSAIS REJEITADAS, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.”[1] “APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. Possui o banco-endossatário legitimidade passiva para 

figurar no pólo passivo da lide, por ter adquirido cheque através de 

endosso translativo. Para que se possa falar em denunciação da lide, em 

conformidade com o art. 70, inciso III, do CPC, é necessário que a 

obrigação do terceiro denunciado em indenizar a parte ré denunciante 

decorra de fundamento fático ou jurídico presente na ação proposta e já 

pré-constituído ou comprovado nos autos. Responde pelos danos 

decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso 

translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, 

nos termos da Súmula nº 475, STJ.”[2] – Negritei. Assim, o negócio jurídico 

entre os endossantes e endossatários do título deve ser dirimido em 

demanda própria não podendo ser introduzida na presente ação, tendo em 

vista os princípios da literalidade, abstração e autonomia do título. Dessa 

forma, reanalisando os autos, verifico que a denunciação da lide realizada 

pela requerida Faneca a Severiano foi acolhida de forma precipitada, 

razão pela qual revejo a decisão anteriormente prolatada nos autos para o 

fim de indeferir o pedido de denunciação à lide apresentada por Faneca 

Distribuidora De Cosméticos LTDA a Severiano Emiliano da Gama, pelo que 

julgo extinto o processo em relação a ele, sem o julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, somente 

nos limites acima já definidos. Por já ter sido o Sr. Severiano citado e, 

inclusive, apresentado contestação, condeno a requerida Faneca 

Distribuidora De Cosméticos LTDA ao pagamento das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor 
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da causa (art. 85, § 2º, CPC). Por fim, pelas mesmas razões acima 

declinadas, indefiro o pedido de denunciação da lide feito por Severiano 

Emiliano da Gama a Gleidston de Souza Brito da Silva. Das provas Assim, 

de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se o cheque juntado no id. 10921780 foi 

assinado pela parte autora e; b) o dever de indenização a título de dano 

moral e o seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, determino, de 

ofício, a produção de prova pericial. Assim, nomeio como perito o Sr. 

Alcides Liberali, Perito em Grafotécnica, podendo ser encontrado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício Sunset Boulevard, 

Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá - Mato Grosso, telefone: (65) 9988-6446 

/ e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). 

Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício por este 

juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Em que 

pese o indeferimento da denunciação da lide, determino que o denunciado 

Severiano Emiliano da Gama apresente na Secretaria deste juízo a via 

ORIGINAL do documento juntado no id. 10921780, no prazo de 15 (quinze) 

dias para a realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte do 

documento original acima determinado e o aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistentes 

técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 

do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-RS. Agravo de 

Instrumento Nº 70079452249, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 28/03/2019. [2] TJ-MG .Processo AC 

0025081-67.2014.8.13.0439. Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Publicação 10/03/2015. Relator Evandro Lopes da Costa 

Teixeira.
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AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020532-28.2019.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência antecipada” proposta por Mayara Fernanda Dal Berto 

Rodrigues, em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional, 

sustentando, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde 

disponibilizado pela requerida, desde 01.02.2018, classificado como Plano 

Coletivo Empresarial. Aduz que em 2004 alcançou os 130 kg e foi 

submetida à cirurgia bariátrica, em decorrência de obesidade mórbida. 

Após o procedimento foi informada de que seria necessária a 

estabilização do peso, para então adotar os demais procedimentos 

cirúrgicos, quais sejam, mastoplastia com prótese, abdominoplastia, 

correção de lipomatose ou lipodistrofia, plicatura dos músculos retos do 

abdome, herniorrafia umbilical, dermolipectomia crural e de braços, e 

demais procedimentos necessários para a retirada do excesso de pele. 

Salienta que em razão da conduta médica adotada desde a cirurgia 

encontra-se estabilizada em 72 kg e está apta para realização das demais 

cirurgias, motivo pelo qual o médico que lhe acompanha certificou a 

necessidade da cirurgia plástica reparadora, agendando os 

procedimentos de mastoplastia com prótese, abdominoplastia e plicatura 

dos músculos retos do abdômen. Contudo, ressalta que a requerida não 

autorizou o pedido de reconstrução mamária com retalho muscular ou 

miocutâneo – unilateral, sob a alegação de que está fora dos critérios das 

Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT). Assim, requer a concessão 

de tutela de urgência para que a requerida adote as providências 

necessárias para a realização dos procedimentos, autorizando a 

disponibilização do tratamento. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Liminar Trata-se 

de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a 

qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, 

verifico que a relevância da fundamentação por meio dos relatórios 

médicos aportados aos autos (Id. 27681400, 27681399); em que o médico 

que acompanha a autora, Dr. Rodrigo Oliveira B. Silva (CRM-MT 7678), 

ressalta: A paciente possui quadro clínico de deformidade abdominal por 

excesso de pele típica dos pacientes ex-obesos, mamas com ptose e 

dermatite em sulco mamário e abdominal devido à dobra cutânea. 

Apresenta lipodistrofia em região de abdome, dorso, quadril, coxas e 

braços. (...) Assim sendo a paciente tem indicação de operar com 

brevidade máxima as cirurgias reparadoras solicitadas, devido ao grande 

transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo 

laudo psicológico. Todavia, a parte requerida não autorizou a realização 

do procedimento de reconstrução mamária com retalho muscular ou 

miocutâneo – unilateral, “devido estar fora dos critérios das Diretrizes de 

Utilização do Rol da ANS (DUT)”, conforme negativa acostada no id. 

27681403. Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que “as 

cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, 

mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento 

indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas 

regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, 

inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido 

de que tais cirurgias possuem finalidade estética[1]”. Em outra 

oportunidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manteve o referido 

entendimento, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA 

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A 

CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. 

CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO 

E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. 

PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (...)(AgRg no AREsp 583765 MG, Quarta Turma, Ministro 

Raul Araújo, DJe 22/06/2015). A par do exposto, diante da urgência 

apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura dos 

procedimentos solicitados pela parte autora, considerando que incumbe ao 

médico que lhe assiste prescrever os procedimentos que melhor se 

afigurem ao seu tratamento, bem como o material necessário para sua 

realização, devendo ser reconhecida a preponderância do Código de 
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Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, 

enquadrada como abusiva. Por esse viés, o ato da requerida de não ter 

autorizado até o presente momento, todos os procedimentos requisitados 

para tratamento da autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado 

e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que 

é o princípio matriz do Sistema Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, 

ademais, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa 

humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se 

sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática. Nestas condições, 

presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência 

pretendida e determino que a requerida autorize a realização do 

procedimento cirúrgico “Reconstrução Mamária Com Retalho Muscular Ou 

Miocutâneo – Unilateral”, bem como do tratamento adequado em 

conformidade com a solicitação médica de ids. 27681400 e 27681399, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, em que pese à 

ausência de manifestação expressa da parte autora no interesse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 15h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, 

cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, 

DJe de 16/03/2010).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001360-66.2020.8.11.0002. Vistos. 

Lorizangela da Silva Costa propôs a presente ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais em face de Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, alegando, em síntese, que é 

titular da Unidade Consumidora 6/2702620-2, de onde ressaíram faturas 

com valores alegadamente exorbitantes nos meses de Outubro e 

Novembro do ano de 2019, que supostamente seriam referentes à 

recuperação de consumo no período de 01.2018 à 06.2019, as quais 

somadas totalizam R$ 11.081,16 (onze mil e oitenta e um reais e dezesseis 

centavos). Afirma a autora que as faturas devem ser declaradas 

inexistentes, uma vez que os valores dos débitos não condizem com a 

realidade, visto que apenas se mudou para o imóvel em novembro/2018 e 

que os equipamentos instalados em sua residência são todos de consumo 

mínimo. Dessa sorte, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinada: a) A suspensão das cobranças da NF 6190717 

(R$6.936,75) e NF 6190716 (R$1.425,60) - referentes a outubro/2019; b) 

suspensão das cobranças da NF 6572647 (R$1.398,60) e NF 6190716 

(R$1.320,21) - referentes a novembro/2019; c) que a requerida comprove 

a origem e apresente os comprovantes de pagamentos das faturas NF 

6190715 (R$8.362,35) – outubro/2019 e NF 6572646 (R$2.718,81) – 

novembro/2019; d) que a requerida abstenha-se de suspender os 

serviços de energia na unidade consumidora da autora, até o final do 

processo, assegurando-lhe a plena continuidade da prestação e utilização 

desse serviço; e) que a requerida abstenha-se de negativar os dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência dos débitos 

discutidos nos autos; f) seja substituído o medidor de energia por um 

certificado pelo INMETRO; No mérito requer que seja ratificada a tutela de 

urgência, declarando inexistentes os débitos apontados no valor de R$ 

11.081,16 (NF nº 6190717, 6190716, 6572647, e 6190716)- referentes a 

outubro e novembro/2019 e a condenação, da requerida ao pagamento da 

quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da 

autora é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. A parte autora pretende a concessão de 

tutela de urgência para suspender a cobrança dos débitos que totalizam 

R$ 11.081,16 (onze mil, oitenta e um reais e dezesseis centavos) 

existentes com a requerida, bem como que esta se abstenha de 

suspender os serviços de energia na unidade consumidora da autora e 

ainda a substituição do medidor de consumo. A fim de comprovar o 

alegado, colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 

(id. 28077730), bem como as faturas referentes ao parcelamento (ids. 

28077716, 28077717, 28077718 e 28077719), além da Carta ao Cliente 

relativa ao Termo de Ocorrência n. 720661 e outros documentos (ids. 

28077731 a 28077734). Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento das faturas recebidas em decorrência de um Termo de 

Ocorrência efetuado na Unidade de Consumo da autora, a qual consignou 

o valor de R$ 8.362,35 (oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e 

cinco centavos) a título de consumo a recuperar (Id. 28077731), 

corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, considerando a 
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discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Ainda, quanto ao pedido visando que a 

requerida se abstenha de proceder com a inclusão do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ressalto que se tratando de 

lide que tem por base a alegação de inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva do requerido. Sobremais, eventual inclusão 

causaria nefastos prejuízos à parte autora, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido, motivo pelo qual cabível o seu 

deferimento. De outro lado, registro a inviabilidade da concessão da 

pretensão visando que a requerida seja obrigada a instalar novo relógio de 

medição de energia elétrica na residência da requerente, uma vez que 

inviabilizaria a realização de eventual produção de prova pericial, além de 

estar intimamente atrelada ao mérito da demanda. Por fim, quanto ao 

pedido para que a requerida “comprove a origem e apresente os 

comprovantes de pagamentos das faturas NF 6190715 (R$8.362,35) – 

outubro/2019 e NF 6572646 (R$2.718,81) – novembro/2019”, entendo que 

este já está salvaguardado pelo deferimento da inversão do ônus da 

prova, ocasião em que a requerida deverá juntar nos autos os 

documentos necessários para instrução da demanda, restando, portanto, 

prejudicado. Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que se abstenha de cobrar os supostos débitos discutidos na lide, bem 

como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

respectiva unidade consumidora em relação aos débitos questionados, ou 

que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, 

ainda, que se abstenha de proceder com a inclusão dos dados da autora 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos 

ora questionados, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) dias-multa, fixada 

com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

16/03/2020, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

considerando a urgência da medida ora deferida. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004824-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

VALGUIMAR FARIAS DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004824-06.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALGUIMAR FARIAS DA GUIA, MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO 

EXECUTADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença movida Valguimar Farias da 

Guia em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. 

Prolatada sentença nos autos que obrigou a requerida/executada a 

“liberar o procedimento cirúrgico (cirurgia bariátrica) ao autor, bem como 

todos os custos do procedimento”, além da “realização de todo e qualquer 

procedimento necessário e indicado à patologia do autor” e ao pagamento 

de uma indenização a título de dano moral (id. 12903931), a parte autora 

informou que ainda não houve o cumprimento desta obrigação, pois não 

havia sido submetido ao procedimento cirúrgico, motivo pelo qual requereu 

o cumprimento da sentença de obrigação de fazer e manifestou 

concordância quanto o valor depositado a título de dano moral (id. 

19763202). Na decisão de id. 20150965 foi declarada extinta a obrigação 

de pagar invocada nestes autos atinente aos danos morais e honorários 

sucumbenciais, bem como determinado ao executado o cumprimento da 

obrigação de fazer, sob pena de multa. No id. 21582901 o exequente 

requereu a execução da multa astreinte, razão pela qual foi determinada a 

intimação da executada para realizar o pagamento da multa (i. 22086853). 

A executada informou a realização do depósito de R$ 30.000,00 no id. 

22522552, bem como opôs impugnação ao cumprimento de sentença no 

id. 23029705. Em seguida a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

desacolhida e determinada a liberação do valor depositado nos autos em 

favor do exequente (id. 23075769). Por fim, a parte exequente informou 

nos autos que foi submetida ao procedimento cirúrgico em 16/09/2019 (id. 

25526994). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

do crédito, uma vez que os valores depositados nos autos serviram para 

adimplir o débito sub judice, bem como houve o cumprimento da obrigação 

de fazer consistente na realização da cirurgia bariátrica no exequente. 

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

relativa à multa astreinte e a obrigação de fazer consiste na realização da 

cirurgia bariátrica na parte exequente. De conseguinte, julgo extinto o 

processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). 

Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004128-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004128-33.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALDEMIR MARTINS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença movida por Valdemir Martini em desfavor de Energisa Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente 

pugnou pela intimação da parte executada para o pagamento do débito 

relativo aos honorários advocatícios fixados nos autos. A executada 

realizou o depósito da quantia de R$ 1.675,03 relativo à condenação 

imposta na sentença (id. 23141158). Em seguida a parte exequente 

manifestou discordância com o valor depositado nos autos e requereu a 

intimação da executada para realizar o pagamento do valor que entendia 

devido (id. 23818785). Devidamente intimada a executada manifestou no 

id. 24073617 que houve o pagamento voluntário do débito e requereu a 

extinção do feito. Por fim, o exequente manifestou no id. 25619865 

requerendo a penhora de valores em contas bancária da executada. Após 

os autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado nos autos serviu para adimplir o débito sub judice. 

Isso porque, a sentença proferida nos autos no id. 18337214 foi clara ao 

dispor a condenação de ambas as partes de forma “pro rata” ao 

pagamento os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Ademais, 

a decisão monocrática de id. 23141154, manteve a sentença em todos os 

seus termos e apenas majorou o valor dos honorários para o importe de 

R$ 3.000,00. Portanto, não poderia o exequente requerer o pagamento do 

valor integral da condenação, pois como já ressaltado o valor dos 

honorários advocatícios foi fixado em proporções iguais para os ambas as 

partes. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001578-36.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

EXECUTADO: J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ME - ME Vistos, Trata-se de execução de 

título extrajudicial movida DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TERMOPLÁSTICOS LTDA. em desfavor de J LISBOA INDÚSTRIA DE 

PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ME. Após as 

tentativas de citação restarem infrutíferas, o exequente requereu a 

realização de arresto online em contas da executada no id. 19713962. Em 

seguida foi realizada o arresto do valor de R$ 8.049,51 (oito mil e quarenta 

e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme decisão de id. 

19975217 A parte executada foi devidamente citada ao comparecer na 

Secretaria deste Juízo, conforme se observa do teor da certidão de id. 

20054097, sendo então convertido o arresto em penhora, conforme teor 

da decisão de id. 21224416. No id. 21534262 o exequente requereu a 

realização de penhora online relativo ao saldo remanescente, sendo esta 

efetivada no valor de R$ 1.734,80 (um mil setecentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos) no id. 22584931. Devidamente intimada (id. 

24351655) a parte executada nada manifestou, sendo que exequente 

requereu a expedição de alvará em seu favor e a extinção do feito (id. 

25620342). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

do crédito, uma vez que os valores penhorados nos autos serviram para 

adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor vinculado aos autos. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA A REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E ADITIVO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PRAZO DE 30 DIAS

Processo n.º 1002824-96.2018.8.11.0002

 Classe: Recuperação Judicial

Polo ativo: PROL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA

Pessoas a serem intimadas: Credores/Interessados

FINALIDADE: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da Assembleia Geral de Credores, no espaço CDL – Município 

de Várzea Grande, situado na Rua Miguel Leite, n.º 252, Centro Norte, 

Várzea Grande/MT, CEP. 78.110-645, em 1ª (primeira) convocação para o 

dia 03 de março de 2020, às 09h00min e, em 2ª (segunda) convocação 

para o dia 10 de março de 2020, às 09h00min, possuindo como ordem do 

dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

apresentado pelas devedoras.

DESPACHO/Decisão: (...) Diante das objeções ao plano de recuperação 

judicial que se encontram nos autos, convoco a assembleia-geral de 

credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, que deverá 

se realizar em 03 de março de 2020, às 09h00min, em primeira 

convocação, e em 10 de março de 2020, às 09h00min, em segunda 

convocação, no Espaço CDL – Município de Várzea Grande, na Rua 

Miguel Leite, n. 252, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-645. 

Expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos credores e 

terceiros interessados, nos termos do art. 36 da Lei n. 11.101/05, 

disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência 

de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da 

Lei n. 11.101/05. Ressalto que, as despesas correm por conta da empresa 

em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Nesse 

mesmo edital, deverá, ainda, constar a informação de que a Recuperanda 

apresentou, (IDS. 23813533; 23813534; 23813535; 23813539; 23813540; 

23814345; 23814346), aditivo ao plano anteriormente apresentado, para 

que os interessados, querendo, possam dele tomar conhecimento antes 

da AGC. Considerando a exiguidade do tempo, determino que o 

Administrador Judicial, providencie, em 24 (vinte e quatro) horas, a 

retirada do edital e proceda à publicação no Diário Oficial e em jornal de 

grande circulação, bem como proceda à afixação da convocação da 

assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 

36, § 1º, da Lei n. 11.101/2005). Ato contínuo, intime-se a Recuperanda 

para providenciar a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, Lei n. 

11.101/05) e comprovar sua circulação nos autos, atendo-se ao prazo de 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias exigida pelo art. 36, caput, da Lei 

n. 11.101/05. Providencie a Sra. Gestora Judiciária COM URGÊNCIA a 

imediata publicação desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, 

juntamente com a publicação do Edital, contendo o nome dos advogados 

que juntaram procuração nos autos, visando dar o mais amplo 

conhecimento da realização da referida AGC e do conteúdo desta 

decisão. Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com a administradora judicial Ex Lege Administração Judicial 

Ltda –ME, com endereço na Rua General Rabello, 166, Duque de Caxias, 
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Cuiabá –MT, CEP 78043-259, celular (65) 99233-3270, telefone (65) 

3052-9778, e-mai l  breno@exladministracaojudic ia l .com.br  e 

juridico@exladministracaojudicial.com.br. Os credores poderão ser 

representados na Assembleia Geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue ao administrador judicial, até vinte e quatro 

horas antes dda data prevista neste instrumento convocatório, documento 

hábil que comprove seus poderes ou indique as folhas dos autos em que 

ele se encontre (art. 37, §4º, da lei 11.101/2005). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos os interessados credores e ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será afixado e 

publicado na forma da Lei. Eu Roseli Aparecida Cáceres - Servidora, 

digitei. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Várzea Grande - 

MT, 19 de dezembro de 2019. Roseli Aparecida Cáceres, Gestora 

Judiciária Matrícula nº 11.485

Intimação

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

Credores (RÉU)

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (RÉU)

MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA. 

(RÉU)

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Aliança Metalurgica (RÉU)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (RÉU)

ETERNIT S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

PAULO FRANCISCO GRIGOLETTI GASTAL OAB - RS95492 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL ISSLER FERREIRA DE ARAUJO RUSSO OAB - RS76667 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO REZENDE RUSSO OAB - RS59259 (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

RUBENS ISCALHAO PEREIRA OAB - SP71579 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA OAB - SP303643 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1002824-96.2018.8.11.0002 Vistos. Diante 

do caráter infringente dos embargos e em atenção à regra disposta no 

artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

contrária/embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente suas contrarrazões. Posteriormente, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004348-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA ALELUIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVANETE PINHEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

JANAINA MARIANE DE AGUIAR (AUTOR(A))

IZAURA PINHEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME EDUARDO BOM GUSE OAB - SC30766 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando o inciso I, do artigo 101 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 101. Na ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo 

do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes 

normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; Importante 

ressaltar que em se tratando de relação de consumo, é cediço que o foro 

competente para o ajuizamento das ações, em regra, é o do domicílio do 

consumidor e, excepcionalmente podem ser propostas no local da 

instituição da parte requerida, nos termos do art. 53, IV, a, do CPC. Na 

hipótese dos autos, a parte autora comprovou seu domicílio na cidade de 

Cuiabá-MT,Santo Antonio do Leverger-MT e Videira-SC, ao passo que as 

requeridas possuem sedes em São Paulo-SP. É pacificado na 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que não se admite 

a escolha aleatória de foro. Embora se reconheça a impossibilidade de 

escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicilio do consumidor, 

nem do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da 

obrigação, como ocorreu na presente demanda, sendo possível a 

distribuição dos autos a respectiva comarca onde reside a parte autora, 

bem como do local da sede das requeridas. Portanto, a parte autora não 

observou tais regras, uma vez que diante da decisão determinando a 

parte autora, comprovar sua hipossuficiência financeira, aportou aos 

autos comprovante de endereço da parte autora Sra. Jesuína Aleluia de 

Oliveira da cidade de Cuiabá-MT, conforme se observa dos documentos 

de Id. 15982543, escolhendo, portanto aleatoriamente esta comarca de 

Várzea Grande-MT, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Posto isso, 

nos termos do art. 101 do CDC, determino venha à parte autora no prazo 
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de 15 (quinze) dias, justificar a propositura da ação nesta comarca, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de declínio. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012902-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRADES JACQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

DORIVAL JARDIM MACEDO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (ID: 27837894)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002868-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

ADELINE ANGELIKA DIAS DOS SANTOS OAB - 740.601.981-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (ID: 27837936)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018383-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JRM CONSTRUCOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 

EIRELI - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (ID: 27840137).

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1016706-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS (RÉU)

MARIA HELENA RODRIGUES RAMOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (Dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27841391 e 

27841392)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006738-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS ROSAS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA JACIANA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifica-se que apesar da parte autora ter 

distribuído a ação como se fosse justiça gratuita, não formalizou tal pedido 

na inicial, assim intime-o para esclarecer se pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, em caso positivo, deverá nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004684-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CORREA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GUIA DA S. BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Em que pese o decurso de prazo decorrido, 

observa-se que, o ajuizamento da presente demanda se deu no ano de 

2018, contudo a parte autora formulou seus pedidos de tutela com fulcro 

no CPC/1973. Nesse passo, evidente a necessidade de a parte autora 

adequar o procedimento à sistemática do Novo Código de Processo Civil, 

que passou a vigorar em todo o país em 18/03/2016, considerando o que 

dispõe o art. 14 do CPC/2015, acerca da aplicação imediata da norma. 

Destarte, considerando as mudanças processuais advindas do novel 

Código de Processo Civil, em especial, no que tange ao procedimento das 

tutelas provisórias de urgência (arts. 300 e seguintes do CPC/2015), 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a 

pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Outrossim, a parte 

autora afirma que realizou a notificação extrajudicial da parte requerida 

para a devida desocupação, todavia, constata-se do AR encaminhado, 

que não possui assinatura de recebimento, portanto, a parte requerida não 

foi devidamente notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel 

arrematado pelo autor (Id. 13574276). Com efeito, a fim de conduzir a 

verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, determino venha à parte autora aportar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, a notificação extrajudicial devidamente recebida, a fim de 

salvaguardar sua pretensão liminar, sob pena as penalidade legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001619-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS SILVA DOS SANTOS OAB - RS21536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARIANI 01624836194 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, razão pela qual determino a 

retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo constar 

MARQUINHOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E AUTO ELÉTRICA e MARCUS 

VINÍCICUS MARIANI. Pois bem, observa-se que a parte autora formulou 

pedido de tutela em caráter antecedente visando o bloqueio da conta 

corrente de titularidade da primeira requerida Marquinhos Serviços 

Automotivos e Auto Elétrica, a fim de resguardar a parte autora de prejuízo 

financeiro, contudo, descurou de indicar o pedido final, conforme 

determina o art. 303 caput do CPC. Com efeito, inexistindo indicação 

expressa do pedido final, se torna inviável a concessão de medida 

antecipatória que não seria concedida na sentença de eventual 

procedência do pedido. Isso porque o pedido antecipatório de uma tutela 

visa à satisfação imediata de um direito requerido em definitivo, razão pela 

qual há que existir uma correspondência direta entre a tutela jurídica 

requerida em definitivo na demanda e o pedido antecipatório de tutela. 

Outrossim, considerando o extenso lapso de prazo decorrido, e aparente 

perda da urgência vindicada, verifica-se a necessidade de a parte autora 

esclarecer se pretende prosseguir com o pedido de tutela antecipada 

antecedente, e em sendo o caso adequar os autos à ação de 

procedimento comum. Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar o pedido final da ação, que corresponda ao 

pedido de tutela de urgência requerido nos autos, e/ ou esclarecer se 

pretende prosseguir com o pedido de tutela antecipada antecedente, e em 

sendo o caso adequar os autos à ação de procedimento comum, devendo 

se atentar ao valor da causa, e eventual recolhimento de custas 

complementares, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013763-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes acerca da data de realização da pericia, a ser 

realizada em 31/01/2020 às 14:00, conforme documento juntado pelo 

perito (id: 27870918), em conformidade com a determinação de id: 

24898340

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010129-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALTAIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006431-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIONARA DE JESUS MORAES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS MIGUENS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006431-54.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida 

atribuiu o segredo de justiça na peça contestatória. Pois bem, verifica-se 

que não houve pedido fundamentado para justificar o sigilo atribuído na 

contestação pela requerida, razão pela qual procedo com a retirada da 

sigilosidade no sistema PJE. Sem prejuízo do apontamento acima, abra-se 

vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça 

de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020668-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque o autor indica sua profissão como sendo empresário, 

fato este que coloca em dúvida a sua real situação financeira, havendo a 

necessidade de a parte autora comprovar a situação de hipossuficiente. 

Assim, determino venha à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, 

aportar aos autos documentos que efetivamente demonstrem sua 

hipossuficiência, em especial, que apontem seu real ganho financeiro 

mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1013070-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013070-20.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, nota-se 

que parte autora pugna pelo benefício da gratuidade de justiça, contudo a 

exordial não veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinado 

pelo demandante, e na procuração outorgada assinada pela parte não 

possui cláusula específica para assinar declaração de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, § 4º, e art. 105, caput, ambos do CPC. Ante o 

exposto, intime-se parte autora para emendar a inicial, juntando nos autos 

a declaração de hipossuficiência devidamente assinada e, informar os 

endereços eletrônicos das partes, o que se não for possível também 

deverá ser informado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de não ser deferido o benefício da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013495-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013495-47.2019.8.11.0002. IMPUGNANTE: 

ITAU UNIBANCO S/A IMPUGNADO: AUTO POSTO SIGA LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta pelo Itaú Unibanco S/A, 

objetivando a retificação do valor do seu crédito constante na lista de 

credores da recuperação judicial da empresa Auto Posto Siga LTDA. 

Assim, intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013367-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO CARDOSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013367-27.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de habilitação retardatária proposta por FRANCIVALDO 

CARDOSO DIAS, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

CIRIEMA TRUCK SERVICE-ME (Processo nº 1005511-17.2016.8.11.0002), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como Impugnação À Relação De Credores, e processada na 

forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, 

da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Por fim, concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000744-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILSON BRANTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000744-91.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007773-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL ALEXANDRE JACON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO OSORIO MENGALI OAB - SP127846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ARIEL TONIAZZO (REQUERIDO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 30 

(trinta) dias recolher as custas judicias, sob pena de devolução da 

missiva, consoante arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na 

hipótese de não atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. 
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(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010092-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de execução proposta por 

Soluções em Aço Usiminas S/A em face de Prol Indústria Metalúrgica 

LTDA. Entretanto, a executada encontra-se em recuperação judicial, 

sendo vedado por lei a pagar a exequente, vez que houve a prorrogação 

do período de blindagem por mais 180 dias, por força da decisão proferida 

nos  au tos  da  Ação de  Recuperação  Jud ic ia l  (n º 

1002824-96.2018.8.11.0002) que tramita neste Juízo. Desta forma, há a 

necessidade de suspensão do feito, até homologação do plano de 

recuperação judicial. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e 

digam as partes. Intime-se. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito (J.A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004109-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE CASSIMIRO GOMES OAB - 043.377.931-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo a intimação das partes para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, 

quanto à juntada do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA para o dia 29 de 

fevereiro de 2020 a partir 09:00, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA a perícia médica para o dia 29 de 

fevereiro de 2020 a partir 09:30, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009219-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, para juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, com a finalidade de expedição 

de mandado para o pagamento, com prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011431-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANDRADE DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque o autor indica sua profissão como sendo pecuarista, 

mormente o valor considerável referente à nota promissória em questão, 

fato este que coloca em dúvida a sua real situação financeira, havendo a 

necessidade de a parte autora comprovar a situação de hipossuficiente. 

Assim, determino venha à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, 

aportar aos autos documentos que efetivamente demonstrem sua 

hipossuficiência, em especial, que apontem seu real ganho financeiro 

mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

constata-se que a parte autora formulou nos pedidos da inicial “a” para 

que seja determinado imediatamente o bloqueio via Bacenjud nas contas 

bancárias da parte executada, sem, contudo, descrever nos autos sob 

qual tutela provisória pretende embasar sua pretensão. Destarte, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

e fundamentar juridicamente qual tutela pretende obter, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA OAB - 879.623.571-34 

(REPRESENTANTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, 

constata-se que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que 

pudesse justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da 

justiça gratuita, bem porque conforme já mencionado a parte autora não 

indica sua profissão na inicial, havendo a necessidade de a parte autora 

comprovar a situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência e sua profissão, em 

especial, que apontem seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for 

o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, 

sob pena de indeferimento. Outrossim, observa-se que a parte autora 

apontou para compor o polo passivo da lide a Unimed João Pessoa 

Cooperativa de Trabalho Médico, vez que operadora do plano de saúde, 

contudo realizou solicitação de internação para a Unimed Cuiabá, a qual 

negou a realização do procedimento solicitado. Sendo assim, visando 

esclarecimentos acerca do polo passivo, bem como à efetividade de 

intimação da parte requerida acerca da eventual concessão da tutela de 

urgência requerida, determino venha à parte autora, em igual prazo, 

proceder com a emenda da inicial, a fim de esclarecer o polo passivo da 

lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019628-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE AVIATION LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTAXI PRO OESTE TAXI AEREO LIMITADA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha à parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no 

REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002700-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OTHELO ROMPATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002700-84.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 

de novembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito Designado – Port. 387/2016/PRES

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000451-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifica-se que a parte autora propõe ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e 

moral c/c liminar e suspensão de ação de busca e apreensão, por 

dependência ao processo n.º 1000027-79.2020.8.11.0002, em trâmite na 

Vara Especializada em Direito Bancário, nesta Comarca. Pois bem, em que 

pese à intenção da parte autora em encaminhar os autos à Vara 

Especializada em Direito Bancário, certo que tal pretensão não cabe ao 

caso, considerando a ausência de competência daquela Vara para 

processar e julgar esta lide. Isso porque, a competência da Vara Bancária 

limita-se a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central (Ordem de 

Serviço n°. 01/2015/DF), sendo que a pretensão se meramente 

indenizatória exclui-se da natureza tipicamente bancária e, portanto, da 

competência da referida Vara. Não obstante, ainda que não se fale em 
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competência da Vara Especializada em Direito Bancário para processar e 

julgar a presente ação de conhecimento é sabido que este juízo é 

incompetente para deliberar acerca do pedido obrigacional formulado em 

sede de tutela de urgência, qual seja a suspensão daquela ação, uma vez 

que cabe a parte autora apresentar defesa naqueles autos a fim de 

suspender o ato coercitivo, conforme dispõe o ordenamento jurídico. Posto 

isso, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer os pedidos da presente demanda, levando em conta o acima 

exposto e requerendo o que entender de direito, sob as penalidades 

legais. Por fim, considerando que a parte autora descurou de apresentar 

junto com a inicial o seu comprovante de endereço, determino venha à 

parte autora, em igual prazo, emendar a petição inicial, a fim de anexar 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1019824-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

se manifestou no Id. 27822647, contudo observo que a emenda não é 

satisfatória, uma vez que não atendeu as determinações expostas na 

decisão de Id. 27516224. Isso porque, não aportou aos autos o boletim de 

ocorrência integral, a fim de fundamentar seu pedido de concessão de 

tutela de urgência. Sendo assim, venha à parte autora no prazo de 10 

(dez) dias, aportar aos autos o boletim de ocorrência integral, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14575 Nr: 167-68.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES E CALÇADOS MICHELY LTDA., 

DOMINGOS APARECIDO ABILAS, OLINDA SCRAMIN ABILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos.(...)6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255960 Nr: 13867-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA & PEREIRA ABREU LTDA - ME, 

SERGIO DE OLIVEIRA BATISTA, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos.(...) 6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332972 Nr: 1632-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTELARIA J A FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Rossi Marques da 

Costa - OAB:MT 11.813
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 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos. (...) 6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395409 Nr: 8698-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos.(...) 6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255960 Nr: 13867-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA & PEREIRA ABREU LTDA - ME, 

SERGIO DE OLIVEIRA BATISTA, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Várzea Grande/MT, 12 de dezembro de 2019.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348416 Nr: 14591-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARENHAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fl. 26/27, reconsidero o despacho de fls. 25.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ONLINE 

– VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA – 

POSSIBILIDADE. Havendo requerimento da parte pode o juízo autorizar a 

constrição online, via sistema BACENJUD, independentemente do prévio 

esgotamento dos meios da efetiva citação da executada. (TJ-MG – AI: 

1002713036509001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção (JD 

Convocada0, Data de Julgamento: 29/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEIS / Data de Publicação: 08/05/2015)

DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254685 Nr: 12963-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos. (...) 6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 7240-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDECY CAVALCANTE 

FEITOSA - OAB:OAB/AC 2317, JOSÉ D'ASSUNÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:1226/RO

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio. 2 – Infrutífera a tentativa de bloqueio de valores, 

procedam-se às pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, 

CEI/ANOREG-MT e INFOJUD, esta última somente em relação à pessoa 

física, tendo em vista que não consta declaração de bens na DIRPJ, 

dispensado o pagamento dos emolumentos.(...)6 – Sem prejuízo, a 

qualquer tempo poderá a parte exequente poderá obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo.Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255853 Nr: 13729-61.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 ENIO LUIZ CALDART ARRUDA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445146 Nr: 9477-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMV, RAFAELLY ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:MT 16.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado

 CARLOS EDUARDO VIANA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 7240-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDECY CAVALCANTE 

FEITOSA - OAB:OAB/AC 2317, JOSÉ D'ASSUNÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:1226/RO

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema BACENJUD, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 45,00 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 133.657,94, não sendo 
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suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Na oportunidade, DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos registrados 

em nome do(a) executado(a), via sistema RENAJUD. Com efeito, acerca 

do tema, oportuno o disposto no art. 155, Seção 13 da CNGC/MT, o qual 

traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a 

fim de aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254685 Nr: 12963-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros para constrição, ainda que parcial, bem como, 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros.

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do CPC e do Provimento n. 68, de 3.05.2018 

do CNJ, ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á 

a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527829 Nr: 3039-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE SILVA DO NASCIMENTO, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213

 Processo n.º 3039-89.2018.811.0002 – Cód. 527829

Vistos.

Observa-se que na decisão de fls. 317, restou determinado que a parte 

exequente apresentasse memória atualizada da dívida, relacionada ao 

dano moral e pensão mensal, e neste ultimo caso deverá apresentar 

documentação idônea que demonstre que o exequente Deiveson ainda 

necessita do tratamento médico.

Posteriormente a parte exequente comparece aos autos às fls. 342/344, 

informando que já promoveram com a juntada de demonstrativo de débito 

atualizado, que abateram o alvará levantado de fl. 280, de modo que os 

cálculos apontam saldo devedor no valor de R$ 195.713,05 (cento e 

noventa e cinco mil, setecentos e treze reais e cinco centavos), 

requerendo o levantamento de todos os depósitos judiciais realizados pela 

parte executada.

Contudo, a parte exequente não cumpriu com as determinações proferidas 

na decisão de fl. 317. Isso porque não aportou aos autos memória 

atualizada da dívida, devendo se atentar quanto aos termos de sua 

apresentação e atualização a cada depósito, bem como não comprovou 

nos autos documentação idônea que demonstre que o exequente 

Deiveson necessita ainda de tratamento médico.

Desse modo, indefiro por ora o pedido retro e, determino venha à parte 

exequente apresentar memória atualizada da dívida, atentando-se aos 

termos de sua atualização a cada depósito realizado, bem como venha 

apresentar documentação idônea que demonstre que o exequente ainda 

necessita do tratamento, conforme determinado anteriormente.

Por fim, considerando que a presente demanda restou convertida em 

cumprimento definitivo de sentença, conforme determinação de fls. 37, 

translade-se para o processo em apenso (código n. 214768), a presente 

decisão bem como a decisão de fl. 37, promovendo em seguida o 

arquivamento daqueles autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019.

Silvia Renata Anffe Souza

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346566 Nr: 13085-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA EMBRATEL, CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 VLADIMIR MARCIO YULE TORRES, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274600 Nr: 17588-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO DOS SANTOS, ROSELANEY RITA 

DELMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUCIA CORREA MEYER, FERNANDO 

CORREA MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 
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CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marta xavier da silva - 

OAB:12.162

 LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250103 Nr: 9485-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ONORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, ESCOMED- 

ASSISTENCIA MÉDICA ESCOLAR LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748, MELISSA FRANÇA PRAEIRO - OAB:13582, WAGNER V.DE 

MORAES - OAB:15.244

 Vistos.

Inicialmente, cumpra-se com as alterações na capa dos autos e no 

Sistema Apolo, conforme determinado à fl. 640.

Defiro os pedidos de levantamento do valor depositado no processo, 

expeça-se alvará no valor de R$ 1.059,33 em favor do patrono da 

exequente Escomed – Assistência Médica Escolar LTDA, conforme 

requerido à fl. 644.

 Determino ainda, a expedição de alvará no valor de R$ 1.059,33 em favor 

do patrono da exequente Nobre Seguradora do Brasil S/A, conforme 

requerido à fls. 652/653.

No mais, intimem-se os exequentes para atualizarem o débito 

remanescente, abatendo os valores depositados nos autos, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230488 Nr: 10624-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, DEVOLVER os autos no 

prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271882 Nr: 13086-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ALVES CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHIDA & NUNES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE, DEVOLVER os autos no 

prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 14256-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 LEONARDO SULZER PARADA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535188 Nr: 7344-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS BRANDÃO JUNIOR, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, COMPRE 

MAIS SUPERMERCADOS LTDA-EPP, COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, RIO SUL ALIMENTOS LTDA EPP, 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES, DEVOLVER os autos 

no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287502 Nr: 6850-67.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR JOSE DA SILVA, ELIETE PEDRINA 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:MT 13.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEFFAS SOARES DA SILVA - 

OAB:4996/MT, ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - OAB:12.745

 Vistos.

Diante da inércia das partes, fl. 419, arquive-se o processo com as baixas 

e anotações devidas, até nova manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498609 Nr: 13016-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271812 Nr: 13378-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA GURGEL 

PRADO - OAB:75401/SP

 Vistos.

Diante da inércia das partes, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332972 Nr: 1632-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTELARIA J A FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Rossi Marques da 

Costa - OAB:MT 11.813

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Na oportunidade, DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos registrados 

em nome do(a) executado(a), via sistema RENAJUD. Com efeito, acerca 

do tema, oportuno o disposto no art. 155, Seção 13 da CNGC/MT, o qual 

traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a 

fim de aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563677 Nr: 424-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BOM DESPACHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 
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OAB:8.566/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:MT 9913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76933 Nr: 9143-88.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JAIR DOS SANTOS, OILSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, CAROLINE MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:OAB/MT 

6835, LUIS CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475/MT, MARCUS VINÍCIUS 

SOARES DE SOUZA MAIA - OAB:MT 12.345, SILAS AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Rabaneda dos 

Santos - OAB:MT 8.948

 RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411349 Nr: 17386-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL ANGELO BENEDITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 SAULO DALTRO MOREIRA SILVA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 276030 Nr: 19415-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SOUZA BRANDÃO, DVBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

WINTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO 

- OAB:MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT 6.416-B

 Processo n.º 19415-97.2011.811.0002 – Cód. 276030Vistos.Em que pese 

manifestação da parte requerida Sul América Companhia Nacional de 

Seguros e da parte requerente, concordando com o cálculo realizado pelo 

contador nos autos, indefiro por ora o pedido de fls. 599/600 diante da 

controvérsia instalada acerca dos cálculos, visando à segurança jurídica 

do ato.Desse modo, entendo ser de extrema relevância a produção de 

prova contábil nos autos, haja vista a divergência sobre o valor do débito, 

que deverá ser encontrado por meio da respectiva perícia contábil que 

deverá ater-se aos termos da decisão de fl. 567. Para tanto, nomeio como 

perita a Sra. Suzimaria Maria de Souza Artuzi, contadora, inscrito no 

CRC/MT nº 010024/O-9,(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498653 Nr: 13052-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA SÃO MATEUS LTDA, GERALDO CARLOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S.A- ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 

22.602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:MG 69.306, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620 MT, LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF, MARCUS VINÍCIUS SOARES DE SOUZA 

MAIA - OAB:MT 12.345, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:

 Intimação das partes para manifestar, acerca dos cálculos do contador 

de fls.709, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14575 Nr: 167-68.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES E CALÇADOS MICHELY LTDA., 

DOMINGOS APARECIDO ABILAS, OLINDA SCRAMIN ABILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema BACENJUD, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 1,90 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 2.790.751,32, não 

sendo suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do 

executado e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que 

procedo ao seu desbloqueio (ordem em anexo).

Na oportunidade, DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos registrados 

em nome do(a) executado(a), via sistema RENAJUD. Com efeito, acerca 

do tema, oportuno o disposto no art. 155, Seção 13 da CNGC/MT, o qual 
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traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a 

fim de aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348416 Nr: 14591-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARENHAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição online deferida por este Juízo.

Desta forma, intime-se a parte exequente para que traga o endereço 

atualizado da parte executada e/ou requeira o que entender de direito, 

manifestando seu interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395409 Nr: 8698-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Na oportunidade, DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos registrados 

em nome do(a) executado(a), via sistema RENAJUD. Com efeito, acerca 

do tema, oportuno o disposto no art. 155, Seção 13 da CNGC/MT, o qual 

traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a 

fim de aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Intimem-se e cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de dezembro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321983 Nr: 18403-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BARCOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:MT 15.302

 DELCIO JULIO BENTO JUNIOR, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111623 Nr: 7248-87.2007.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANÚBIA LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORIVAL BUFOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS SAMPAIO 

- OAB:ES 9.205

 DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAES, DEVOLVER os autos no 

prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294346 Nr: 14449-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA ALVES, JOAQUIM JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887/MT, SILZOMAR PEREIRA BEJARA - OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON BORGES JUNIOR - 
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OAB:8.674

 ERIVELTO BORGES JUNIOR, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269166 Nr: 15474-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921/MT

 ERIVELTON BORGES JUNIOR, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324436 Nr: 20833-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO 

DO SUL S.A -ENERSUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DA C. 

CARDOSO - OAB:OAB/MS14869

 EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR , DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520232 Nr: 24597-54.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:N° 10.339, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO, DEVOLVER os autos no prazo 

de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422267 Nr: 23191-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO NUTRI INDÚSTRIA QUIMICA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE COMÉRCIO DE INSUMOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208985 Nr: 4792-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI CLEPOLDI LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANEO DA SILVA 

FILHO - OAB:, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775

 FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410408 Nr: 16858-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOARA NICOLAU BEZERRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498607 Nr: 13014-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANDERSON BRUNO SALES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389884 Nr: 5259-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACCIA ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARLI 

MACHADO BATISTA, DELFINO LADEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:MT 

15.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 DABERTON MACHADO BATISTA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453455 Nr: 13420-30.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JONES AMORIM VIEIRA, KEEMBOLLE 

D. LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:MT 16.216, Rafaella Lory da Silva e Silva - OAB:MT 

12.445

 BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401095 Nr: 11925-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILBERTO CLAUDINEY LIMA, PAULA 

FIGUEIREDO TEIXEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227953 Nr: 8087-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MACHADO DE QUEIROZ, ADNÉLIO DA SILVA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAMAX PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - OAB:MT 

10.373-b, FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES - OAB:MT 

21.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/RS 5.689, MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - OAB:RS 

86.745

 WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560560 Nr: 20490-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525343 Nr: 1613-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2021 de 3112



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GAMA COSTA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT, RAYRA DA SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497083 Nr: 12227-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SOARES SANTANA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO DE SOUZA 

PIZATTO - OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) 

dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 

2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205659 Nr: 1625-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRECI VIERA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURCIO MOISES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RODRIGO GERALDO R. ARAÚJO, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223094 Nr: 3279-93.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA JULIANA GRETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13958

 ROSELI FRIZON, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em 

vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 6469-35.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL SOMBRA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO MACHADO DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:5.682/MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:MT 

4.656

 HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105716 Nr: 1754-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, DR. JOÃO RICARDO TREVISAN - OAB:5.200/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8.085/MT, MAURÍCIO BENEDITO PETRAGLIA JÚNIOR - 

OAB:7.215

 GISLAINE DE MORAES CORREIA, DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385446 Nr: 2308-98.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:MT 14.994-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 14376-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 7.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:MT 16.331

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos 

artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto 

no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 23.759,65.Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o art. 7º, 

parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do TJ/MT, devendo ainda ser 

observado o que determina o item 2.13.9 da CNGC: “2.13.9 – Para 

conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras on line 

(Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 001 – 

Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado(..)Assim, em 

consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. Gestora 

Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a fim de 

aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. 

Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 235315 Nr: 15318-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W GOMES DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:MT 

12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos 

artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto 

no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 13.542,81.Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o art. 7º, 

parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do TJ/MT, devendo ainda ser 

observado o que determina o item 2.13.9 da CNGC: “2.13.9 – Para 

conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras on line 

(Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 001 – 

Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado”(..0, 

DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária para que efetue consulta junto ao 

Sistema RENAJUD a fim de aferir acerca da existência de veículos em 

nome do(a) executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e 

intime-se o Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não 

ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) 

dias. Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239910 Nr: 1296-25.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Calvalcanti Junior - 

OAB:MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA no prazo de 15(quinze)dias 

manifestarem a respeito do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280354 Nr: 24265-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, 

ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS 20.495-A, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198 M/T, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, Enio 

Jose Coutinho Medeiros - OAB:7921, Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:15772 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Aportou aos autos manifestação da administradora judicial 

(fls. 922/928), requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça, no tocante a publicação do edital previsto no art. 99, XII, parágrafo 

único, da Lei n. 11.101/05 (item a¬).Sendo assim, defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC, . Outrossim, ao pedido 

de intimação pessoal das sócias da falida, DETERMINO a intimação 

pessoal para prestarem as declarações previstas no art. 104 da Lei de 

Falência, bem como prestar as informações acerca da localização dos 

bens de propriedade da falida, no endereço indicado às fls. 928 (item 

b).Pois bem. Adotadas as primeiras providências para o cumprimento dos 

atos elencados no art. 108 da Lei n. 11101/2005, devem ser acolhidos os 

pedidos assinalados:DEFIRO o requerimento da Administradora Judicial de 

item d, determinando a realização de pesquisa “online”, através do sistema 

BACENJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiro em nome da 
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massa falida DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos registrados em 

nome da massa falida, via sistema RENAJUD. Com efeito, acerca do tema, 

oportuno o disposto no art. 155, Seção 13 da CNGC/MT, o qual traz a 

seguinte redação:“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e 

retirada de restrição de transferência, licenciamento e circulação, bem 

como averbação de registro de penhora.”Assim, em consonância com o 

dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária para que 

efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a fim de aferir acerca da 

existência de veículos em nome da MASSA FALIDA, devendo, em caso de 

êxito, proceder a averbação do registro de penhora.Por fim, acolho a cota 

ministerial de fls. 943, razão pela qual determino a intimação da 

Administradora Judicial, para que se manifeste quanto a prestação de 

contas apresentada pelo r. Administrador Judicial renunciante às fls. 

860/865.Em seguida, dê-se vista dos autos ao douto representante do 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.As providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338634 Nr: 6815-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR THIAGO DA SILVA, MARCELO BRASIL DA 

GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRASIL DA GRAÇA, IMPÉRIO 

CLIMATIZAÇÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES, ITAMAR THIAGO DA SILVA, 

S. A. SOUZA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNALIGIA TAVARES DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 16.189, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA 

BARROS FRREIRA - OAB:15.358 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença, proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se os executados, através de seus advogados, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagarem o valor total do débito (fls. 291/292) 

devidamente atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273328 Nr: 15874-56.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:MT 16.943-A

 Vistos.

A fim de evitar tumulto processual – execuções diversas nos mesmos 

autos, determino o desentranhamento da petição de fls. 227/232 para que 

promova a execução dos honorários advocatícios de sucumbência em 

autos apartados.

Cumprida a determinação, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20209 Nr: 9359-25.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GRASSIOLLI CAILLANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT7806-B, TATIANA W. CARDOSO - OAB:6478-A

 Vistos.

Intime-se o autor para requerer o que entender ser de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

Não havendo manifestação do autor, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações devidas, até nova manifestação

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287750 Nr: 7125-16.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VILELA MADRUGA, CHIRLE PAULINA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA SIQUEIRA SANTOS, LUCIANA MAURA 

CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 10.170, THAÍS DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:MT 

10.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, DANIELE 

IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT 17.147

 Vistos.

Determino que a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 269304 Nr: 15044-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.R.D. VENTURINI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEADA DOS 

SANTOS - OAB:MT 12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos 

artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto 
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no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 93.299,60.(..)DETERMINO à Sra. Gestora 

Judiciária para que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a fim de 

aferir acerca da existência de veículos em nome do(a) 

executado(a).Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. 

Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332545 Nr: 1258-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA ADRIANA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Autorizo a expedição de certidão de crédito em favor da parte autora. 

Cumprida a determinação supra, determino o arquivamento dos autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388266 Nr: 4259-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO MROWSKOVSKI GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 124 por não existir valor remanescente a ser 

levantado no presente autos.

No mais, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 122/123 e arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298510 Nr: 19050-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON BOMDESPACHO SANTANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 Visto.

Inicialmente, proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo e na 

capa dos autos, conforme determinado à fl. 199.

Intime-se o exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo, haja vista que o último 

cálculo aos autos é datado de 05/09/2018.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279634 Nr: 23447-48.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE REIS DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR, 

STIMA - CENTRO DE ESTÉTICA E GINECOLOGIA/REP. POR JOSE 

AUGUSTO CURVO, CLINICA ANGIODERMOPLASTIC/REP. BENEDITO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE BATTISTOTI BRAGA - 

OAB:12659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, VICTOR UGO SOUSA - OAB:MT 9.611, 

WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 Vistos.

Analisando detidamente aos autos verifica-se que, o acordão proferido 

nos autos da apelação do processo principal (N° 12819-97.2011.811.0002 

– Cód. 271701), manteve parte da sentença que analisou o incidente de 

falsidade de documentos, anulando apenas, as demais partes da 

sentença, para que seja realizada a produção de prova pericial que 

possibilite atestar qual documentos realmente causou os problemas 

sofridos pela embargante.

Dessa forma, desapensem-se os presentes autos do processo principal, 

procedendo o arquivamento com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254685 Nr: 12963-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.Pendente de análise a impugnação à penhora, onde a parte 

executada postula pela liberação da constrição, ao argumento de que é 

servidor Oficial de Justiça e referida conta é destinada ao recebimento de 

seus proventos (fls. 166/177).A execução a que se opõe a presente 

impugnação refere-se cobrança de cheques, dado em pagamento de 

mensalidades vencidas e não pagas, em razão de contrato de prestação 

de serviços educacionais. Citado por edital, o réu não efetuou o 

pagamento, nem mesmo opôs embargos monitórios, constituindo o título 

executivo judicial. Pois bem, analisando os autos, em especial os 
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documentos encartados às fls. 171/174, verifica-se que o valor de R$ 

4.082,40 (quatro mil oitenta dois reais e quarenta centavos) foi penhorado 

em conta poupança de titularidade do executado.Desse modo, em respeito 

à impenhorabilidade prevista o artigo 833, inciso X, do Código de Processo 

Civil, o levantamento da penhora efetivada sobre valor constante na sua 

conta poupança, é medida que se impõe, tendo em vista eu o valor mantido 

pela executada na referida conta bancária não ultrapassa o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos.Efetivamente, a esse respeito, colho os 

seguintes julgados:)Dessa forma, defiro o pedido retro e desconstituo a 

penhora realizada nos autos em desfavor do executado no valor de R$ 

4.082,40 (quatro mil oitenta dois reais e quarenta centavos), razão pela 

qual, realizo o imediato desbloqueio À vista da proposta de acordo 

constante às fls. 166/170, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias manifeste-se. Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411354 Nr: 17389-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVANE PACHECO DE VARGAS, JUAREZ 

DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo n.º 17389-87.2015.811.0002 – Cód. 411354Vistos.Verifica-se 

que na decisão de fl. 186, esse juízo deixou de homologar o acordo 

(contrato particular de pagamento de dívida com cessão de crédito) 

aportado nos autos, firmado entre o requerido Sr. Juares, a autora Rico 

Comércio, e o cessionário André Luiz, considerando a aparente ausência 

de interesse de agir e perda do objeto, devendo se atentar aos limites da 

presente ação, requerendo o que entender de direito.Logo em seguida, a 

parte autora compareceu aos autos pugnando pela reconsideração da 

decisão que deixou de homologar o acordo, bem como formulou pedido 

liminar requerendo o bloqueio das sacas de sojas, objeto do acordo 

convencionado entre as partes acima mencionadas, objetivando garantir o 

cumprimento da obrigação até eventual deliberação por esse juízo.Pois 

bem. Inicialmente, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte 

autora, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que 

possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão retro. 

Sobremais, a parte autora não apresentou qualquer documento ou fato 

novo a justificar a reanálise do pedido, motivo pelo qual o indeferimento é 

medida que se impõe. Posto isso, mantenho por ora a decisão objurgada 

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Do pedido liminarTrata-se de 

pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300 do CPC), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos.O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282230 Nr: 1008-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO NUNES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença, proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito (fls. 92/96) devidamente 

atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para 

esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 

523, § 1º, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275146 Nr: 18214-70.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE SOUZA EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, Ryuler Gomes da Costa - OAB:24247/0, 

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE CASTRO 

BARCELLOS - OAB:RS 56.630

 Vistos.

Considerando que a parte executada é beneficiária da justiça gratuita (fls. 

115/116), suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, em face da sua condição de hipossuficiência 

econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 281592 Nr: 312-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA SIQUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VILELA MADRUGA, CHIRLE 

PAULINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706, PAULO RENATO R. CARVALHO - OAB:OAB/MT 

10.170, THAÍS DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:MT 10.111, 

VALDECY LUIS DA SILVA - OAB:14228

 Vistos.

Determino que a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280152 Nr: 24032-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VILELA MADRUGA, CHIRLE PAULINA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA SIQUEIRA SANTOS, LUCIANA MAURA 

CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059

 Vistos.

Determino que a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324456 Nr: 20853-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EXECTIS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos.

Intime-se o autor para requerer o que entender ser de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

Não havendo manifestação do autor, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações devidas, até nova manifestação

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 581397 Nr: 10092-87.2019.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

Banco Votorantim S.A, interpôs o presente incidente de Impugnação de 

Crédito em desfavor de Dibox – Distribuição de Produtos Alimentícios 

Broker LTDA, alegando preliminarmente a existência de coisa julgada, 

considerando que houve decisão transitada em julgado que excluiu o 

crédito do banco impugnante. No mérito, requer a exclusão do Banco 

Votorantim do quadro de credores, pois os créditos de sua titularidade 

estão garantidos por alienação fiduciária.

Observa-se que o pedido inicial do impugnante resta prejudicado em razão 

da retificação do edital publicado, sendo assim, não existe razões para o 

prosseguimento do pedido de exclusão do Banco Votorantim dos quadros 

de credores, considerando que tal pedido foi atendido com a retificação do 

edital.

Nesse contexto, entendo que na espécie fez incidir o instituto jurídico da 

perda de interesse processual superveniente, pautado na inutilidade desta 

via judicial, diante da retificação do edital impugnado.

Desta feita, a presente ação perdeu o seu objeto, inexistindo razões para 

o seu prosseguimento. Inclusive tal fato também é reconhecido pela parte 

autora (fl. 24).

 Por oportuno, tenho porque prejudicada a análise de qualquer preliminar 

em virtude do reconhecimento da perda do objeto da presente ação.

Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, pois não houve resistência à lide.

Transitado em julgado, determino seja os autos devidamente 

desapensados, após procedam-se com o arquivamento com as baixas 

necessárias.

 Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369429 Nr: 19021-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADYMILLA KAROLYNA ALVES E SANTOS, MARIA 

EUGENIA DE SOUZA E SANTOS, EDMILSON SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRATAMENTO VIDA SERENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e penhora de eventuais veículos de 

propriedade da executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo (fls. 132/133).

 Em seguida procedi pesquisa no sistema Renajud, sendo constatada um 

veículo em nome do executado, conforme extrato em anexo.

Outrossim, realizei a penhora através do sistema RenaJud do veículo 

HONDA/POP10 – PLACA NIY9164, registrado em nome do executado. Por 

ora, fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.

Servirá a presente decisão, em conjunto com os extratos do sistema do 

RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).

Intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

penhora, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos (art. 841, CPC).

Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a 

utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), 

bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

Após, intime-se novamente a parte executada para manifestar se 

concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser 
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acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos 

pertinentes, sob pena de rejeição.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316536 Nr: 12909-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, EXECTIS 

ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, JOAO PAULO FORTUNATO, 

SCJOHSON DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DOSMÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS D, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

VOTORANTIM S.A, BANCO DO BRASIL, PROCTER & GAMBLE DO BRASIL 

S/A, MONDELEZ BRASIL LTDA, SENA &ALEGRETTI LTDA, SENA 

RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

BAnco Industrial e Comercial S/A., EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ALLIANZ SEGUROS S/A, CLARO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, W A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, RED BULL 

DO BRASIL LTDA, KELLOGG BRASIL LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, 

PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ME, EMBRATEC - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM 

LTDA., ELEVADORES OTIS LTDA, DIAGEO BRASIL LTDA, BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, CLAUDINEY FALCÃO SANTOS, T.H.R. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DESTA COMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENISIO COELHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/RJ 128.642, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

OAB:20983/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT 12.560, ANTONIO 

AUGUSTO GARCIA LEAL - OAB:OAB/SP152.186, BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:PE 21.678, CARLOS EDUARDO LEME 

ROMEIRO - OAB:SP 138.927, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT 15.104-A, Cleide Rosangela Hetzel - OAB:8244-B, CRISTIAN 

COLONHESE - OAB:241799/SP, CRISTIANE DENARDI MACHADO 

GALLUCCI - OAB:45441, DARLAN ADIB FARES - OAB:MT 9.265, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELTON 

CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/MG 94.455, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13.431-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 

-B/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FABRÍCIO PALACIOS LEITE 

TOGASHI - OAB:SP 206.714, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 

182.184, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEREDO - OAB:MT 

7.627-A, GILMAR ISRAEL DA SILVA - OAB:15163, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:MT 13.842/A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9.946, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11.846-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - 

OAB:OAB/MS 12.477, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247 MT, OSMAR SCHNEIDER 

- OAB:, Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - 

OAB:79416/SP, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - OAB:, RICARDO 

BARRETTO FERREIRA DA SILVA - OAB:SP 36.710, THIAGO 

FRANCISCO CAMPOS - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Por meio da petição de fls. 5.129/5.120 informa a recuperanda 

que, em 21.02.2019, firmou com a Câmara Municipal de Várzea Grande/MT 

contrato de locação do imóvel n. 03/2019, oriundo do Chamamento Público 

n. 01/2019, tendo como objeto à locação do imóvel para abrigar as 

instalações da Sede do Poder Legislativo do Município de Várzea 

Grande/MT.Acrescenta que, a partir do mês de setembro de 2019 os 

pagamentos dos aluguéis mensais estão condicionados a apresentação 

de certidão negativa.Assim, requer a dispensa de apresentação de 

certidões negativas de débitos, certidões cíveis, de distribuição de 

Falências e Recuperação Judicial e certidão negativa de débitos 

trabalhistas, além de regularidade fiscal, para recebimento de contratos 

firmados com o Ente Público. .(..)De fato, a exigência de apresentação 

pela recuperanda de Certidão Negativa de Débitos, a fim de seja realizado 

o pagamento do valor mensal do aluguel, vai de encontro com o disposto 

no artigo supracitado e certamente inviabilizaria a sua recuperação 

judicial, prejudicando o exercício da sua atividade principal. Por tais 

razões, defiro o pedido de 5.129/5.140 para autorizar que a empresa 

recuperanda fica dispensada da apresentação das Certidões Negativas 

de Débitos Fiscais em âmbito Municipal, Estadual e Federal, a Certidão 

Negativa de Débito do INSS e de Regularidade junto ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço–FGTS, para o recebimento dos aluguéis mensais 

referentes ao Contrato de Locação do Imóvel n. 03/2019, firmado entre a 

Recuperanda e a Câmara Municipal de Várzea Grande, até ulteriores 

deliberações deste juízo..No mais, intime-se o Administrador Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

petição de fls. 5.208/5.215.Em seguida, vistas ao Ministério Público.Ante a 

urgência da medida, dê-se cumprimento à decisão, na sequência volvam 

os autos conclusos para análise dos demais pontos.Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441050 Nr: 7321-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de beneficio do seguro obrigatório DPVAT 

promovida por Erico dos Santos em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A.

Após a prolação da sentença a requerida compareceu nos autos e 

realizou o depósito da quantia de R$ 11.019,09 (onze mil, dezenove reais 

e nove centavos), conforme comprovante acostado (fl. 148), relativo à 

condenação imposta na sentença.

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido, pugnando pelo levantamento do valor 

em seu favor (fl. 149).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa às fls. 

146/148.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

consignado em juízo pela requerida.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271701 Nr: 12819-97.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE REIS DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIMA - CENTRO DE ESTÉTICA E 

GINECOLOGIA/REP. POR JOSE AUGUSTO CURVO, CLINICA 

ANGIODERMOPLASTIC/REP. BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE BATTISTOTI BRAGA - 

OAB:12659, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, VICTOR UGO SOUSA - OAB:MT 9.611, 

WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 Vistos, etc. Na decisão de fls. 207/208 foi determinada a realização de 

prova pericial, sendo então fixados honorários periciais no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).(..).Em seguida, a parte autora interpôs recurso 

de apelação (fls. 236/262) e a parte requerida apresentou suas 

contrarrazões à apelação (fls. 271/286).Ato contínuo, às fls. 299/303 o 

Tribunal de Justiça conheceu e proveu o recurso interposto pela autora, 

sendo então cassada a sentença proferida nos autos e determinando a 

produção de prova pericial.Pois bem. Em cumprimento à decisão proferida 

pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nomeio em 

substituição ao perito nomeado às fls. 207/208 o Dr. Joaquim da Cunha 

Campos Gonçalves, médico cirurgião plástico, com endereço profissional 

Avenida São Sebastião, 2987, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, telefone: 65 9 

9971-2117.Aceita a nomeação deverá apresentar currículo e comprovar 

especialização, bem como confirmar os contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. Prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2º, incisos 

I, II e III, do CPC.Permanecem inalterados os demais dados das decisões 

proferidas às fls. 207/208 e 226.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2019. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393408 Nr: 7432-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAÇÃO para as partes se manifestarem quanto ao Laudo Pericial no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MONICA DE CAMPOS 

PADILHA, TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E 

CONSULTORIA LTDA ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, GABRIELLA 

SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:MT 14.606, HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18.024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE SOUZA - 

OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4.632/MT, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta pela 

sociedade empresária CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO – EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 

01.967.727/0001-05, administrada por seu sócio fundador Sr. Zanete 

Ferreira Cardinal Filho, devidamente qualificada na exordial, distribuída em 

15 de junho de 2016, e processamento deferido em 16 de junho de 2016. 

III. DISPOSITIVODiante do exposto, com espeque no art. 58, da Lei n.º 

11.101/05, HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL à CONTÍNUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA, 

destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da 

mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO (fls. 624/730 

– vol. 04), aprovados em assembleia nas 03 classes existentes, com as 

observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta 

decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de 

débitos fiscais.(..)Ante a urgência da medida, dê-se cumprimento à 

decisão, na sequência volvam os autos conclusos para análise dos 

demais pontos.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431482 Nr: 1817-57.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAR a parte autora acerca da manifestação da parte requerida de fls. 

139/145, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445768 Nr: 9825-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAR a parte autora acerca da manifestação da parte requerida de fls. 

137/141, pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437538 Nr: 5422-11.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VILA ALTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 INTIMAR a parte autora acerca da manifestação da parte requerida de fls. 

151/158, pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324863 Nr: 21250-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA ANDRIOLLI DA SILVA, WALLYSON 

NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - OAB:MT 

16.819, DANIELLE SILVA DIAS - OAB:18133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 ...O deferimento do pedido de recuperação judicial ou liquidação 

extrajudicial somente autoriza a suspensão das ações que demandam 

quantia líquida e que já estejam em fase de cumprimento de sentença, ante 

o risco de constrição judicial de bens da massa.” (TJMT - Ap 133989/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018).Por fim, 

considerando que o Ministro do STJ, LUIS FELIPE SALOMÃO, proferiu 

decisão de afetação no REsp. 1.614.721/DF para julgamento pelo sistema 

dos recursos repetitivos, sendo a questão cadastrada como Tema 

971/STJ, a qual consiste, em “definir acerca da possibilidade ou não de 

inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel 

em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”, 

inexiste outra medida a ser tomada ao caso senão suspender o presente 

feito, por se enquadrar nas hipóteses enumeradas pelo Ministro.Assim, 

suspendo o presente feito até o julgamento final do Recurso Especial 

supracitado, ou até deliberação da corte superior em sentido 

contrário.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415524 Nr: 19615-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FABRIS ALIPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476315 Nr: 24348-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercione Fiuza de Brito, MARLENE BIAS DE 

BRITO, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANE GAHYVA 

FIGUEIREDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:MT 10.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 4978

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205517 Nr: 1473-57.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIB FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - 

OAB:170002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE FERNANDO PETRA DE 

MACEDO - OAB:7.152-ES

 INTIMAR as partes acerca do retorno da Carta Precatória enviada a 

Comarca de Cariacica/ES, de fls. 274/283, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343475 Nr: 10651-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:MT 19.689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da devolução da Carta Precatória devolvida pela Comarca de 

Sorocaba/SP, de fls. 109/126

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403958 Nr: 13399-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DOS SANTOS SILVA, LUZIANE 

DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora , no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

da devolução das correspondências de fls. 244/245; 249/251, bem como 

acerca da petição de comunição de rescisão de contrato de fls. 259/260

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576882 Nr: 7757-95.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO 

- OAB:

 INTIMAR a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do solicitado as fls. 182/184

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387687 Nr: 3842-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ALLAN MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391988 Nr: 6552-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZA ARRUDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 05(cinco)dias, a 

respeito da devolução do A.R.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248606 Nr: 8221-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO COLOMBARI, MARIA DAL ROVERE 

COLOMBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOMINGAS DE CAMPOS (FALECIDA), 

MANOEL JOSÉ LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:MT 

14.465-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que em atenção as fls. 315/317 do Cartório 1º Serviço Registro 

Imóveis , INTIMO a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225525 Nr: 5713-55.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A, SIKA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIKA S. A, SADIA S/A, FONSECA E SILVA 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, BARICHELLO E GAZAVE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36.568, LUCIANA CLÁUDIA DIAS DO ROSÁRIO - OAB:193.739, 

VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CLÁUDIA DIAS DO 

ROSÁRIO - OAB:193.739, MARCOS VINÍCIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:1623-A, VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:MT 

9.430

 INTIMAÇÃO da parte Autora, para juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, com a finalidade de expedição 

de mandado de intimação das testemunhas a serem ouvidas perante este 

Juízo, nos termos da Decisão de fls. 225, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68029 Nr: 3720-50.2004.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALISTO LEMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS, 

RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 255, uma 

vez, que houve redesignação da audiência, conforme DJE Nº 10610.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280339 Nr: 24249-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MARGREITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:MT 12.762

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 

05(CINCO)DIAS, QUANDO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS FORMULADOS ÀS FLS. 193/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416202 Nr: 20029-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA APARECIDA DA SILVA - ME, 

FABIANA APARECIDA DA SILVA, OSVALDO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 74/75

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561846 Nr: 21235-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CHRISTINA DE CAMPOS PINTO, ALFAJUD 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - 

OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 INTIMAR a parte requerida acerca da manifestação da parte autora de fls. 

94/109, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438578 Nr: 6019-77.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR MACIEL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 INTIMAR as partes acerca da manifestação do perito judicial, complemento 

do laudo solicitado, de fls. 125, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496247 Nr: 11751-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO RIBEIRO, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 INTIMAR a parte autora, para manifestar acerca da petição do 

Administrador Judicial de fls. 54/56, no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418243 Nr: 21134-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA APARECIDA CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP

 intimar a parte requerida para contrarrazoar ao recurso de fls. 167/178, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 2692-13.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA TREDICI PESARINI, SANDRA PESARINI PISCOTI, 

ANGELO PESARINI FILHO, CARLA PATRICIA PESARINI, ELIANE PESARINI 

VICI, JOSE FRANCISCO VICI, ANGELO PESARINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoncio Lopes de Miranda, HERMES 

GONÇALO FERREIRA, EDSON FERNANDO SCHONS, ARDEMA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA APARECIDA ALVES 

MARCOS - OAB:38750, ARMANDO MAURI SPIACCI - OAB:15239, 

PAULO AFONSO MAGALHÃES NOLASCO - OAB: 13.672, ROSILENE 

PRÓSPERO - OAB:OAB/PR 12495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:MT 3.923, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 INTIMAR a parte autora para manifestar e requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do decurso de prazo solicitado de 

suspensão dos autos no prazo de 180 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443891 Nr: 8773-89.2016.811.0002
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEILTON SOUZA DA CONCEIÇÃO, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Certifico que, conforme publicação retro, não houve intimação do 

Administrador Judicial. Motivo pelo qual faço novamente.

INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para manifestar-se. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276030 Nr: 19415-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SOUZA BRANDÃO, DVBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

WINTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO 

- OAB:MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT 6.416-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

 "Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais 

assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306732 Nr: 2553-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE LIMA, CLEILSON 

FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:MT 8.095, LILIAN P. A. MODESTO DA COSTA - OAB:MT 10.730

 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da audiencia designada no processo 

apenso 375490:

 "Vistos, etc.

Tendo em vista que esta magistrada fora convocada pelo Tribunal de 

Justiça a participar do “IV Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário 

de Mato Grosso”, no dia 10 de dezembro de 2019, conforme Oficio nº 

2368/2019 - PRES, mostra-se necessária à readequação da pauta das 

audiências concentradas, motivo pelo qual REDESIGNO a audiência para o 

dia 18 de março de 2020, às 16h00min.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237034 Nr: 16901-45.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNE DIAS JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7976, SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - 

OAB:8436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO RAGNINI, Cpf: 54451647134, 

Rg: 747.394, Filiação: Noeli Iracema Ragnini e Joacir Assis Ragnini, data de 

nascimento: 14/01/1971, brasileiro(a), natural de Cerro Negro-SC, 

solteiro(a), empresario, Telefone 3684-2980. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 728,40 (Setecentos e vinte e oito reais e 

quarenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 23 de outubro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563677 Nr: 424-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BOM DESPACHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:MT 9913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA manifestar no prazo de 

05(cinco)dias sobre o pedido do Administrador Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, COMPRE MAIS 
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SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, sobre o pedido de fls. 51/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560560 Nr: 20490-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, quanto ao pedido de fls. 22/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237382 Nr: 17225-35.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ARRUDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23.748 PE, ROXÂNIA VILELA 

AVALLONE PIRES - OAB:18947-B

 INTIMAR O PATRONO DA PARTE AUTORA para apresentar endereço 

atualizado do autor, haja vista, certidão de fls. 380 do oficial de justiça. 

PRAZO: 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593687 Nr: 16774-58.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA CRISTINA NEVES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUSA 

PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora manifestou-se às fls. 28, tempestivamente, 

requerendo dilação de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406770 Nr: 15008-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, acerca da perícia agenda para o dia 07 de 

março de 2020 a partir 09:00, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435779 Nr: 4494-60.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Certifico que o A.R. para intimar o autor, sobre a data da perícia, voltou 

negativo.

 Sendo assim, INTIMO O PATRONO DA PARTE AUTORA para informar nos 

autos o endereço atualizado do autor, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440915 Nr: 7276-40.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:MT/26.417-A

 INTIMAR acerca do despacho de fls. 70, abaixo transcrita:Vistos.À vista 

da petição de fl. (68), defiro a dilação do prazo por 15 (quinze) dias para 

que, a requerida manifeste-se acerca do laudo pericial. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2034 de 3112



 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., ADEMIR JOEL 

CARDOSO, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP 

(TELEFONICA SP), DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO SISTEMA S.A, 

BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22640A, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, 

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, ALINE 

BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz 

Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, BEN-HUR CARVALHO 

CABRERA MANO FILHO - OAB:SP 273.774, BRUNO OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9.237, BRUNO 

THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CARLOS ARAÚZ FILHO 

- OAB:27.171/PR, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA 

- OAB:MT 17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE 

SALÍCIO - OAB:18.244/O-MT, HENRIQUE PETRIBU FARIA - OAB:SP 

309.645, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488 MT, JEAN CARLOS 

PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:MT 10.372-B, 

JULIANO SCHNEIDER - OAB:SP 185.276, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MARCELO DIAS DE PAULA - 

OAB:39.976/DF, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383/O, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5.604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, PIERO VINCENZO 

PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE 

B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 21.552/21.558, determino a intimação 

do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos.

No mesmo prazo, deverá o administrador judicial manifestar-se sobre os 

pedidos formulados às fls. 21.544/21.546, fls. 21.580/21.582 e fls. 21.583.

Após, imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

As providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436500 Nr: 4891-22.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCOLN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAR O PATRONO DA parte autora, para trazer aos autos endereço 

atualizado do autor, no prazo de 05(cinco)dias, tendo em vista A.R. 

negativo de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389487 Nr: 5028-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOS SANTO PASSARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO do autor para manifestar nos autos o endereço 

atualizado da parte, tendo em vista o A.R. negativo de fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337057 Nr: 5422-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIADORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.F. CELESTINO SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo 

os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 
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independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72794 Nr: 5811-16.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURÍPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:MT 4.265, MARIO FERNANDO 

DA SILVA CASTILHO - OAB:OAB/MT 10393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo 

os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393894 Nr: 7697-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETY CÁSSIA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:MT 17.995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404603 Nr: 13704-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307930 Nr: 3873-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 5773 Nr: 8946-70.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39321 Nr: 7173-58.2001.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59123 Nr: 4884-84.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXP E IMP. INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO 

VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:8655/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 7981-63.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CLEMENTE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59206 Nr: 2957-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSE CASTRILLON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA FARIAS LONGARAY - 

OAB:52485/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250542 Nr: 9821-93.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO A. DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105907 Nr: 2046-32.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. I. S. DE M. REP/PELA SUA MÃE ANA VALÉRIA 

CASSOLA, ANA VALÉRIA CASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO - OAB:7378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 11457 Nr: 2017-60.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO E 

PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES FRANÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300329 Nr: 20974-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VENANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300335 Nr: 20980-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419960 Nr: 21976-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR JUNIOR BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67713 Nr: 3504-89.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COM. DE CEREAIS TAPAJOS 

LTDA, LORIVAL LINO DE LIMA, JOSE ALFREDO DA SILVA WEISS, RITA 

ELIZABETH GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40051 Nr: 7794-55.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. MICHELINE ZANCHET 

MIOTTO - OAB:3611-A

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 
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localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79953 Nr: 2508-57.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETI TAVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 5937-71.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 5941-11.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 6374-15.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL FINASA S/A - SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIO MARQUES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 7215-10.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 3050-46.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIZ BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 3667-40.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80158 Nr: 2634-10.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA FERREIRA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação das partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do retorno dos autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525342 Nr: 1612-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA DE CAMPOS, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, RAYRA DA SILVA ANTUNES - 

OAB:20566/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca do pedido do Administrador Judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407711 Nr: 15479-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MENDES DE JESUS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:MT/26.417-A, MARCELO ALVES DE SOUZA - OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 43172 Nr: 10597-11.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 
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intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 70449 Nr: 4820-40.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA 

(FRIGORÍFICOS AURORA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:9869/B, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, SOFIA 

ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B, Victor Hugo 

Mascarenhas - OAB:OAB/MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 6652-11.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5.868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86092 Nr: 7989-98.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBASTIANI & MARTINS RIBEIRO LTDA, MOISES 

DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILIA ADRIANA FARIAS DE OLIVEIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87597 Nr: 9370-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDO -,FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAVID 

DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DA NEVES - 

OAB:OAB/SP 122.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91319 Nr: 1113-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO GONÇALVES DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA - ME, MILTON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97065 Nr: 6488-75.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA, VIEIRA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 -B/MT, JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97743 Nr: 7098-43.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARMANDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, Marcela Balieiro Soukef - OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A/MT, Davelini Pereira leite Alencar - OAB:9739 oab/mt

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 10771-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO PONTE NOVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102971 Nr: 11733-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA . LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104029 Nr: 148-81.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE DE BRITO ZANATTO -ME, JUCINEIDE 

BRITO ZANATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:MT 7.650-B, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105938 Nr: 2031-63.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA DIAS, MARAMAR SUPERMERCADO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 5674-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. CARNES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA COSTA MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILHO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111463 Nr: 7126-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANELLAS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 7535-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA, DILMA LUIZA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE BATISTA DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 8130-49.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA NOVA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114282 Nr: 9671-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL SOMBRA CONSTRUTORA E INCORPRORADA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINÉIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:MT 4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114396 Nr: 9885-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SGRINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS 

- OAB:MT 12.175

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 201097 Nr: 11749-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 207924 Nr: 3728-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RECH DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE ARRUDA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213046 Nr: 8516-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTAREM 

GONZALES - OAB:SP 167144, ISTÂNEO GOMES DA SILVA - OAB:2631, 

JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213056 Nr: 8539-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA-COPRODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO INCHIGHU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216736 Nr: 12116-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA PACHECO NOGUEIRA, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223538 Nr: 3803-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224193 Nr: 4435-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.180, SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224719 Nr: 4879-52.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELETRON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI CLAIR DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:MT 9.248, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - 

OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230489 Nr: 10619-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 231868 Nr: 11993-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAS COMUNIACAÇÃO E DIVERSÕES 

LTDA, Vilson Luiz Minossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233361 Nr: 13369-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 236193 Nr: 16158-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 

BOMBEIROS MILITAR DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, JOAO CESAR FADUL - OAB:3089/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4021-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A CONFECCÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL POLO COMERCIO CONFECÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOFAS PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 104.589, EDUARDO DE CASTRO BRAGA - 

OAB:118281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253573 Nr: 12355-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASELVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, ROGERIO JOSE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253724 Nr: 12458-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVALLI CONFECÇÕES LTDA-ME, JOSÉ 

EDUARDO BOTELHO, MONICA ELIANA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉVIA RIBEIRO LONGO - 

OAB:13212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8430

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253800 Nr: 12499-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EMILIO GABRIEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 263705 Nr: 2882-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÉ-MOLDADOS TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265980 Nr: 6144-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO DEVARLEI AGUIAR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINER WACHHOLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDEBERGUE JOAQUIM - 

OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272252 Nr: 13754-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 277055 Nr: 20563-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8.195-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282066 Nr: 828-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA - 

OAB:OAB-MT. 7433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295378 Nr: 15601-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI VALENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302987 Nr: 23897-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, GILSON 

ALBERICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO, GIANI RIBEIRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXERA LACERDA - 

OAB:15.283 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.302987

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16922 Nr: 301-95.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18001 Nr: 217-94.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAR INDÚSTRIA E CONDIMENTOS E 

FARINÁCEOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18501 Nr: 7622-50.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA 

LAVOURA LTDA, ROGERIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RESINO, JOÃO RESINO, EDER RESINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:42751/RS, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA T VIANA 

REGINATO - OAB:3500-B/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24397 Nr: 3843-87.2000.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO SANTA CRUZ S/C LTDA, Paulo Roberto 

Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA., JOSÉ EDUARDO PORTO, AUGUSTO AURELIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE A. AMARAL - 

OAB:5060 OAB/MT, ROSA C. P. MARQUES - OAB:3461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24399 Nr: 3846-42.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO SANTA CRUZ S/C LTDA, Paulo Roberto 

Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE A. AMARAL - 

OAB:5060 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 6775-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. GUERRA S/A - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA 

MARGARITA LA REGINA - OAB:97954/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31236 Nr: 939-60.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA 

LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32230 Nr: 1709-53.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS HONORIO CASTRO - 

OAB:3541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIREI POMPEU 

- OAB:5387/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 5570-76.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, ACEMIR FERREIRA DA COSTA, LADY LAURA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2271-57.2004.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:1593-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 2615-38.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JACKSON MARIO DE SOUZA 

- OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66661 Nr: 2574-71.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2050 de 3112



15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66903 Nr: 2795-54.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDISIEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO SÉCULO COM. DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 3029-36.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:1593-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 4818-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jefferson carlos gehlen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE A 

MIGUEIS - OAB:6.974, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 73709 Nr: 6653-93.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5.868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74310 Nr: 7044-48.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAVY E BRITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2051 de 3112



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79128 Nr: 1780-16.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANIZADORA METALFORTE LTDA-ME, 

MARCELO CERON MARSHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81477 Nr: 3995-62.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID CRISTINA SANDOVAL 

ROCHA - OAB:9.109-MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81861 Nr: 4295-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8742/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83992 Nr: 6212-78.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LINO DE LIMA, JOSÉ ALFREDO DA 

SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PINTO FUNES JR - 

OAB:10599, WALDEVINO F. C. SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84363 Nr: 6453-52.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3.889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 6860-58.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE SILVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAUL DUARTE TIBALDI-AMEC - 

OAB:OAB-MT 3.935, Solange Aparecida Gonçalves - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87370 Nr: 9221-48.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94326 Nr: 3546-70.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELY JESUS ZANATA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 5543-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAMAR SILVESTRE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:MT 

8333, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96366 Nr: 4874-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99163 Nr: 7980-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO SPERANDIO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 
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provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99249 Nr: 8759-57.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA, JOSE HENRIQUE DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99257 Nr: 8768-19.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVERALDO ANTONIO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102325 Nr: 11311-92.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO, 

Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ZULLI, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, 

CELIA REGINA ALVES ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PACHECO - OAB:MT 

6065, CLEBER JR STIGEMEIER - OAB:12198-B, FLÁVIO MULLER - 

OAB:MT 5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:MT 8.250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106223 Nr: 2285-36.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO TADEU MAZZOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:7847-A OAB/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 107070 Nr: 3077-87.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA VERA ATTILIO - OAB:MT 

7988, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111718 Nr: 7305-08.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PINEZZI HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:MT 

10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114519 Nr: 9919-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA COSTA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PINTO FUNES JR - 

OAB:10599, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115108 Nr: 10549-42.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JAEDER BATISTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TELES PAULINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678/A, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115119 Nr: 10574-55.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GUAÍRA, SÃO JORGE 

COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS LTDA, MULFATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - 

OAB:MT 11.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187 MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 200050 Nr: 10645-57.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R LENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10.095, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - OAB:9940, 

LETÍCIA SILVA DO PRADO - OAB:10.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12497-B, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204347 Nr: 375-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204546 Nr: 566-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAMITO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205015 Nr: 996-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205554 Nr: 1513-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209902 Nr: 5691-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI ALVES DE PONTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL AVERBACH JUNIOR - 

OAB:69986/RJ, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213109 Nr: 8601-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FIGUEREDO CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISETH SERRA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Magalhães Zampieri - 

OAB:47868/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217441 Nr: 12848-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223222 Nr: 3432-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE ELLY FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232687 Nr: 12765-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS - 

MULTICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. M. COMERCIO DE FORROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297369 Nr: 17798-68.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE APARECIDA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREDSON CARLOS ASSUNÇÃO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO PEREIRA HORN - 

OAB:80449/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267053 Nr: 8644-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PETRÓLEO PIMENTÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR CONSTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA GONÇALVES 

CANDIDO CAMPOS - OAB:6029-RO, ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 
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entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249919 Nr: 9300-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BATISTA DE VASCONCELOS, 

ROBSON MARCELLO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES 

- OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318794 Nr: 15181-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON HENRIQUE DA S. LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 17079-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEINCOL DISTRIBUIDORA DE AÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE P. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISY LONGARAY SIMAS - 

OAB:OAB/RS 22.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233362 Nr: 13368-78.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA GONÇALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239731 Nr: 1114-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO TAIGUARA WENGRAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 255377 Nr: 13460-22.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRASILMAG BRASIL MARMORES E GRANITOS LYTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MARMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309226 Nr: 5220-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265750 Nr: 5920-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:2175-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326852 Nr: 23178-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOWAK INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

HIDRAULICAS LTDA, JOSE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO, AÇO, 

METAIS E DERIVADOS J. SANTIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CORVETA 

VOLPE - OAB:OAB/SP247.218, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330900 Nr: 27189-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309225 Nr: 5219-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR LOPES GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297386 Nr: 17817-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Augusto Quinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298472 Nr: 19001-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJOEL XAVIER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - OAB:14153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 285015 Nr: 4065-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES SCHIMIDT & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E POUSADA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313123 Nr: 9268-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FERREIRA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 2839-49.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT-3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24950 Nr: 4105-37.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICA DO SUL LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, MARCOS TOMAS CASTANHA - OAB:4.575/MT, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 4001-40.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63537 Nr: 8795-07.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428, JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 2822-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VITAL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:MT 9.114, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:MT 7.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96685 Nr: 6121-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LUIZ MARRION, MARILDO SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO SPERANDIO, ROSELI LUIZ MARRION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10970/MT, LAUDIR RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 9040/B, 

Marli Maria Copini Lanner - OAB:11262, SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB:10970/MT, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:MT 15.391, Marli 

Maria Copini Lanner - OAB:11262

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 
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localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101915 Nr: 11007-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CLERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109252 Nr: 5190-14.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VICENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VITAL DE ARRUDA, RAUL ALVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALBERTO SCHOMMER 

- OAB:3922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:MT 9.114, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:MT 7.956

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110859 Nr: 6503-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO R. CASTRO CAMPOS - 

OAB:111.868, MAURO ANTONIO SERVILHA - OAB:175969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114328 Nr: 9804-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIL PARANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO R. CASTRO 

CAMPOS - OAB:111.868, MAURO ANTONIO SERVILHA - OAB:175969

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205769 Nr: 1795-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MEIRELES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 208986 Nr: 4804-47.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RICARDO DE SOUZA 

CARVALHO - UNIVAG - OAB:, CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS-UNIVAG - OAB:12145-E, JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.759, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - OAB:6540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 221147 Nr: 1354-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA PRISCILA OJEDA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241455 Nr: 2674-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES CELIAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILDA BENETTI SEGALA (LUCY MODAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALVO CAMARGO DE MATOS 

FILHO - OAB:243006/SP, LEANDRO BONVECHIO - OAB:239142/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369196 Nr: 18837-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE MATO GROSSO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL REGISTRADOR DO 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 6697 Nr: 643-09.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GOMES DUARTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONCALO DA SILVA - 

OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8621 Nr: 3328-86.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 9426 Nr: 8346-88.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 10680 Nr: 1927-52.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NEGREIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13816 Nr: 2546-79.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA APARECIDA TEIXEIRA BALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14987 Nr: 2919-13.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EDGAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - Defensor Público - OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16054 Nr: 8776-40.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILU FRANCESCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16128 Nr: 8444-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISA ALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 3362-61.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

Defensora Pública - OAB:1932-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16356 Nr: 10609-93.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAUÃ ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHINORI BABATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER B. DE OLIVEIRA - 

OAB:66.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16384 Nr: 10610-78.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE AQUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16500 Nr: 8518-30.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16511 Nr: 4671-54.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

LINDALVA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16551 Nr: 9495-22.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BURACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO JARDINI - OAB:4011-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 8390-10.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16586 Nr: 8987-76.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO GIRAO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16631 Nr: 3783-85.1998.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2066 de 3112



 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 8520-97.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HUMBERTO FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16819 Nr: 9779-30.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON VIEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16887 Nr: 9733-41.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ALCEMIR FERNANDES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 8561-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A, JERONIMO BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16913 Nr: 741-62.1997.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:3017/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16979 Nr: 4547-71.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ERNESTO PAES DE 

BARROS - OAB:4867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16983 Nr: 10616-85.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARINHO LOBATO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 339-73.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17025 Nr: 8393-62.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17838 Nr: 800-45.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA LOURDES DE SOUZA, LUIZ 

CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18665 Nr: 1329-64.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARTINS DE CASTRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18695 Nr: 7757-62.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL PIRES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDELIS 

- OAB:2385-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19348 Nr: 1760-98.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 9438-04.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ALVES RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19977 Nr: 2147-16.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. BARBOSA CARBURADORES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23631 Nr: 3304-24.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELAINE BENEDITA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24150 Nr: 3651-57.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 6866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28640 Nr: 6675-93.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BERNARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28988 Nr: 6941-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRACARO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29435 Nr: 7226-73.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DOMINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 7437-12.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIDE FERREIRA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30502 Nr: 308-19.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 312-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30589 Nr: 384-43.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL RAINHA MUMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31449 Nr: 1188-11.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE VENEGA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31537 Nr: 1250-51.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 31728 Nr: 1426-30.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32720 Nr: 2166-85.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELIA BATISTA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33017 Nr: 2360-85.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33642 Nr: 2773-98.2001.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELMA RONDON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DA SILVA SANTOS 

DIAS - OAB:4993/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 4424-68.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MEZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90872 Nr: 702-50.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO CHADARES SANTOS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB-MT 7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 256118 Nr: 13967-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 1589-39.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GABRIEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 3936-45.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINÁUSTRIA COMPANHIA DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO QUADRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49477 Nr: 4387-07.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115172 Nr: 10604-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JULIANO DE OLIVEIRA LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 
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provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 2666-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 2667-68.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44246 Nr: 520-06.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELIS MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 836-48.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED WILSON FELICIANO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97553 Nr: 6892-29.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97217 Nr: 6600-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86729 Nr: 8565-91.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR GENTIL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARNDT - 

OAB:65525/RS, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:OAB/BA 19.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95885 Nr: 5402-69.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 4211-91.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO PLACIDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67224 Nr: 3051-94.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE MAIA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2075 de 3112



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46527 Nr: 1875-51.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46528 Nr: 1876-36.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAMBERT LEÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46531 Nr: 1879-88.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA RODRIGUES DA ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46532 Nr: 1880-73.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 1881-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER CORREA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 6148-05.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA VILLEN REBELO BRANDELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 7693-18.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39910 Nr: 7694-03.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57138 Nr: 3075-59.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PERES PERUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 78607 Nr: 1339-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49796 Nr: 4696-28.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 
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provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60220 Nr: 5840-03.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE CRED. FINAN E INVEST RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - 

OAB:1682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105320 Nr: 1378-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89210 Nr: 12-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON TIAGO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 6570-48.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. C. M - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS LOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DA COSTA ME, DALVES PEREIRA DA 

COSTA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 3701-78.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR BUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1357/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 7064-68.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46753 Nr: 2028-84.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 456-93.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 

E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO BEZERRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104477 Nr: 605-16.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. FELIX ME, RILDO FERREIRA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Leite - 

OAB:6.517

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83670 Nr: 5872-37.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BERTOLANI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 953-34.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63032 Nr: 8371-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 8819-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAIDE ALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217263 Nr: 12675-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CATARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 7308-70.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BISPO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 2389-96.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 6116-68.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FABIANO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA - OAB:10251, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINÍCIO MOREIRA DA 

SILVA FILHO - OAB:9878-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51421 Nr: 6126-15.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTO PTCHENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44843 Nr: 837-04.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47713 Nr: 2716-46.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDAIR JOSÉ KNORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97642 Nr: 6982-37.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR CRISTIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63430 Nr: 8713-73.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PEDRO CARIOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA GARCIA MACEDO - 

OAB:6724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94826 Nr: 4383-28.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR SARA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47878 Nr: 2892-25.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON PEDRO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47879 Nr: 2893-10.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARY CONCEIÇÃO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47880 Nr: 2894-92.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 
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execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79738 Nr: 2377-82.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

ACHOVE - OAB:6325 - OAB/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT - 7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46991 Nr: 2200-26.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CASEMIRO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42780 Nr: 10262-89.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46009 Nr: 1556-83.2002.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA ALVES CASTRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco da Silva - 

OAB:6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44370 Nr: 577-24.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DE FÁTIMA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 2793-21.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSP. GRANLUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT, RICARDO JOÃO ZANATTA - OAB:8.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105300 Nr: 1368-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS TRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48932 Nr: 3849-26.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88984 Nr: 10598-54.2005.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MAGALHÃES - 

OAB:22.496, FERNANDO ARNDT - OAB:65525/RS, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:21.307, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:OAB/BA 19.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54295 Nr: 554-44.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 54297 Nr: 556-14.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO ROGERIO OLIMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 558-81.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RONALDO CARMO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58624 Nr: 4427-52.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PROENÇA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 4428-37.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SANCHES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105066 Nr: 1167-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55916 Nr: 1951-41.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL ATLAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 2107-29.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELENA FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64174 Nr: 438-04.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ISRAEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5.483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91623 Nr: 1334-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUSA TERROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338899 Nr: 7053-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ANTONIO MATHEUS, GUIANA TRANSPORTES 

LTDA, LEIDE DAIAPONCE DE BRITO, JACKELINE PONCE DE BRITO, 

GRAZIELA GRAUCIA DA SILVA, TSB, ALLANZ SEGUROS S, MKSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17.283-MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias, proceder ao 

determinado no despacho de fls. 131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393408 Nr: 7432-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAR a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da manifestação da médica perita de fls. 169/170, informando o 

não comparecimento da autora na perícia agendada
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279751 Nr: 23573-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO HENRIQUE ROSE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO DE CAMPOS CELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLIVIA DE ALMEIDA - 

OAB:16095, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 15(quinze)dias 

manifestar, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440286 Nr: 6919-60.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIMENIA AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:MT 13.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21.714/PE

 INTIMAR a parte requerida para apresentar alegações finais no prazo 

legal, conforme determinação de fls. 129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18964 Nr: 1574-75.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A - MT - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUCAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, THAISA AZEVEDO - OAB:OAB -MT 8747, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISILA FARHAT - OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20018 Nr: 7644-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SALES MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40186 Nr: 7891-55.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EVERLING, NELSON HILLBALDO 

EVERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORCELINO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:5400-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:4978/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 4083-08.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49218 Nr: 4133-34.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA PAULA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 5512-10.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPÍDIO CANHAN VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 7940-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS TAPAJOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALFREDO DA SILVA WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71456 Nr: 5352-14.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO PORTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72619 Nr: 6097-91.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO PORTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72620 Nr: 6098-76.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO PORTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 8858-95.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR RASTREAMENTO DE VEÍCULO LTDA, NELSON 

ABDALA JABUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAM V. M.PAGLIARINI - 

OAB:OAB/MT 8400, LUIZ PEREIRA DA SILVA - OAB:10172/PR, 

MARCUS AURÉLIO LIOGI - OAB:25.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN CÉSAR MARTINS - 

OAB:OAB/MT 7087, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82646 Nr: 5094-67.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA 

RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BENEDITO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LA TORRACA 

BARBOSA - OAB:4978MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82666 Nr: 5102-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR SEBASTIÃO R.DA SILVA, VALDIRENI 

DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LA TORRACA 

BARBOSA - OAB:4978MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 7947-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXANDRE MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86446 Nr: 8372-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88358 Nr: 10013-02.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90659 Nr: 70-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA PRODUTOS ALIMENTICÍOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTINA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GLAUCIA S. C. PARRODE 

- OAB:OAB/GO 23.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99445 Nr: 8914-60.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113327 Nr: 8857-08.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRAULIO DE CASTRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LUCIA DE ALMEIDA FERREIRA, 

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:7189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL C R BLEICH - 

OAB:7655

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206785 Nr: 2740-64.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.J.D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGINET IND´SUTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229995 Nr: 10153-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

JOÃO CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429635 Nr: 596-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO MOREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 INTIMAR a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do pagamento voluntário da parte requerida de fls. 104/106

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 2593-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 15157 Nr: 8774-70.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 3415-42.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 
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3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4.624/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16125 Nr: 8553-87.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DONIZETE MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 168-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO COSTA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, MARCELO 

LONGO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 1096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16175 Nr: 8511-38.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO ZELINSKI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16311 Nr: 3423-19.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY CANDELORO - 

OAB:293-A/RO

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16326 Nr: 8103-47.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEI BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16379 Nr: 8473-26.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA B.C.N S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONEL SILVERIO - Proc. 

Municipal - OAB:3611-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16405 Nr: 504-96.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16441 Nr: 8174-49.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTIL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16486 Nr: 10197-65.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M LOCADORA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16907 Nr: 3436-18.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICELENA MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 
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entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 8450-80.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16921 Nr: 8476-78.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA FERNANDES DE 

ROSA - OAB:5975

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16925 Nr: 3496-25.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17022 Nr: 2735-28.1997.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DANTAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17030 Nr: 4902-81.1998.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Marcus Asvolinsque 

Peixoto - OAB:mt-5210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17033 Nr: 7815-02.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Noroeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18698 Nr: 7758-47.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS, LUCIMAR DA SILVA SANTOS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ZANATTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS - 

OAB:1450/MT, EDSON GUERRA DIAS - OAB:4670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:62830/SP

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19094 Nr: 7784-45.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO PEDROSO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19173 Nr: 1637-03.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA DE SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19247 Nr: 7158-60.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI FRANCESCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu F. Nunes - 

OAB:4904

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19880 Nr: 2080-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR SANTOS CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 8571-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E 

EXPOSTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23445 Nr: 3146-66.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO TASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27642 Nr: 8189-81.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28155 Nr: 6270-57.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29741 Nr: 7435-42.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32436 Nr: 1940-80.2001.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ESMERALDO DE SOUZA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32619 Nr: 2083-69.2001.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN TELES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32837 Nr: 2241-27.2001.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BISPO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 711-51.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA DE MEDEIROS GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 1040-63.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 
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entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45173 Nr: 1045-85.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOACY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 3241-28.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3535-80.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:4466/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT 4.903

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 4370-68.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49614 Nr: 4456-39.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA SANCHES 

VICENTE - OAB:MT-6485, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49667 Nr: 4567-23.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Amorim, JOSE BENEDITO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49791 Nr: 4691-06.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA SELVA DE PEDRA LTDA, 

ZEFERINO ANTUNES, LENIRA DE OLIVEIRA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, Daniela Winter Cury - OAB:8131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONDON SILVA - 

OAB:7011

7011, MARCIO RONDON SILVA - OAB:7011

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55061 Nr: 1233-44.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55297 Nr: 1428-29.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 1430-96.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MENDES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55738 Nr: 1822-36.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEATUR - PASSAGES E TURISMO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1999-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56061 Nr: 2138-49.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARINHO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB-MT 7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, THAISA AZEVEDO - 

OAB:OAB -MT 8747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 5060-63.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61269 Nr: 6816-10.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 6854-22.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINAUSTRIA COMPANHIA DE CRED FINANCIAMENTO E 

INVST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113278 Nr: 8810-34.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA ALVES DA SILVA - ME, PAULINA 
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ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101532 Nr: 10694-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CARLOTTO BOTAN 

DE SOUZA - OAB:9158

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95437 Nr: 5025-98.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81758 Nr: 4184-40.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, MARIA HELENA SALA DE CAMPOS, ANTONIO MARCOS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCELO DALLAMICO - 

OAB:OAB/MT 9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE AQUINO - 

OAB:11.253

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244381 Nr: 5069-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC - BRASIL MAQUINAS DE CONTRUÇÃO INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO FRANCO DE CAMARGO 

- OAB:256829/SP, FREDERICO PRADO LOPES - OAB:143263/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 11700-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO VASCONCELOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14.238-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105399 Nr: 1471-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA DE LIMA TAVARES EPP- 

DENOMINAÇÃO FANTASIA DIVISA IND. E COMÉRCIO DE CEREI, JUREMA 

DE LIMA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109298 Nr: 5175-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA DE AQUINO & CIA LTDA, 

EDUARDO GONZAGA DE AQUINO, ARLETE CORDEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395213 Nr: 8568-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOELSON RONDON ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314, MARCIO F 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75018 Nr: 7518-19.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEXANDRE VINICIUS PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273236 Nr: 15708-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209998 Nr: 5800-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 7680-09.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITRIO CELESTINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT, BRAULIO MARIANO FERREIRA - 

OAB:10145/MT, Claudison Rodrigues - OAB:MT 9.901

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 8902-51.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA LEMES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255930 Nr: 14232-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRASAR TRANSPORTES E ARMAZÉNS 

GERAIS LIMITADA, ANGELO DRAUZIO SARRA, COMERCIAL ANDRASAR 

LTDA, JANI ROSA LANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91947 Nr: 1641-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR RAULIN ALVES VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6088, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63009 Nr: 8353-41.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITÁU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME, FERNANDO MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 8439-41.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 3662-13.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA MÚTUO DOS 

MILITARES DE MT-CREDIMIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILAME ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT 5.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:MT 4.522

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62700 Nr: 8068-48.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MATILDES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99839 Nr: 9351-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GUILHERME DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242080 Nr: 3312-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FIDC NP - FUNDO DE INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENMAD MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT 13.604-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76222 Nr: 8486-49.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY GONÇALO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 4978-27.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84763 Nr: 6806-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON GARAI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 645-32.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORMAK COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA., SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91938 Nr: 1310-48.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239399 Nr: 814-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM INACIO, FRANCISCO MARCIEL INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/ 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239401 Nr: 813-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE B SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98420 Nr: 7684-80.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, ENIVA GLORIA DA SILVA MARTINS - 

OAB:OAB-MT 10100, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 4026-82.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA SALA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16963 Nr: 819-22.1998.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO ATTISANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18677 Nr: 3549-69.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 5827-09.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:OAB/MT 9070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 8803-23.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON ALBINO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007-A/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARCELO DE SIMONE 

- OAB:3937/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 4662-14.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DONOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, RUBIANI FREIRE ALVES 

- OAB:8459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95291 Nr: 4447-38.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÉAS CORREA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 6076

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 105193 Nr: 1285-98.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 

ME, ELI PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI 

JÚNIOR - OAB:10809-AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113806 Nr: 9276-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAM APARECIDA DE JESUS 

DEL SANTO - OAB:MT 9885/A, PAULO CÉSAR TORRES - 

OAB:182864/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 247359 Nr: 7186-42.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCRACIO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 552-11.2002.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA, ODAIR APARECIDO 

BUSIQUIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229-MT, JUEL PRUDENCIO BORGES - OAB:3838/MT, ODAIR A 

BUSÍQUIA - OAB:MT 11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.694-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314872 Nr: 11166-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ PASTRO-ME, VALMIR LUIZ PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ATIVA VEICULAR 

- ABRASAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora a 

intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, em 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311266 Nr: 7335-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JAIR DOS SANTOS, OILSON NUNES DOS 

SANTOS HOFFMAN SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulisses Rabaneda dos Santos - 

OAB:MT 8.948
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, CAROLINE MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:OAB/MT 

6835, LUIS CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475/MT, MARCUS VINÍCIUS 

SOARES DE SOUZA MAIA - OAB:MT 12.345, SILAS AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:5122-B

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 5894 Nr: 187-59.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA SODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6.947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYDES AIRES DA COSTA - 

OAB:3750

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113789 Nr: 9261-59.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A, VANDIR JORGE 

SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:OAB/MT9847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H Guimarães - 

OAB:3515, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:OAB/MT-3515

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253789 Nr: 12493-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE GONÇALINA DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDSON MATOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Alberto Zanetti - 

OAB:2.229, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42877 Nr: 10328-69.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRI JOSEFINA VANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.959B, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8427, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 4945-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESDL. STA MÔNICA PARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA 

PRONI - OAB:7358, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE MELLO 

FILHO - OAB:6341
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40430 Nr: 8117-60.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIS GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:MT 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419138 Nr: 21584-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do mérito, na forma do 

inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280481 Nr: 24409-71.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOS, GENY JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA EXCELSIOR DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Inicialmente determino a retificação do polo ativo para que conste como 

parte autora: Tainara Oliveira Santana.

Trata-se de ação declaratória c/c condenatória proposta por Tainara 

Oliveira Santana em desfavor de Cia Excelsior de Seguros e Bradesco 

Seguro e Previdência.

Após a prolação do acórdão de fls. 369/386 a requerida compareceu nos 

autos e realizou o depósito da quantia de R$ 54.384,03 (fls. 392/394), 

relativo à condenação imposta nos autos.

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor, bem como informou a este juízo que atingiu a maioridade civil, 

oportunidade em que apresentou a procuração ad judicia para regularizar 

a situação processual (fls. 396/397).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa às fls. 

392/394.

Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

consignado em juízo pelo requerido.

Ato contínuo, intime-se a autora pessoalmente, acerca da transferência 

efetuada.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397059 Nr: 9806-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCIENE GOMES, LAITA COELHO DE MORAIS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMENEGILDA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 2 de março de 2020, às 

11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente 

intimado da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC.
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Intime-se a requerida através do oficial de justiça no endereço indicado à 

fl. 100, para comparecer à audiência.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, NCPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88110 Nr: 9792-19.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN - TRANSPORTE RODOVIÁRIOS 

LTDA., ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14.526, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333, VALMIR BRITO 

DE MORAES - OAB:12098-PR

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte exequente 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223217 Nr: 3440-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANE DA SILVA SOUZA, Zélia Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273577 Nr: 16399-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERRE ANDREY RUTHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE ANDREY RUTHES - 

OAB:37.281/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287526 Nr: 6879-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOAO DELLA PASQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DELHI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 742-13.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VELOSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289996 Nr: 9564-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MERINO E OLIVEIRA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINETE VITORINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 116.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:MT 11.357

 Vistos.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97405 Nr: 6142-27.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI OLSEN PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA LTDA, JULIO 

TARDIN, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEMAT COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS 

MATO GROSSO LTDA, ROBERTO MARTINS, MARIA APARECIDA JARROS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIM - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu do Carmo Souza - 

OAB:7294

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença 

tendo sido o mesmo suspenso e arquivado provisoriamente em razão do 

acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Considerando que já decorreu o prazo de suspensão do feito para o 

cumprimento do acordo entabulado, intime-se a parte autora para 

manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205393 Nr: 1334-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença (Honorários Advocatícios) proposto 

por João Reus Biasi em desfavor de Banco BMG S/A.

Devidamente intimado, a parte executada quedou-se inerte, motivando o 

acolhimento do pedido de penhora on line no importe de R$ 1.271,57, 

conforme decisão de fls. 100.

Às fls. 101/102, houve penhora do saldo devedor, e novamente a 

devedora permaneceu silente (certidão de fls. 108).

 Na decisão de fls. 104 foi determinando a intimação da parte exequente 

para manifestar o que entender de direito, bem como deferiu a expedição 

de alvará judicial para levantamento do dinheiro penhorado.

Às fls. 109, foi determinado o arquivamento dos autos, sem baixa na 

distribuição.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71118 Nr: 5089-79.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONELMA GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO HELMUTH SULZBACHER, HOSPITAL 

E MATERNIDADE SANTA RITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5.668, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16839, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:MT 7.182, LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - OAB:MT 21.195, TALITHA LAILA 

RIBEIRO LIMA - OAB:14.887 MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS 

- OAB:MT 12.839

 Vistos.

Aportou aos autos petição da parte requerida à fl. 998, solicitando a baixa 

da penhora constante na matrícula do imóvel de n.º 30.187.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que ocorreu um erro material 

na decisão de fl. 992, isso porque houve a determinação de liberação da 

penhora realizada por esse juízo em matrícula diversa do pedido realizado.

Desse modo, determino que a SECRETARIA proceda com expedição de 

novo ofício ao cartório extrajudicial, solicitando a baixa da averbação 

realizada a margem da matrícula 30.187, acerca da penhora do imóvel, 

registrado no 1º Serviço Notarial desta Comarca, mediante AV/6: 30.187 

de 17 de maio de 2016.

Ademais, prossiga-se no cumprimento da decisão retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556565 Nr: 18298-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÔNIO PEREIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAR o Administrador Judicial para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da manifestação da parte autora de fls. 33
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235464 Nr: 15408-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MARTINS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4.541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora a manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias e requerer o que de direito, tendo em vista o retorno do AR de fls. 113 

enviadao a secretaria de fazenda, e se houve o total cumprimento do 

acordo por parte da requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450491 Nr: 12152-38.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

SERVIÇOS PRÓ - CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE CAMPOS COSTA, DIELLE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 INTIMAÇÃO Da parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., ADEMIR JOEL 

CARDOSO, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP 

(TELEFONICA SP), DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO SISTEMA S.A, 

BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22640A, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, 

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, ALINE 

BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz 

Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, BEN-HUR CARVALHO 

CABRERA MANO FILHO - OAB:SP 273.774, BRUNO OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9.237, BRUNO 

THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CARLOS ARAÚZ FILHO 

- OAB:27.171/PR, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA 

- OAB:MT 17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE 

SALÍCIO - OAB:18.244/O-MT, HENRIQUE PETRIBU FARIA - OAB:SP 

309.645, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488 MT, JEAN CARLOS 

PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:MT 10.372-B, 

JULIANO SCHNEIDER - OAB:SP 185.276, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MARCELO DIAS DE PAULA - 

OAB:39.976/DF, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383/O, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5.604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, PIERO VINCENZO 

PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE 

B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em observância a preservação dos interesses da Massa 

Falida e dos credores, bem como pelo poder geral de cautela conferido 

pelo art. 297 do CPC, PRORROGO por mais 03 (três) meses, o prazo de 

vigência do contrato do escritório de advocacia A. Gonzaga 

Advogados.Ademais, DEFIRO o pedido de fls. 21.581/21.582 e, determino 

a intimação do advogado da massa falida para apresentar em juízo a 

prestação de contas pormenorizada dos atos praticados nas causas de 

interesse da massa falida, em complementação à planilha com os 

processos ativos que juntou em 25.10.2019 (vol. 98 – fls. 21.286/21.296). 

Prazo: 15 (quinze) dias.Com a manifestação, intime-se a administradora 

judicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pronunciar-se nos autos.Após, 

vistas ao Ministério Público.Outrossim, em consonância com a 

manifestação da administradora judicial DEFIRO o pedido formulado às fls. 

21.544/21.546 para autorizar a expedição de alvará judicial em favor do 

escritório de advocacia A. Gonzaga Advogados. Intimem-se. 

Cumpra-se.As providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371232 Nr: 20358-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUERREIRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, SAGA 

PANTANAL COM. VEICULOS LTDA - HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR BRASIL 
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MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:MT 18.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLE COZZE - 

OAB:SP 252.802, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:MT 15.600

 INTIMAR as partes requerida HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, a 

apresentar o comprovante de pagamento dos honorários periciais, 

conforme determinado as fls. 187/189

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 9574 Nr: 749-05.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16342 Nr: 3354-84.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DODÔ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:MT 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:5384-E, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16964 Nr: 3305-43.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16980 Nr: 2740-50.1997.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA - AÇOUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PETRONILIA DA SILVA MARTINS 

- OAB:2981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20373 Nr: 9360-10.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA S. FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALEIL ROBLES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 
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intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27754 Nr: 5941-45.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARCELO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, DR. MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44612 Nr: 668-17.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA ASSESSORIA JURÍDICA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246-OAB/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDY CARLOS SOARES - 

OAB:6733

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49396 Nr: 4327-34.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO HENRIQUE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, JORGE LUIS ARRUDA E SÁ DE LYTTON - 

OAB:OAB-MT 10675, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57792 Nr: 3649-82.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AIRES CAZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72559 Nr: 1666-63.1994.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DO BELÉM KARAM FOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUTUARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79913 Nr: 2477-37.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - REP/ 

HELIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMAELAI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80984 Nr: 3501-03.2005.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ITAP BEMIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO FABRIL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO NAPOLI - 

OAB:18162, PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DA 

CUNHA CROSARA - OAB:11056, CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887/MT, NALINE SOUZA FERREIRA - OAB:8.664 MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81614 Nr: 4090-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 8728-71.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER BEMVINDO FONSECA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 92600 Nr: 2295-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA CARVALHO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA 

XAVIER DE LIMA - OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 92844 Nr: 2492-69.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 

GAROTO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE A 

MIGUEIS - OAB:6.974, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94130 Nr: 3658-39.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO INDUSTRIAL LTDA, TAIPA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3.889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO ANGELO GARBIN - 

OAB:9978/SC

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 3699-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARNE SUCKSDORFF, MARIA GRAÇA 

SUCKSDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA VARJÃO ALVES - 

OAB:9.790/MT, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94319 Nr: 3848-02.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA OLIVEIRA LIMA/OAB-3127.A-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99437 Nr: 8908-53.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINHA DAS ROUPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:MT 9.141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:MT 6.483

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102609 Nr: 11571-72.2006.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MELLO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERNANDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948, IVONE FONSECA DE MIRANDA - OAB:2307/MT, José 

Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110884 Nr: 6535-15.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:MT 7.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 201092 Nr: 11752-39.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S S NETO - 

OAB:9.270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204471 Nr: 517-41.2008.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENNEDY DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206460 Nr: 2402-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:OAB-MT 9944

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 5574-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216114 Nr: 11510-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216449 Nr: 11805-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY C DE A FERRAZ 

JORDÃO - OAB:11657, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT 8.922-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 220728 Nr: 967-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITE - 

OAB:98.479, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MAURO A. DE MOURA 

APOITIA - OAB:MT/11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244372 Nr: 5056-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZE DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 246193 Nr: 6464-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA ROCHA DE OLIVEIRA PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.
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Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 266518 Nr: 6705-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA CRISPIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287270 Nr: 6595-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMAIN SANCHIK TÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 4004-29.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MATTOSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, JÚLIO 

CÉSAR DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:10.032, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 6058-31.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSÉ S. CAMPOS SOBRINHO 

- OAB:OAB/MT-6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67919 Nr: 3664-17.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY ALVES DE ARAÚJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RICARDO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ALVES DE ARAUJO FILHO - 

OAB:61869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 6191-39.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LONGO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BARBOSA DA SILVA, VALDINEI LARA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 2858-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANALE & CIA LTDA, MARCO ANTONIO 

FANALE, JEAN PABLO DE OLIVEIRA FANALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL MAZETO - 

OAB:OAB/MT 3887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:4016/MT-E

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 4357-64.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BROLOG BROKER, LOGISTICA, DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & DIANNI LTDA -ME (MATO GROSSO 

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DE CASTRO 

STRINGHETA - OAB:8550, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA R. BLEICH - 

OAB:7655

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 10160-28.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91750 Nr: 1442-08.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA PAPELARIA E COMERCIO LTDA, 

SIMONE DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:OAB-MT 8202

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 94457 Nr: 3965-90.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 4793-86.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI HUSSEIN AWALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. SIQUARA DE ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZYARA DAS GRAÇAS 

SANTOS - OAB:PR 18.191, MUNIR KASSEM HAMDAN - OAB:238/871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98893 Nr: 8385-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, IONÉIA ILDA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEI BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDAVERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102393 Nr: 11373-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARI SOARES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER RAMOS MOTA - 

OAB:3272 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105998 Nr: 2106-05.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIGU INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, ESPOLIO DE ODIL PAES DE ARRUDA, APARECIDA SANDRA 

GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabison Miranda Cardoso - 

OAB:9006/mt, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 107037 Nr: 14156-63.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA CLÓVIS SGUAREZZI, JOSÉ FERNANDO 

CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:OAB/MT-3515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114390 Nr: 9881-71.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALMEIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209413 Nr: 5217-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANASTACIO PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 212938 Nr: 8384-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA - 

OAB:9412-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:6782/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 221439 Nr: 1677-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAN JOEL OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITE - 

OAB:98.479, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MAURO A. DE MOURA 

APOITIA - OAB:MT/11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259029 Nr: 18500-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. (POSTO 

SHOPPING)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO 23.787, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Molina Parada - 

OAB:12.593

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 
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provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265745 Nr: 5051-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA LETÍCIA RAMOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 270166 Nr: 11942-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FARICIO DA COSTA, RICARDO 

NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA REGINA PEREIRA CONAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 285753 Nr: 4865-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA MARTINS MATTOS - 

OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290670 Nr: 10289-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, DOMENICO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8792 Nr: 841-80.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR HORÁCIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:MT-5725

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 
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intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 9208-59.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16052 Nr: 8214-31.1999.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A - MT - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZINHA MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA ALINE VICELLI - 

OAB:7.296, Mario Cardi Filho - OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, Wilson 

Roberto s. Moraes - OAB:4834

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16277 Nr: 8233-37.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DA MATA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16372 Nr: 8380-63.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18237 Nr: 1025-65.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS ( 0AB) 5.924, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON BARROS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2125 de 3112



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18667 Nr: 7754-10.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIEDA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 21350 Nr: 2540-38.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DOS REIS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 22083 Nr: 2648-67.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUBENS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 3375-26.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BONIFÁCIO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209, LUIZ CLAUDIO PACHER - OAB:10399/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27650 Nr: 5781-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41191 Nr: 8881-46.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 2008-93.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ROSA PAOLIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 3239-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULOGIO PEDROSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 392-49.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.959B, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT 

10661, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57948 Nr: 3773-65.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARCELO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72021 Nr: 5695-10.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISLEY SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80319 Nr: 2870-59.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO TANQUE METALÚRGICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI BUZZI DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR DE CAMARGO 

ROSSETO - OAB:142697, marcos gabriel da rocha franco - 

OAB:117.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 12614-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL - SICREDI PAANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. VLADIMIR DE LIMA 

BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94456 Nr: 3964-08.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

MURILLO ESPINOLA OLIVEIRA LIMA/OAB-3127.A-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95153 Nr: 4750-52.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SANTOS ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5025/MT, PAULA VIRGÍNIA ALVES - OAB:OAB/MT 6.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623/MT, ARMANDO NASCIMENTO - OAB:1.311/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 5187-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA VERA CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUADO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10407, PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104219 Nr: 404-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106841 Nr: 2900-26.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA OLIVEIRA SILVA, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGUROS, CLEUSA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:138.646, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11001-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 990-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213062 Nr: 8532-96.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA-COPRODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.DE ALECIO COSTA COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO CARVALHO - 

OAB:4754

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218100 Nr: 13486-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241303 Nr: 2519-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA FALCÃO DE ARRUDA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSP (PLANO EXCLUSIVO DE SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLTER APARECIDA FERREIRA 

FABRIS - OAB:OAB/MT 10645 B, WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:2841-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275009 Nr: 18053-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:MT 5.482

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325905 Nr: 22280-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CUSTODIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MIRELLI NUNES - 

OAB:OAB/MT14.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 7944 Nr: 8204-84.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR3 CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8642 Nr: 8070-57.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSELY ALVES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 8218-68.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S.A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16121 Nr: 4849-03.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDM - RIBEIRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 8219-53.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA SOELI MATOS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1560-96.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VICTOR - 

OAB:5.115-MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16233 Nr: 8173-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIRÓ & FIGUEIRÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, THAISA AZEVEDO - OAB:OAB -MT 8747, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 
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OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16380 Nr: 7441-83.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA B.C.N S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E 

INVESTIMENTO, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16401 Nr: 9494-37.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDOLFO DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17037 Nr: 1084-24.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHENAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 4120-74.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19055 Nr: 7777-53.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCOM FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AFONSO DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 
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entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 7795-74.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Água Limpa Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 7798-29.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMASCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19153 Nr: 7800-96.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI LARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19398 Nr: 1817-19.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 1818-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19417 Nr: 8181-41.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.S. - ALVES MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19465 Nr: 1851-91.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI E MARCOS TOMÁS CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID BOTELHO S HANDEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19773 Nr: 11382-41.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR BENTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4575, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19877 Nr: 2078-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20031 Nr: 7833-86.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MARTINS FRANGE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20308 Nr: 8785-02.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R.3 CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 
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localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20462 Nr: 8949-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20663 Nr: 8950-49.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA ROCA IKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20892 Nr: 2436-46.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO EIDI CHIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20893 Nr: 2437-31.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 25268 Nr: 4192-90.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 26472 Nr: 4981-89.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27112 Nr: 5400-12.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32028 Nr: 11260-57.2001.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - HOSPITAL 

SANTA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA MATO GROSSO 

ASSISTÊNCIA MEDICA CIRURGICA E HOSP, JOSÉ EDUARDO PORTO, 

AUGUSTO ANTONIO DE CARVALHO, GUILHERME ANTONIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

UNIVAG - OAB:3213/MT, REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - 

OAB:3265

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 11279-63.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ - HOSPITAL SANTA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTENCIA MÉDICA 

CIRURGICA E HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32534 Nr: 8643-95.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTÊNCIA MÉDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32535 Nr: 8704-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE VIDEOLAPAROSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, 

Paulo Roberto Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTÊNCIA MÉDICA 

CIRÚRGICA E HOSPITALAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:3835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32536 Nr: 8705-38.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, NORMA 

SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32538 Nr: 8707-08.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTENCIA MÉDICA 

CIRURGICA E HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32540 Nr: 8709-75.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTENCIA MÉDICA 

CIRURGICA E HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33374 Nr: 2662-17.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KENNEDY SCOFONI F.DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, Anderson Bettanin de Barros - OAB:7901, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39787 Nr: 7531-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUCAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 
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BARROS - OAB:MT 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56868 Nr: 2850-39.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 8325-39.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUSA S. A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RODRIGUES 

MARTINS - OAB:104741, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000/MT, Patricia Nobre Malheiros Iacovenko - OAB:OAB 7696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81217 Nr: 3722-83.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANO GALASSI JUNIOR - 

OAB:143539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 399-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA LUZ FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 3223-65.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIMINAS - FRIGORIFICO MINAS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:MT 4.903, Marcelle Thomazini Oliveira - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 
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entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205221 Nr: 1202-48.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER LUIZ NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CARLA AQUOTI DE ALMEIDA CASTRO AMORIM, CLAUDINE 

BORATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, FERNANDO 

PONTALTI AMORIM, DENISE PONTALTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, 

HELENA CRISTINA M. BARBOSA - OAB:MT 11639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA AQUOTI DE ALMEIDA 

CASTRO AMORIM - OAB:OAB/MS 9504-A, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - 

OAB:10.636 -

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209693 Nr: 5471-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A, ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MORAIS OLIVIERI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216119 Nr: 11502-69.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBRASIL SEGURADORA S.A, 

TRANSPORTES NOVA ERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALES - OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROSELLI NETO - OAB:SP 

122478, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219294 Nr: 14764-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILZANE APARECIDA ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233385 Nr: 13474-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239656 Nr: 1022-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA 

SANCHES - OAB:12.823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT, ELENI ALVES PEREIRA - OAB:OABMT 3012

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23709 Nr: 2946-59.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIREI POMPEU 

- OAB:5387/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23710 Nr: 2947-44.2000.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIREI POMPEU 

- OAB:5387/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23711 Nr: 2948-29.2000.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERIDIANA CHUEIREI POMPEU - 

OAB:5387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209029 Nr: 4843-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE BRAMBATI VENSON TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMIR BARSALINI - OAB:SP 

20591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 8892-75.2001.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003812-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

LUIS MAURO DE CAMPOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIA RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 

1003812-54.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 82.306,00 ESPÉCIE: 

[Acessão, Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS DA CONCEICAO Endereço: AV 

FILINTO MÜLLER, 9, - DE 2453/2454 A 2745/2746, JARDIM PAULA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIS 

MAURO DE CAMPOS Endereço: RUA G, LOTE 06, QUADRA 50, PORTAL 

DA AMAZÔNIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78146-014 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - 4ª VARA CÍVEL VÁRZEA GRANDE Data: 06/03/2020 

Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002496-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA LISBOA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JACKES DA SILVA JARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDIR PEDROSO DE MORAES (REU)

NEUZA BARRETO DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

RUMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CONFINANTE) (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CONSTANÇA PELIPE DOS REIS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

ENOC DIAS REIS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

IVALDO GREGORIO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 1002496-06.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 150.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição, Aquisição, Usucapião 

Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JACKES DA SILVA 

JARA Endereço: RUA PORTUGAL, Qaudra 02, Lote 17, JARDIM IMPERIAL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-550 Nome: NEUZA MARIA LISBOA 

DE ARAUJO Endereço: RUA PORTUGAL, Quadra 02, Lote 17, JARDIM 

IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-550 POLO PASSIVO: 

Nome: NEUZA BARRETO DE MORAES Endereço: RUA ANTÔNIO SOTERO 

DE ALMEIDA, Nº 448, Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-331 

Nome: VALDIR PEDROSO DE MORAES Endereço: RUA ANTÔNIO SOTERO 

DE ALMEIDA, Nº 448,Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-331 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes usucapientes, em 07 de abril de 

1998, adquiriram um o imóvel urbano dos requeridos, matricula nº 102.441, 

Livro 2 de Registro Geraldo, fl. 01, do Cartório de 1º Serviço Notarial e de 

Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, medindo 250 m² (duzentos e 

cinquenta metro quadrados), situado Rua Nova Zelândia, atualmente Rua 

Argentina, quadra 02, lote 17, Birro: Jardim Imperial – CEP 78158-550, 

Várzea Grande/MT, onde se encontrava edificado um imóvel residencial, 

conforme demonstrado na matricula, pagando pelo o mesmo o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), conforme demonstrado no Contrato Particular de 

Compra e Venda. Frisa-se que desde a data de sua aquisição, indicado no 

contrato, os requerentes, ora usucapientes passaram a exercer a posse 

do imóvel usucapindo, utilizando como moradia, até os dias autuais, de 

forma mansa pacifica e continua, sem nunca terem a sua posse 

perturbada, ou seja, exercem a posse do imóvel a exatos 19 (dezenove) 

anos. DECISÃO: Cite-se a requerida NEUSA BARRETO DE MORAES via 

edital, pelo período de 30 (trinta) dias, para querendo responder aos 

termos da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IVONETE 

RODRIGUES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005806-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVENFLY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR BERNARDO SIMOES BRANDAO OAB - RJ152124 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005806-54.2016.8.11.0002. Vistos, etc. Os 

autos vieram conclusos para deliberação e análise do pedido de 

decretação da falência do devedor. Antes, determino, COM URGÊNCIA, 

remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste. Com o 

parecer, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018394-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON AUGUSTO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de 

urgência proposta por Wilson Augusto Nascimento em desfavor de Banco 

Finasa BMC S.A, alegando em síntese, que ao tentar realizar empréstimo 

no banco, foi surpreendido com uma negativação em seu nome realizado 

pelo banco requerido e ao realizar pesquisa na internet, obteve 

informação da existência de uma ação de busca e apreensão em seu 

desfavor (processo n.º 3801-13.2015.811.0002), verificando que o 

requerido vendeu veículo financiado em seu nome para terceiro. Ainda, 

alega que o banco requerido realizou a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, todavia afirma que desconhece o veículo, e não 

possui qualquer relação jurídica com a parte requerida, razão pela qual 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 
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exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao credito, sob pena de 

multa, bem como seja oficiado o DETRAN-MT a fim de que seja colocada 

restrição/impedimento de circulação do veículo apreendendo-o, a fim de 

preservar a segurança jurídica do autor. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar os fatos alegados 

na inicial. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da tutela de urgência Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente, a relevância do direito 

está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato 

que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos 

Ids. 26503614 e 26503619, em virtude de suposto débito com a requerida, 

especialmente os documentos referentes ao processo de busca e 

apreensão em desfavor do autor, em trâmite na Vara Especializada em 

Direito Bancário, desta Comarca (Id. 26503624), documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. 

Outrossim, no que tange ao pedido para que seja oficiado o DETRAN-MT, 

tenho que a restrição do veículo neste momento se mostra temerária e 

prematura neste momento processual, considerando a situação atual do 

bem e, ainda levando em conta que o automóvel já possui restrição em 

favor da instituição financeira requerida, conforme se observa do extrato 

colacionado no Id. 26503624 pág. 06. Ante o exposto, defiro parcialmente 

o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao 

crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

26.045,52 (vinte e seis mil quarenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), sob o contrato de nº 00352942001978, inserido pela parte 

requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de 

março de 2020 às 08h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos 

termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002774-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANCORA LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DANIELE TROLEIZ SILVEIRA REIS OAB - RS99252 
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(ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002774-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA RÉU: CREDORES Vistos, etc. Por 

meio da petição de ID. 27652656 o credor Banco Safra informou que não 

deve fazer restituição de nenhuma importância à Recuperanda. Afirma 

que, os valores a serem deduzidos superam o valor utilizado das 

garantias fiduciárias, razão pela qual não há que se exigir qualquer tipo de 

"devolução" de valores, ou aplicação de qualquer penalidade decorrente. 

Pois bem, suspendo os efeitos do item “1” da decisão proferida no ID. 

27556196, até ulterior deliberação deste juízo e, em homenagem ao 

disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa 

recuperanda para manifestar acerca do teor do petitório de ID. 

27652656-ss. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008464-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA LEITNER PAZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA LEITNER PAZ OAB - 006.565.321-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por meio da petição de Id. 27643421 informa a 

parte autora que, não obstante a decisão de deferimento da tutela de 

urgência a requerida descumpriu a liminar, uma vez que a requerida não 

autorizou a realização do exame de sequenciamento complexo do exoma, 

conforme negativa acostada aos autos no Id. 27643422. Assim, pugnou 

seja determinado que a requerida custeie e autorize, a realização do 

exame prescrito, sob pena de multa-diária, para o cumprimento da decisão 

que concedeu a tutela de urgência. Pois bem, da análise dos autos, 

observa-se que em 26.07.2019 foi proferida decisão de concessão de 

tutela de urgência, onde restou determinado que a requerida procedesse 

imediatamente com a obrigação de providenciar a transferência da 

remoção da autora, do Hospital Femina para o Hospital São Luiz (Unidade 

Jabaquara) na cidade São Paulo, por meio de UTI Aérea, bem como 

c u s t e a r  e  d i s p o n i b i l i z a r  t o d o s  o s  d e m a i s 

tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários à criança 

no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, arcando com 

todas as despesas decorrentes do tratamento médico demandado, 

conforme se observa do Id. 22117786. Outrossim, observa-se que fora 

solicitado a realização do exame de sequenciamento completo do Exoma, 

conforme relatório médico acostados no Id. 27643425, contudo a 

requerida se negou a autorizar o procedimento solicitado, ao argumento de 

que o procedimento não consta no Rol da ANS. Deste modo, diante do 

descumprimento , conforme informado pela parte autora, entendo que 

algumas medidas devem ser adotadas ao caso, a fim de que a requerida 

cumpra o comando judicial e autorize a realização do procedimento, qual 

seja exame de sequenciamento completo do Exoma. Por esse viés, a fim 

de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos dos arts. 297 

e 536, § 1º, do CPC, MAJORO a pena de multa-diária já fixada para o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias-multa, 

devendo ser a parte requerida intimada pessoalmente através do seu 

representante legal, acerca da presente decisão, em especial a fim de que 

dê imediato cumprimento à tutela deferida, sob pena, ainda, de bloqueio 

judicial do valor necessário para realização do procedimento. Em sendo 

constatada a recusa no cumprimento da decisão quando da intimação 

supra, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar o ocorrido e, ato contínuo, 

deverá encaminhar coercitivamente o preposto da requerida à Delegacia 

de Polícia para a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática, em tese, 

do delito de desobediência. Desde já fica autorizado o uso de reforço 

policial, se necessário. Outrossim, em razão da urgência, observado o 

item 1.7.8, da CNGC, a presente decisão servirá como requisição e 

mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Ademais, 

prossiga a secretaria no cumprimento da decisão de Id. 22243909. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009561-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CORDEIRO PUBLIO OAB - MG114881 (ADVOGADO(A))

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de consignação em 

pagamento proposta por MRV Prime Parque Chapada do Horizonte 

Incorporações SPE LTDA em desfavor de Armando Marques de Oliveira 

Junior. Autorizo o depósito nos autos das chaves do imóvel e das 

documentações pertinentes ao ato da entrega do imóvel, a se fazer no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação do deferimento, 

sob pena de extinção do processo (Lei 8.245/91 – art. 67, II). Cite-se a 

parte requerida como solicitado, com as advertências legais (art. 344, 

CPC), para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a 

presente ação nos termos estabelecidos pelo art. 67, V, da Lei 8.245/91. 

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a 

teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 
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entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação Aduz a seguradora requerida que a parte 

autora não comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme documentos acostados aos 

autos. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – 

PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica pela parte 

requerida. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 

465, § 1º do CPC). Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o 

periciando apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se 

trata de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal 

foi atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 20324990 pág. 20. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001344-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA PIRES DINIZ OAB - MT25069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

autora descurou de colacionar a declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY FRANCISCO DOURADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Trata-se de pedido de homologação de 
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rescisão contratual proposta por Comercial de Alimentos Globo LTDA 

representada por Sebastião dos Reis Gonçalves e Joacy Francisco 

Dourado – MEI representada por Joacy Francisco Dourado, visando à 

homologação de rescisão contratual descrito na inicial. A demanda é de 

competência de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

todavia, os autos foram indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. 

Isso porque, dispõe a Resolução n°. 11/2017/TP que compete à 1ª, 2ª e 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca “processar e 

julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de 

jurisdição voluntária”. Assim, considerando que a homologação de 

transação extrajudicial é procedimento de jurisdição voluntária, deve a 

presente ser encaminhada a uma das Varas competentes para processar 

a matéria sub judice. Posto isso, declino de minha competência para 

processar e julgar a presente e determino a distribuição dos autos a uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões, desta Comarca, nos 

termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais e morais c/c lucros cessantes proposta por José Silvano Ribeiro 

em desfavor de Incorporadora e Construtora João de Barro Ltda, alegando 

em síntese que firmou contrato de compra e venda de imóvel nesta 

comarca com a requerida, todavia a parte requerida não realizou a entrega 

do imóvel, dentro do prazo legal acordado no referido contrato, razão pela 

qual pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que a 

requerida fosse compelida a arcar com as despesas de aluguel no valor 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), até a efetiva entrega do 

imóvel. Na decisão de Id. 14860644, restou determinada a emenda da 

inicial, sobrevindo aos autos manifestação da parte autora, oportunidade 

que informa nos autos que o imóvel fora devidamente entregue, razão pela 

qual o pedido de tutela de urgência perdeu seu caráter. Pois bem. Acolho 

a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de 

fevereiro de 2020 às 08:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009762-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, de modo que a Ação Monitória é pertinente (art. 700, 

CPC/2015). Defiro, pois, a Citação via mandado judicial (art. 701, 

CPC/2015), constando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, anotando-se, nesse mandado que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, do Mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito 

(j.a)
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011135-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISMUNDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

PATRICIA BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO APARECIDO DA SILVA OAB - SP388421 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

autora descurou de colacionar a declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ASSIS RAGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer e 

danos morais com pedido de antecipação de tutela proposta por Joaci 

Assis Ragnini em desfavor de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários 

SPE LTDA e Goldfarb Incorporações e Construções S.A, alegando em 

síntese que na data de 30/10/2011 firmou contrato de compra de um 

imóvel na planta no Residencial Rubi, localizado na Rodovia Mario 

Andreaza, S/nº, condomínio 2, Guarita, unidade 78, na cidade de Várzea 

Grande/MT, no valor de R$ 130.740,89 (cento e trinta mil reais, setecentos 

e quarenta reais e oitenta e nove centavo) com data prevista de entrega 

em 30/06/2012. Sustenta que após o pagamento integral do valor do 

imóvel, solicitou as requeridas a assinatura da escritura do imóvel 

adquirido, porém foi informado pelas demandadas da necessidade de 

pedir baixa do imóvel perante a Caixa Econômica Federal. Contudo, mesmo 

com a devida autorização do cancelamento da hipoteca já registrada no 

cartório, não logrou êxito na assinatura da escritura junto as requeridas, 

motivo pelo qual requer a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja determinado a lavratura da escritura pública do imóvel para o nome do 

autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). No 

mérito requer a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. É o 

relatório do necessário. Decido. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, 

até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. 

Defiro o pedido de prioridade processual, considerando a comprovação de 

ser o autor beneficiário da prioridade de tramitação, nos termos do art. 

1.048, I e II do NCPC. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de inversão do 

ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Imprescindível destacar que a concessão 

da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. Munido desses conceitos, 

cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, 

tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos fundamentos que 

seguem. O autor pretende a lavratura da escritura pública do imóvel, sob a 

alegação de que o contrato encontra-se integralmente quitado, 

dependendo exclusivamente das requeridas para que ocorra a lavratura 

da escritura do imóvel adquirido. Não obstante, tenho que o pedido de 

tutela de urgência não é de ser concedido initio litis, uma vez que a 

lavratura da escritura do imóvel, tal qual pugnado, depende da análise do 

mérito da demanda, quando então será possível atestar-se a veracidade 

dos fatos ora alegados pela parte autora, em decorrência da formação do 

contraditório e instrução processual. De tal modo, certo que o acatamento 

da pretensão da parte autora neste momento processual implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida por não 

proceder com a lavratura da escritura do imóvel em nome do autor, sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Assim, considerando que o acervo probatório até aqui produzido é 

insuficiente para o propósito almejado, bem como a par da necessidade de 

análise do mérito da lide, a fim de verificar-se a legitimidade das alegações 

ora narradas, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulado na 

inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 2 de março de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 
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partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá as requeridas oferecerem contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009901-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE (AUTOR(A))

FERNANDO RUTHES GALANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

EDERSON DE OLIVEIRA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (RÉU)

JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009901-59.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada 

c/c com a suspensão do pagamento das parcelas contratuais a devolução 

de quantia paga c/c indenização por danos morais proposta por Fernando 

Ruthes Galante e Djane Borges Souza Matta Galante em desfavor de 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA, Ideale Imóveis e 

Construções Pinheiro da Silva e Oliveira LTDA-ME e CIJ Imóveis Ltda e 

Imobiliária Golden LTDA., alegando em síntese, que firmaram contrato de 

Compra e Venda de Imóvel, em 11.11.2016, referente ao lote n. 74, quadra 

E, empreendimento denominado “Sítio de Recreio Shallon”, nesta Comarca, 

pelo valor de R$ 56.719,20 (cinquenta seis mil, setecentos e dezenove 

reais e vinte centavos). Narram que, no mês de junho de 2017 propuseram 

a Ação de Consignação em Pagamento – n. 1020135-17.2017.8.11.0041, 

em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT. Contudo, 

sustenta que até a data da propositura da demanda, as obras se 

encontram paralisadas e, ainda obteve conhecimento de que as obras 

foram embargadas pelo Ministério Público do Meio Ambiente, culminando 

pelo desinteresse dos requerentes pelo prosseguimento do negócio. 

Assim requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

declarada a rescisão do contrato sub judice, que as requeridas sejam 

compelidas a não efetuar qualquer tipo de cobrança, sob pena de multa. 

No Id. 20038732 determinada a emenda da inicial, da qual os autores se 

manifestaram no Id. 20152548. Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. 

Em consulta ao sistema PJE verifique-se que os autores distribuíram em 

29.06.2017 a ação n. 1020135-17.2017.8.11.0041 perante a 8ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que aqueles autos possuem as mesmas 

partes, causa de pedir remota, qual seja, o imóvel. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO – PROCEDIMENTO SUMARIO – CONEXÃO – 

EXISTENCIA – REUNIÃO DOS FEITOS – JULGAMENTO SIMULTANEO – 

NECESSIDADE – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – MEDIDA QUE SE IMPÕE. Há 

conexão entre a ação de consignação em pagamento, a ação de rescisão 

de contrato e, também, o procedimento sumário que tenham como objeto o 

mesmo imóvel, já que há identidade na cauda de pedir remota. Assim, em 

consonância com os princípios da efetividade e da economia processual 

reconhecida a conexão, impõe-se o julgamento simultâneo das ações pelo 

Juízo de primeiro grau, com o intuito de evitar decisões contraditórias, 

devendo, por isso, ser cassada a sentença que julgou separadamente a 

presente ação de consignação em pagamento. (TJ-MG – AC: 

10024102067956001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Desta forma, tenho que o 

juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT é prevento para 

processar e julgar a presente demanda, na medida em que tomou 

conhecimento da causa em primeiro lugar, mantendo-se, portanto, a sua 

competência. Ademais, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo 

prevento será aquele em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a 

distribuição da petição inicial (CPC - art. 59), tal qual a hipótese dos autos. 

Ante o exposto, declino de minha competência para processar e julgar a 

presente e determino o encaminhamento dos autos a 8ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da fundamentação supra. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SENABIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Paulo Senabio em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. No Id 14361892 o Juízo da 3ª vara cível de 

Cáceres determinou a redistribuição deste feito, alegando prevenção 

deste Juízo com base no artigo 286, II do Código de Processo Civil, vez 

que anteriormente o autor propôs ação visando recebimento de 

indenização do seguro DPVAT em face de Itaú Seguros S/A, com 

endereço na Rua Ary Paes Barreto, 2010, bairro Cristo Rei, CEP 

78118-090, nesta Comarca. Pois bem. Muito embora tenha esse Juízo 

decidido anteriormente pela extinção do processo sem resolução do 

mérito, observa-se que nesta nova propositura o autor busca o 

recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT em face da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, empresa com sede 

na Rua Senador Dantas, nº 74, 5º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ. Como 

sabido, o Código de Processo Civil prevê a competência territorial do foro 

localizado no domicílio do autor ou do local do fato, nos casos de acidente 

de veículos (art. 53, V, CPC), e, como regra geral, o foro do domicílio do 

réu (art. 46, CPC). Neste sentido a Súmula 540 do STJ assenta que "na 

ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu". Com efeito, tratando-se o caso de competência relativa, 

a princípio, seria vedado ao magistrado declinar de ofício da competência, 

sem que a parte contrária a tenha arguido, conforme disposição da 

Súmula 33 do STJ, segundo a qual: “a incompetência relativa não pode ser 

declarada de ofício”. No entanto, entendo pela inaplicabilidade da referida 

súmula no presente caso, uma vez que vai a desencontro com o princípio 

do juiz natural. Isso porque, o Poder Judiciário deve agir sempre em 

consonância com as normas e com a finalidade a que elas se propõem. 

Portanto, tendo a empresa ré sede no Rio de Janeiro/RJ e o autor 

domiciliado no mesmo local da ocorrência do sinistro, ou seja, na cidade de 

Cáceres/MT, a presente demanda deve ser processada e julgada perante 

a 3ª Vara Cível de Cáceres/MT. Posto isso, sem maiores delongas, por 

tratar-se de questão prevista em texto legal, deixo de suscitar o conflito 

negativo de competência para determinar a devolução dos autos ao juízo 

da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, em cumprimento às regras previstas nos 

art. 46 e 53, V, ambos do CPC e Súmula 540 do STJ, nos termos da 

fundamentação supra. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito (J.A)
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004109-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE CASSIMIRO GOMES OAB - 043.377.931-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Unimed Cuiabá 

– Cooperativa de Trabalho Médico ofereceu contestação (ID 8842707), 

alegando preliminarmente falta de interesse processual, vez que não 

houve negativa por parte da ré, vez que o exame citado pelo requerente 

foi autorizado, bem como não houve pedido de autorização de internação 

e transporte de ambulância no sistema da requerida razão pela qual 

pretende que a presente ação seja julgada sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Pois bem. Quanto a 

preliminar de ausência de interesse de agir, vez que não houve a negativa 

de autorização do procedimento solicitado, considerando que a autora 

estava dentro do prazo de carência contratual, por estas alegações 

estarem entrelaçadas com o mérito receberão analise em conjunto. Sendo 

as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Fixo como 

pontos controvertidos: se houve ato ilícito praticado pela ré e quais os 

danos sofridos pelo autor. DEFIRO a produção da prova oral postulada 

pelas partes consistente na oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser 

depositado em cartório no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

desta audiência, com as devidas qualificações (artigo 357, § 4º, CPC), 

observando o limite de três testemunhas (art. 357, § 6º, CPC). O 

Advogado de cada parte deverá intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da realização da audiência, mediante carta com aviso 

de recebimento, devendo juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do 

CPC). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020 

às 15:00 horas. Intime-se e cumpra-se. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019767-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

A. K. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de conhecimento c/c com 

pedido de tutela de urgência proposta por Ana Karolina Teodoro neste ato 

representada pela sua genitora Erika Carolina dos Santos Teixeira em 

desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando em 

síntese ser beneficiária do plano de saúde requerido, realizando 

tratamento médico neurológico desde o seu nascimento, vez que 

diagnosticada com síndrome de klefestra. Sustenta que o médico que 

acompanha o seu tratamento prescreveu a realização de Fisioterapia 

motora através do método denominado Pediasuit, sendo solicitado em 

agosto/2019 a realização da fisioterapia, todavia o procedimento não foi 

autorizado pela parte requerida, sob o argumento de que o procedimento 

não consta no rol de cobertura obrigatória do plano de saúde. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja 

compelida a autorizar imediatamente a realização do tratamento, conforme 

indicação médica, sob pena de multa. No mérito requer seja confirmada a 

liminar concedida, bem como a condenação da requerida em indenização 

por danos morais. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). No presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, 

considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas 

pelo autor, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, 

razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da tutela de urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência 

antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do 

mencionado dispositivo. Na hipótese, verifico que a relevância da 

fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como pelo documento do formulário de 

adesão, alteração e exclusão firmado com a requerida o qual consta o 

nome da autora como dependente de sua genitora no plano de saúde (Ids. 

27333905, 27333906 pág. 05), que demonstram a existência de vínculo e 

relação jurídica de consumo entre as partes. Ademais, também conduzem 

à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, o relatório 

médico apresentando conclusão de que a parte autora “se encontra em 

acompanhamento com a neurologia infantil, devido atraso grave do 

desenvolvimento neuropsicomotor (tetetraparesia, atarso de fala, 

deficiência intelectual) e Episódios paroxixticos caracterizados por 

discinesias induzidas pelo exercício”, subscrito pela Dra. Viviane Cabral 

Quixabeira (CRM-MT 6491), especialmente pela solicitação do tratamento, 

sendo a fisioterapia diária tipo pediasuit, realizada pelo médico Dr. 

Leonardo Lotufo Bussiki (CRM-MT 6133). Assim, considera-se a 

realização da fisioterapia motora método pediasuit. Todavia, a requerida 

não autorizou a realização do tratamento solicitado, sob alegação de que o 

diagnóstico não esta incluído nas diretrizes da ANS para cobertura do 

tratamento solicitado, conforme se observa do documento acostado no Id. 

27333906. Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização 

do exame na parte autora pela parte requerida, conforme devidamente 

constatado pelos laudos médicos, certo que a requerida não pode negar o 

tratamento, alegando que a autora não atende as diretrizes inseridas no 

rol da ANS. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de 

que: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, 
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mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de 

cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material 

considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo 

médico”. [1] A par do exposto, diante da urgência apontada, tenho como 

indevida a negativa de cobertura do tratamento solicitado pela parte 

autora, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, 

ao contrário, elenca os procedimentos mínimos que devem ser postos à 

disposição do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a 

preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual 

cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva. Por esse viés, o 

ato da requerida de não ter autorizado, até o presente momento, os 

procedimentos requisitados para tratamento da autora, em princípio se 

mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema 

Constitucional Brasileiro. Ademais, que em se tratando de direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua 

validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática. 

Ressalte-se, sem qualquer antecipação sobre o mérito da ação, 

reconhece-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, ante a possibilidade de a parte autora regredir em seu 

tratamento, devendo a sustentação ou não da exclusão do tratamento ser 

verificada à final, mediante a análise mais aprofundada de todas as 

demais questões que envolvem o presente caso. Nestas condições, 

presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência 

pretendida e determino que a requerida autorize a realização da 

fisioterapia motora pelo método pediasuit, conforme solicitações médicas, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de março de 

2020 às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019214-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Mara Cleide Adriano Gonçalves em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que figura 

como exequente em ação declaratória em desfavor da requerida 

(processo n.º 1007400-35.2018.8.11.0002) em tramite na 3ª Vara Cível 

desta Comarca, possuindo como objeto suposta recuperação de consumo 

no valor de R$ 2.020,95, tendo como referencia o período de 10/2017 a 

05/2018. Sustenta que na oportunidade da apresentação de contestação 

naquela demanda, a requerida informou que constatou a irregularidade e 

normalizou a situação, contudo no mês de novembro do corrente ano, a 

autora foi surpreendida ao receber fatura no valor de R$ 1.042,04 (um mil 

quarenta e dois reais e quatro centavos), referente à suposta 

anormalidade nas instalações elétricas em sua unidade consumidora, 

tendo como referência o período de 07/2018 a 10/2019 de consumo não 

faturado, no valor total de R$ 5.606,74 (cinco mil seiscentos e seis reais e 

setenta e quatro centavos). Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que a requerida seja proibida de suspender o 

fornecimento de energia elétrica ao imóvel cuja unidade consumidora n.º 

6/1124567-7, bem como não proceda com a inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, quanto as faturas aqui discutidas, sob 

pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora 

frente à concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos 

sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente 

no seu estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como 

consumidora. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual inverto o ônus da prova. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem do débito questionado, decorrente da fatura questionada no valor 

respectivamente de R$ 5.606,74 (cinco mil seiscentos e seis reais e 

setenta e quatro centavos), referente à suposta recuperação de 

consumo, e a fatura referente ao mês de novembro/2019 no valor de R$ 

1.042,04 (um mil quarenta e dois reais e quatro centavos), com 

vencimento em 02.012.2019, colacionadas nos Ids. 26959196, 26959203, 

corroborando a narrativa tecida na inicial. Destarte, considerando a 
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discussão dos referidos débitos de valores de consumo não faturado, 

entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar 

para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de 

energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho 

que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança 

das faturas persistam, na medida em que consiste em uma forma de levar 

a autora ao pagamento do débito que entende devido. De qualquer forma, 

caso a parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a eventual 

suspensão do fornecimento de energia, bem este essencial para à vida, à 

saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana, cujo 

fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada 

em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada 

prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/1124567-7) 

em relação às faturas questionadas, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

couber a cobrança das faturas, sub judice, consoante requerido na inicial. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2020 às 09:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009545-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISONE FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de declaração de inexistência 

de débito c/c pedido de tutela de urgência de caráter cautelar proposta por 

Isone Ferreira Dutra em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A, alegando em síntese que possui imóvel nesta comarca, o 

qual no ano de 2010 a sua ex-cônjuge passou a ser responsável por 

todos os encargos e receitas provenientes da locação do imóvel. Sustenta 

que no ano de 2017 ao retornar ao imóvel, foi surpreendido com o 

recebimento de faturas de energia elétrica pendentes de adimplemento, 

nos valores respectivamente de R$ 6.642,57 (seis mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 1.256,96 (mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seus centavos), referentes 

à multa por suposto desvio de energia elétrica e diferenças entre o 

período de setembro/2014 e março/2015. Contudo, afirma que o imóvel se 

encontrava desocupado entre o período de maio/2015 à setembro/2017, 

bem como não fora notificado acerca da suposta irregularidade em sua 

unidade consumidora (UC n.º 6/946434-8), razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida proceda 

imediatamente com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora em testilha, bem como não inclua o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito¸ sob pena de multa. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora manifestou nos autos no Id. 11580177. É 

a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de inversão do 

ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do 

mencionado dispositivo. Nesse passo, observa-se que a plausibilidade do 

direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem do débito 

questionado. Isso porque, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica é admitida somente nos casos de inadimplemento de faturas 

regulares, sendo inviável em razão de dívida decorrente de suposta 

fraude no medidor da unidade do consumidor. Some-se a isso o fato de 

que inexistem provas de que a parte autora foi a responsável por eventual 
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irregularidade no medidor supostamente constatado pela requerida, cuja 

fatura foi emitida no mês de março/2017 no valor de R$ 6.642,57 (seis mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), e no mês 

de outubro/2016 no valor de R$ 1.507,52 (um mil quinhentos e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), que aparentemente não eram de 

conhecimento da parte autora. A esse propósito, colho o seguinte aresto: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO 

DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – (...) LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - (...) Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.” [1]- Negritei. Desse modo, tratando-se de lide que tem 

por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, descabido exigir da parte autora prova negativa, de modo que a 

incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do 

débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “periculum in mora”, ou, querendo, do fundado 

receio de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Por derradeiro, a medida aqui deferida em nada prejudica 

os interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a requerida intimada 

para que proceda imediatamente com o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica da unidade consumidora (UC nº. 6/946434-8), em 

relação às faturas questionadas, e, ainda, se abstenha de encaminhar o 

nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante 

requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de março de 2020 às 10:00 horas, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT, AP, 118092/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, Data do Julgamento 19/06/2013, Data da publicação no DJE 

12/07/2013.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015438-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FIGUEIREDO CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EDUCAR LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ESCOLA FERRARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de indenização por danos morais proposta por Agnaldo Figueiredo 

Caetano em desfavor de Auto Escola Ferrari e Auto Escola Educar. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas 

requeridas ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam 

os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de compra e 

venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE: 15/12/2015). No presente caso, as requeridas reúnem 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial. Sendo assim, determino a 

inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020 às 8h00min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Citem-se e intimem-se as requeridas para 

comparecerem, alertando-as de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de restituição de 

valores cobrados indevidamente proposta por Leonisia NN Barroso (Auto 

Posto Amarelinho I), Leonisia NN Barroso (Auto Posto Amarelinho II), 

Leonisia NN Barroso (Auto Posto Amarelinho III), Leonisia NN Barroso 

(Auto Posto Amarelinho IV), Nunes Barroso e Boese LTDA (Auto Posto 

Amarelinho V) e L N N Barroso Eireli em desfavor de Podium Distribuidora 

de Petróleo LTDA. Da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova 

Quanto ao pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, com 

base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para a 

pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como 

destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do 

mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, 

conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do CDC. Entretanto, o 

Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação 

finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada 

permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica 

quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica 

no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de 

Defesa do Consumidor, senão vejamos: (...) Em suma, prevalece à regra 

geral de que a caracterização da condição de consumidor exige 

destinação final fática econômica do bem ou serviço, mas a presunção de 

vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do 

CDC às atividades empresarias, que só serão privadas da proteção da lei 

consumerista quando comprovado, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade 

do consumidor pessoa jurídica. (RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009). Na 

hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora 

frente à requerida, posto isso, aplico o Código de Defesa do Consumidor 

ao presente caso e inverto o ônus da prova em favor da requerente. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26 de fevereiro de 2020 às 8h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, defiro a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhor condição de comprovar o 

alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020 às 09h00min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão 

de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016931-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS EVANGELISTA DE MOURA (REQUERENTE)

C. S. E. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência dos autores 

são evidentes, uma vez que a requerida reúne melhor condição de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020 às 9h30min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já os requerentes intimados 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão 

de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010172-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALBUQUERQUE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DURAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial (Id 19010384), a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao requerente o benefício da gratuidade 

da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 9h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer, alertando-o de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000373-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DORTAS DE MATOS (REQUERIDO)

M D DE MATOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (DISTRIVET) em desfavor de M D DE 

MATOS (SAPECA PET SHOP). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020 às 10h00min, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão 

de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003987-14.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LION DIEGO AQUINO GARCIA (RÉU)

L. D. A. GARCIA ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Plena Comercial LTDA em desfavor de Supermercado Bom Demais Loja III 

(L. D. A. Garcia ME) e Lion Diego Aquino Garcia. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 

2020 às 10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

o requerente intimado da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se e intimem-se os 

requeridos para comparecer, alertando-os de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009453-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SERAPIAO ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de danos morais por 

negativação indevida com pedido liminar para exclusão e abstenção de 

apontamentos proposta por Manoel Serapio Alves de França em desfavor 

de BV Financeira S/A, alegando em síntese, que as partes celebraram 

contrato de financiamento bancário, sendo que o autor por motivos de 

dificuldades financeiras, não conseguiu realizar as obrigações contratuais 

a partir de fevereiro/2013, constituindo-se em mora, realizando com o 

requerido a devolução amigável do bem. Contudo, sustenta que apesar da 

devolução do veículo, ficou indevidamente negativado no valor de R$ 

15.191,26 (quinze mil cento e noventa e um mil reais e vinte e seis 

centavos), sem dar ciência ao autor de eventual diferença ou amortização 

das parcelas que foram adimplidas no decorrer do financiamento. Por fim, 

aduz que inquestionável a conduta adotada pela instituição financeira, 

especialmente a ausência de precaução em retirar a negativação no 

momento posterior da apreensão do veículo, e ainda apresentar o débito 

devidamente atualizado, para posteriormente tomar as medidas judiciais 

cabíveis. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja determinado que a requerida seja compelida a suspender as 

cobranças relativas ao contrato em questão, bem como que seja 

determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar os fatos alegados na inicial. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, através 

do documento pessoal do autor, especialmente pelo Termo de 

Responsabilidade por perda de DUT, o qual solicita ao Departamento 

Estadual de Transito - DETRAN/MT a transferência do veículo para a 

instituição requerida, bem como o Termo de Entrega Amigável e confissão 

de dívida, constantes no Id. 11214770, comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao 

contrato, bem como em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão da restrição de crédito, como forma de leva-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ademais, não vejo óbice à concessão da 

medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das 

obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na 

manutenção do pacto na forma realizada, tendo realizado para tanto a 

devolução do veículo a parte requerida. O que, frise-se, não implica no 

reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do 

pagamento de encargos decorrentes da resolução do contrato, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios 

legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se 

existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A 

suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos 

quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante 

a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se 

impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a 

ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Posto isso, 
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presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o 

pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(Spc/Serasa) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do 

autor de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 15.191,26 

(quinze mil cento e noventa e um mil reais e vinte e seis centavos), sob o 

contrato de nº 12039000098699, inserido pela parte requerida, no prazo 

de 48 horas, sob as penalidades legais. Ainda, determino que a parte 

requerida seja intimada para que suspenda provisoriamente as cobranças 

relativas ao contrato em questão, consoante requerido na inicial, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2020 às 11:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ASSIS RAGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000634-97.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOACI ASSIS RAGNINI RÉU: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A Vistos, etc. Em análise a outras ações em que a 

requerida também figura como parte este Juízo tomou conhecimento a 

respeito da ação de recuperação judicial n°. 1016422-34.2017.8.26.0100 

promovida pela empresa PDG Realy S.A. Empreendimentos e participações 

e mais outras 511 empresas, dentre as quais a empresa ora requerida, em 

trâmite perante o juízo da 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais da 

São Paulo – SP. Da decisão inicial que deferiu o processamento da 

recuperação judicial das sociedades empresarias, observa-se a 

determinação de “suspensão de todas as ações e execuções contra os 

devedores, na forma do art. 6ª da LRF”, consignando, ainda, que o prazo 

de 180 dias deverá ser contado em dias úteis, conforme verifiquei junto ao 

site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assim, ante o decisum 

proferido pelo juízo da ação de recuperação judicial proposta pela 

requerida, e considerando que “a suspensão das ações é ope legis” [1], 

certo que o trâmite da presente demanda deve ser suspenso. Destarte, 

suspendo a presente ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, 

conforme determinação judicial. Decorrido o prazo legal, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 753/2016 - PRES [1] De Lucca, 

Newton, Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências, Ed. Quartier, São Paulo, 2005, pg. 285.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008918-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por Daniel 

de Oliveira Santos em desfavor de Transfalleiro Transporte LTDA EPP. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de fevereiro de 2020 às 11h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer, alertando-o de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002292-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial (Id 19334882), a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao requerente o benefício da gratuidade 

da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhor condição de comprovar o 

alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 8h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer, alertando-o de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial (Id 19343664), a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro a requerente o benefício da gratuidade 

da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 9h00min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer, alertando-o de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008576-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRETA LEITE DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Mireta Leite Delgado, em face de 

Banco Panamericano S.A, alegando em síntese, que vem ocorrendo 

descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu, 

sendo um empréstimo, supostamente realizado com o banco requerido. 

Todavia, afirma desconhecer o referido empréstimo, bem como qualquer 

contrato de prestação de serviços com o banco requerido, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência a fim de que o banco requerido 

se abstenha de efetuar descontos em sua conta, sob pena de multa. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 
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fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, restou demonstrada através dos extratos 

anexados à inicial nos Ids. 15454734, 15454735, 15454737, 15454738, 

15454994 e 15454740, que indica os descontos realizados em sua folha 

de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte 

autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2012, ou seja, desde o referido ano os valores 

descontados seriam indevidos. Dessa forma, diante do considerável 

extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 06 (seis) anos, até a 

propositura da presente demanda, é de se colocar em dúvida os fatos 

narrados, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos 

os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito 

tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, 

estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente 

os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006043-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIA KARIN DA SILVA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação rescisão contratual com 

pedido de antecipação de tutela c/c restituição de valores e indenização 

por danos morais proposta por Kelvia Karin da Silva Melo, em desfavor de 

SPE Amazon Conenge Construtora Ltda., alegando em síntese, que firmou 

contrato de compra e venda com a requerida de imóvel localizado no 

Residencial Portal dos Imigrantes, no lote 07 da quadra 02, nesta Comarca, 

pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, a requerida não 

cumpriu com o pactuado no contrato, quanto à entrega do imóvel na data 

aprazada, que deveria ser realizada dentro do prazo de 12 meses, 

conforme cláusula contratual, podendo ocorrer atraso até a efetiva data 

de dezembro/2018, ultrapassando todos os prazos toleráveis para a 

entrega do imóvel. Afirma que se encontra realizando pagamento de 

locação de imóvel desde janeiro/2015, e as obras do empreendimento se 

encontram paralisadas, razão pela qual requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de determinar que a requerida proceda com o depósito 

mensal referente ao valor do aluguel do imóvel em que a parte autora se 

encontra residindo, sob pena de multa. No mérito requer, seja declarada a 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as 

partes, a restituição do valor dispendido na aquisição do bem imóvel, 

declarar clausulas contratuais indicadas na inicial abusivas, o pagamento 

em lucros cessantes e por fim, a condenação da requerida em 

indenização por danos morais. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos 

documentos pessoais da parte autora (Id. 14192716), especialmente pelo 
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instrumento particular de compromisso de compra de imóvel para entrega 

futura, firmado entre as partes, de imóvel situado nesta comarca (Id. 

14192877), o que comprova a relação jurídica havida entre as partes, 

corroborando com a narrativa tecida na inicial. Outrossim, é certo que a 

rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, 

demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida 

dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto 

inadimplemento contratual da requerida, qual seja o atraso na entrega do 

imóvel. Entretanto, considerando a pretensão da parte autora em rescindir 

o contrato firmado com a requerida, por não subsistir na manutenção do 

pacto na forma realizada, certo que implicaria no reconhecimento de culpa 

da parte adversa, exigindo, portanto apuração mediante prova inconteste. 

De mais a mais, é de se ponderar ser tolerável eventual atraso desde que 

pautado em justificativas plausíveis. Entretanto, a verificação da 

ocorrência, ou não, dos motivos que teriam ensejado eventual 

descumprimento da data prevista para conclusão da obra dependem da 

angularização da relação processual. Assim, compelir a requerida a arcar 

com eventuais danos materiais sem ao menos lhes possibilitar o 

contraditório acerca dos fatos narrados nos autos, implicaria em 

verdadeira precipitação temerária, eis que as provas carreadas com a 

inicial não convencem quanto ao efetivo adimplemento contratual por parte 

da autora e quanto à inexecução voluntária por parte da requerida ferindo 

o princípio do devido processo legal, além de decorrer em consequências 

fáticas irreversíveis. Assim, considerando que o acervo probatório até 

aqui produzido é insuficiente para o propósito almejado, e estando 

ausentes os requisitos ensejadores da tutela, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2020 às 08:00 horas, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004544-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BUTRAGO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004544-98.2018.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista da não citação da parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, conforme a correspondência devolvida (ID. 14437890), e 

diante do petitório da parte autora (ID. 17629323) redesigno referido ato 

para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 10h00min. Intimem-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006375-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VULCABRAS AZALEIA-RS,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A 

(AUTOR(A))

VULCABRAS AZALEIA-SE,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE BACCO GEREMIA OAB - RS92961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.M.J.COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, de modo que a Ação Monitória é pertinente (art. 700, 

CPC/2015). Defiro, pois, a Citação via mandado judicial (art. 701, 

CPC/2015), constando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, anotando-se, nesse mandado que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, do Mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito 

(J.A)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002948-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAGOCA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002948-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: SARAGOCA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. A 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do 

CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. 

Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos 

próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 
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constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Diante dos documentos juntados com a inicial, 

entendo que, ao menos neste momento processual, a Requerente logrou 

êxito em comprovar sua hipossuficiência de recursos para arcar com as 

custas judiciais, razão pela qual defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005438-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005438-11.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MANOEL APARECIDO DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos, 

etc. Manoel Aparecido da Silva propôs a presente Liquidação de Sentença 

proferida em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE), pelo 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC em sede de Ação 

Civil Pública sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as advertências do artigo 

341 do CPC. DETERMINO, com fulcro no artigo 373, §1º, do CPC, que a 

empresa ré promova a busca e instrua os autos com resultado de 

pesquisa em seu banco de dados, no que tange à existência de contrato 

firmado com a parte autora, haja vista a peculiaridade da presente 

demanda e à impossibilidade do requerente cumprir com o ônus que lhe 

cabe em comprovar seu vínculo com a requerida. Poderá a requerida 

dentro do prazo de defesa desincumbir-se do referido ônus justificando 

satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta determinação. 

Após, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No 

mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003049-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMINGAS CATARINA DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003049-87.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Considerando que, os requeridos foram devidamente citados (certidão de 

id. 9372660) e deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo 

legal (certidão de id. 20956461), DECRETO A REVELIA dos requeridos. 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais 

elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a 

imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1). No caso em tela, a ocorrência de 

revelia do réu enseja a aplicação do caput do artigo 346 do CPC: “Os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de 

estar dispensada a hipótese de intimação do réu, faz-se necessária a 

efetiva publicação para início do prazo para manifestação da parte, não 

podendo haver a supressão de qualquer etapa processual. Esclarecidos 

os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse em conciliar. 

Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações ulteriores. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007694-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LUCAS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007694-24.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum proposta 

por Victor Lucas Alvim em desfavor de Ympactus Comercial S/A 

(TELEXFREE), pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC 

em sede de ação civil pública sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. 

Pretende em sede de tutela antecipada de urgência o recebimento dos 

valores investidos na empresa requerida e incidentalmente a exibição de 

documentos pela requerida, sob pena de reconhecimento dos fatos 

alegados, nos termos do artigo 400 do CPC. Requer os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Determinada a emenda da 

inicial (Id. 10474720), manifestou no Id. 10814824-ss. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Acolho a emenda à inicial (Id. 10818424-ss), a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, concedo a parte autora o benefício da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Pois bem. O instituto da tutela de urgência é 

gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais 

podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de 

medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e 

perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, 

para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou 

executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. 

Contudo, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos 

termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, tratando-se de liquidação de 
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sentença pelo rito comum, há necessidade da comprovação dos fatos 

como o vínculo existente entre as partes e apuração dos valores antes de 

determinar o pagamento do valor devido. Logo, a constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela parte 

requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. No que tange à exibição de 

documento, entendo que também não se faz adequada ao presente caso, 

pois para determinar a exibição sob pena de reconhecimento dos fatos 

alegados (artigo 400 do CPC) é necessária à comprovação do vínculo 

entre as partes e da recusa da requerida em exibir os documentos na via 

administrativa, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido incidental de 

exibição de documentos. Entretanto, atento à peculiaridade da presente 

demanda e à impossibilidade do autor cumprir com o ônus que lhe cabe em 

comprovar seu vínculo com a requerida, com fulcro no artigo 373, §1º, do 

CPC, DETERMINO que a empresa ré promova a busca e instrua os autos 

com resultado de pesquisa em seu banco de dados, no que tange à 

existência de contrato firmado com o autor. Fica desde já oportunizado à 

requerida desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar 

satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta determinação no 

prazo de defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, 

no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar 

as advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008464-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA LEITNER PAZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA LEITNER PAZ OAB - 006.565.321-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por meio da petição de Id. 27745359 informa a 

parte autora que, não obstante a intimação da parte requerida, ela 

descurou de dar cumprimento integral à tutela de urgência deferida nos 

autos (Id. 22117786), qual seja, custear e disponibilizar todos os 

tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à 

criança no decorrer do feito, bem como arcar com as despesas 

decorrentes do tratamento médico demandado. Assim, diante da inércia da 

requerida em atender o comando judicial, a fim de garantir o cumprimento 

da tutela específica e nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, defiro o 

bloqueio judicial nas contas bancárias da requerida do valor necessário 

pra realização do procedimento, qual seja o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil 

e quinhentos reais). Determino, ainda, a intimação da requerida, por oficial 

de justiça plantonista, acerca do teor da presente decisão. De modo que, 

com o levantamento dos referidos valores, poderá a autora dar início, 

incontinenti, a realização do exame de sequenciamento completo do 

exoma. Outrossim, em razão da urgência, observado o item 1.7.8, da 

CNGC, a presente decisão servirá como requisição e mandado a ser 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011625-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

W. C. A. D. S. F. (AUTOR(A))

WELINGTON CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

A. L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por Ana Paula de Araújo e Silva dos Santos, Wellington 

Cesar dos Santos, Amanda Luiza Araújo da Silva e Wellington César 

Araújo dos Santos Filho em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A e 

Decolar.Com Ltda. A parte autora juntamente com a segunda requerida 

informaram a realização de acordo extrajudicial no Id. 26465041, e 

requereram a sua homologação. Logo em seguida, a primeira requerida 

também informou nos autos a realização de acordo, pugnando pela sua 

homologação (Id. 26879192), bem como realizou depósito referente ao 

acordo nos autos (Id. 27739752), requerendo a extinção da demanda. 

Após vieram os autos conclusos. É o relatório Decido Analisando os 

acordos firmados pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, os acordos celebrados entre as partes (Ids. 26465041 e 

26879192). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Outrossim, considerando que já houve o depósito do 

valor da obrigação do acordo realizado com a primeira requerida nos 

autos, expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme solicitado no 

Id. 26879192. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010009-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AMORIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Consoante literal disposição do artigo 321 do 

CPC, o juiz, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a 

emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 

485, inciso I). Com efeito, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a emenda da inicial nos seguintes termos: 

apresentar cópia de contrato de prestação de serviços ou documentação 

que comprove o trabalho por ela exercido, sob pena de indeferimento. Às 

providencias necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018637-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. G. M. (AUTOR(A))

PATRICIA OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANDRADE RODRIGUES OAB - MT25078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GENTE SEGURADORA SA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018637-32.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha à 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] DIDIER, 

Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020497-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSA MARIA PEREIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI PAULINA DE AVILA OAB - DF42064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020497-68.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta 

por Lenira de Figueiredo em desfavor de instituição financeira subordinada 

à fiscalização do Banco Central, em que visa a correção/revisão dos juros 

e correção monetária dos valores depositados em sua conta do PASEP, a 

qual é de competência da Vara Especializada em Direito Bancário, uma 

vez que o objeto da lide decorre de operações realizadas por instituição 

financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, conforme §1º, do 

art. 3º, da Ordem de Serviço n°. 01/2015/DF, in verbis: “§1º. Deverão 

tramitar por essa vara especializada, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcios; descontos 

de duplicata; financiamento, inclusive de casa própria; mútuo; seguro; 

títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as 

notas promissórias e as confissões de dívidas”. Posto isso, declino de 

minha competência para processar a presente e determino a redistribuição 

dos autos a Vara Especializada em Direito Bancária, desta Comarca, nos 

termos da fundamentação supra. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003298-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRADESCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial (Id 7971749, 

8213692 e 10668444), a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Trata-se de ação de negativação com reparação de danos morais com 

pedido de antecipação de tutela proposta por Jelson Siqueira da Silva em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que possui junto à 

requerida conta corrente nº 21243-1 na agência 1462, na qual constatou 

que foram debitados 3 (três) cheques pela ré, sendo eles: Cheque nº 

000018, valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), Cheque nº 

000019, valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e Cheque nº 

000020, montante de R$ 460,00 (quatrocentos reais). Sustenta que entrou 

em contato com a requerida pela Central de Atendimento, sendo informado 

por um preposto que havia ocorrido um equivoco e que os valores 

debitados da sua conta seriam estornados em sua conta. Contudo, afirma 

que se dirigiu até uma agência ao final daquele mesmo dia para sacar os 

valores debitados, entretanto os valores não foram estornados, motivo 

pelo qual não logro êxito para finalizar a compra de um veículo. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada a fim de que seja determinado 

que a requerida se abstenha de compensar cheques na conta bancária do 

Requerente (Conta Corrente nº 21243-1, Agência 1462), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito requer a 

condenação da requerida ao pagamento da quantia de 42 (quarenta e 

dois) salários mínimos a época da condenação a título de indenização por 

danos morais. É o relatório do necessário. Decido Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao requerente o benefício da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão 

do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual 
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ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela 

verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se 

aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhor condição de comprovar o alegado. Deste modo, determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Ressalte-se 

que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão da parte autora. Munido desses conceitos, 

cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, 

tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos fundamentos que 

seguem. O autor pretende que a requerida se abstenha de compensar 

cheques na conta corrente nº 21243-1, agência 1462, sob a alegação de 

que não emitiu cheques junto a requerida, inexistindo cheques a serem 

compensados, bem como desconhece as folhas que estão sendo 

compensadas e que as assinaturas exaradas são falsas. Não obstante, 

tenho que o pedido de tutela de urgência não é de ser concedido initio litis, 

uma vez que determinar que a ré se abstenha de compensar cheques na 

conta, depende da análise do mérito da demanda, quando então será 

possível atestar-se a veracidade dos fatos ora alegados pela parte 

autora, em decorrência da formação do contraditório e instrução 

processual. De tal modo, certo que o acatamento da pretensão da parte 

autora neste momento processual implicaria em reconhecer de forma 

sumária ato ilícito por parte da requerida em realizar compensação dos 

cheques em nome do autor, sem a observância do contraditório, o que 

importaria em precipitação temerária. É preciso, portanto, que se avance 

em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão deduzida na inicial. Assim, considerando que o 

acervo probatório até aqui produzido é insuficiente para o propósito 

almejado, bem como a par da necessidade de análise do mérito da lide, a 

fim de verificar-se a legitimidade das alegações ora narradas, INDEFIRO os 

pedidos de tutela de urgência formulado na inicial. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro 

de 2020 às 11h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

o requerente intimado da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se o requerido 

para comparecer, alertando-o de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

intime-se à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 

350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito (J.A)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016950-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016950-20.2019.8.11.0002. Vistos, etc. A 

nova sistemática processual deixou de prever a possibilidade de ação 

cautelar autônoma de exibição de documentos, como sóis o caso, sendo 

certo que a pretensão de exibição somente é cabível na hipótese de já 

haver demanda proposta, caso contrário deve a parte valer-se da medida 

de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC/2015. 

Sobre o assunto leciona os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero[1]: “Os arts. 396-404, CPC, tratam da 

exibição de documento ou coisa dirigida contra particulares e pressupõem 

processo em curso. (...) Se a exibição deve ser anterior à instauração do 

processo (“preparatória”), então o assunto é regido pelos arts. 381-383, 

CPC” “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O sistema processual civil vigente 

não mais disciplina o procedimento autônomo de exibição de documentos. 

Pedido que deve ser deduzido incidentalmente, na lide principal. 

Arbitramento de honorários em sede recursal, em favor do réu, citado nos 

termos do art. 331 do CPC/2015. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070427588, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano 

Viero Giuliato, Julgado em 12/12/2016) Nesse esteio, determino venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a pretensão inicial ao 

rito processual que lhe é próprio, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Novo 

Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 421.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001568-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001568-21.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Jose Luiz Rodrigues propôs a presente Liquidação de Sentença proferida 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE), pelo juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC em sede de Ação Civil Pública 

sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Requer a concessão de liminar 

para determinar a exibição dos documentos referentes a aplicação e 

depósitos da parte autora, sendo o CPF / LOGIN / NOMES DAS 

ADCENTRAIS, sob pena de multa diária de R$500,00. Determinada a 

emenda da inicial (Id. 14120124), manifestou no Id. 14845325-ss. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Acolho a emenda à inicial (Id. 

14845325-ss), a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Pois 

bem. No caso, não é cabível o pedido de exibição de documentos baseado 
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no artigo 524 do CPC, haja vista que tal dispositivo trata do cumprimento 

definitivo de sentença, o que não é o caso dos autos, uma vez que se 

trata de liquidação de sentença pelo rito comum, a qual depende da 

comprovação do vínculo existente entre as partes e apuração dos valores 

antes de iniciar o cumprimento definitivo. Logo, a constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela parte 

requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de exibição de 

documentos nos moldes pretendidos. Entretanto, atento à peculiaridade da 

presente demanda, com fulcro no artigo 373, §1º, do CPC, DETERMINO que 

a empresa ré promova a busca e instrua os autos com resultado de 

pesquisa em seu banco de dados, no que tange à existência de contrato 

firmado com o autor. Fica desde já oportunizado à requerida 

desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar satisfatoriamente a 

impossibilidade do cumprimento desta determinação dentro do prazo de 

defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as 

advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007676-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTINHO (REU)

KEROLYN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007676-03.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Renove-se a citação da parte requerida, por oficial de justiça, no endereço 

indicado na petição de ID. 15661751. Cumpra-se, nos termos da decisão 

de ID. 10453907. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019769-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA SALETE MARASCKIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019769-27.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em Contrato 

de Mútuo com Garantia, a qual é de competência da Vara Especializada 

em Direito Bancário, uma vez que o objeto da lide decorre de operações 

realizadas por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central, conforme §1º, do art. 3º, da Ordem de Serviço n°. 01/2015/DF, in 

verbis: “§1º. Deverão tramitar por essa vara especializada, por exemplo, 

as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação 

fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; 

consórcios; descontos de duplicata; financiamento, inclusive de casa 

própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações 

bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívidas”. Ante 

o exposto, declino de minha competência para processar a presente e 

determino a redistribuição dos autos a Vara Especializada em Direito 

Bancária, desta Comarca, nos termos da fundamentação supra. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020120-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JUNIOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020120-97.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de 

Crédito Rural Pignoratícia, a qual é de competência da Vara Especializada 

em Direito Bancário, uma vez que o objeto da lide decorre de operações 

realizadas por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central, conforme §1º, do art. 3º, da Ordem de Serviço n°. 01/2015/DF, in 

verbis: “§1º. Deverão tramitar por essa vara especializada, por exemplo, 

as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação 

fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; 

consórcios; descontos de duplicata; financiamento, inclusive de casa 

própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações 

bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívidas”. Ante 

o exposto, declino de minha competência para processar a presente e 

determino a redistribuição dos autos a Vara Especializada em Direito 

Bancária, desta Comarca, nos termos da fundamentação supra. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013073-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013073-72.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou seu estado civil, profissão nem o endereço eletrônico 

das partes. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá o autor demonstrar sua 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar o endereço 

eletrônico das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado. 2. Informar sua profissão e estado civil. 3. Comprovar sua 

situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, (art. 99, § 2 º, c/c art. 

290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 0013691-58.2013.8.07.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUR CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MENEZES DIAS OAB - DF29261 (ADVOGADO(A))

WALTER JOSE FAIAD DE MOURA OAB - DF17390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLI CASA SOLUCAO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 0013691-58.2013.8.07.0001. Vistos, etc. 

Trata-se de carta precatória proposta por EDMUR CARLOS DE ARAUJO 

em face de POLI CASA SOLUÇÃO BRASIL LTDA., visando à citação do 

requerido. Distribuída a demanda para a 2ª Vara Cível desta comarca, o 

MM. Juiz da vara determinou a devolução da missiva em face de ausência 

do pagamento da diligência. Todavia, tenho que o juízo da 2ª Vara Cível 

desta comarca é prevento para processar a presente, na medida em que 

tomou conhecimento da causa em primeiro lugar, mantendo-se, portanto, a 

sua competência. Ademais, o Código de Processo Civil estabelece que o 

juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a 

distribuição da petição inicial (CPC - art. 59), tal qual a hipótese dos autos. 

Ante o exposto, declino de minha competência para processar e julgar a 

presente e determino o encaminhamento dos autos a 2ª Vara Cível desta 

Comarca, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007339-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VOESTALPINE MEINCOL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de execução proposta por 

Voestalpine Meincol S/A em face de Prol Indústria Metalúrgica Eireli. 

Entretanto, a executada encontra-se em recuperação judicial, sendo 

vedado por lei a pagar a exequente, vez que houve a prorrogação do 

período de blindagem por mais 180 dias, por força da decisão proferida 

nos  au tos  da  Ação de  Recuperação  Jud ic ia l  (n º 

1002824-96.2018.8.11.0002) que tramita neste Juízo. Desta forma, há a 

necessidade de suspensão do feito, até homologação do plano de 

recuperação judicial. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e 

digam as partes. Intime-se. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003812-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

LUIS MAURO DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE AUTOR(A): JOSE CARLOS DA CONCEICAO RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, LUIS MAURO 

DE CAMPOS Vistos, etc. Renove-se a citação do Requerido Luis Mauro de 

Campos, por oficial de justiça, no endereço indicado na exordial. Sem 

prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação para o 

dia 06 de março de 2020, às 08h30min. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, ou, não o 

tendo, intimem-se pessoalmente, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001700-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001700-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

DARLETE DE SOUZA BARBOSA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Diante da certidão de Id. 22080068, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 06 de março de 2020, às 09h00min. Intimem- se. Cumpra-se 

com urgência, nos termos da decisão do Id. 20628620. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020215-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020215-30.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela 

de Urgência, proposta por Marize Miguelina de Campos em desfavor de 

Telefônica S/A, devidamente qualificados nos autos. Sustenta a parte 

autora que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária, pugnou ainda pela gratuidade da 

justiça e a inversão do ônus da prova. Juntou os documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, concedo a parte autora o benefício da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2165 de 3112



por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a 

tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, a mesma poderá ter prejudicada o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

março de 2020, às 08h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Visto. Cuida-se de Ação de Indenização C/C 

Indenização Por Danos Morais e Antecipação De Tutela ajuizada por 

Benedito Paulo da Silva, em desfavor de Banco Pan S/A e Bradesco, 

afirmando que no ano de 2012 realizou aquisição de um veículo mediante 

financiamento com as requeridas, ficando acordado entre as partes que 

tal contrato seria quitado mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$ 561,46 (quinhentos e sessenta e um real e 

quarenta e seis centavos). Sustenta que na data de 21/11/2016 cumpriu 

com o pagamento de todas as parcelas, entretanto teve seu nome lançado 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto a parte requerida, entretanto, 

assevera que cumpriu integralmente sua obrigação, sendo totalmente 

indevida a restrição. Afirma que em decorrência da negativação de seu 

nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez 

que tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela 

de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. É o relatório necessário. Decido. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, concedo ao requerente o benefício 

da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e determino a 

inversão do ônus da prova. Da Liminar O pedido de tutela de urgência 

merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do 
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Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito 

exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada, principalmente por 

meio do documento de Id. 17535251, que mostra a negativação do nome 

da parte autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação 

de que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem 

patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, 

não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta 

o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente 

do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 

26.950,08 (vinte e seis mil reais, novecentos e cinquenta reais e oito 

centavos), referente ao contrato 0000000000000053068079. Expeça-se 

ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora dos seus 

bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida inscrição. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

28 de fevereiro de 2020 às 8h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer, alertando-o 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito (J.A) [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003601-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Arilson Benedito Fortes, em face 

de Banco Bonsucesso, alegando em síntese, que vem ocorrendo 

descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu, 

sendo um empréstimo consignado, supostamente realizado com o banco 

requerido, tão pouco autorizou o banco efetuar os descontos em sua 

conta, que somados o valor se encontra em R$ 30.683,06 (trinta mil, 

seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos). Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de que o banco requerido se 

abstenha de efetuar descontos em sua folha de pagamento, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão 

do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende de analise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Sendo assim, analisando o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado 

pela parte autora, este que envolve dose significativa de subjetividade, 

posto que guiado por um juízo de cognição sumária, verifico que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar através dos extratos anexados à inicial 

nos Ids. 19510886, 19510887, 19510888 e 19511191, que indica os 

descontos realizados em sua folha de pagamento, o que corrobora a 

narrativa alegada. No entanto, de outra parte, o perigo de dano não restou 

comprovado nos autos, uma vez que os documentos carreados com a 

inicial, bem como mencionado pela parte autora, os descontos começaram 

a ser realizados em sua folha de pagamento desde o ano de 2015, ou 

seja, desde o referido ano os valores descontados seriam indevidos, 

dessa forma, diante do extenso lapso temporal decorrido, 

aproximadamente 5 (cinco) anos, é de se colocar em duvida os fatos 

narrados, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos 

os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito 

tempo. Portanto, considerando esse extenso lapso temporal, tenho que 

induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, estando 

ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 

8h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 
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NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002680-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VALERIO SANTOS 99246732120 (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Verifica-se dos autos que o requerido não foi 

localizado nos endereços obtidos perante os órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário para ser citado, razão pela qual defiro o pedido formulado 

em audiência de conciliação de Id. 13475475 e ordeno seja a requerida 

citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no 

edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil, bem 

assim o prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC– art. 335, 

III, c/c art. 231, IV). Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer 

manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial 

o Núcleo de Prática Jurídica da FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser 

regularmente intimado para patrocinar a defesa do requerido. Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Finalmente, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, diante da citação ficta ora deferida, o que 

tornaria o ato prejudicado, culminando no retardamento desnecessário da 

marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003561-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 09h30min a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002700-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OTHELO ROMPATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002700-84.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIO OTHELO ROMPATE RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Diante 

da certidão de Id. 22080792, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 06 de março de 2020, às 09h30min. Intimem- se. Cumpra-se com 

urgência, nos termos da decisão do Id. 20630782. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006609-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN MARTINS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006609-66.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIAN MARTINS CABRAL RÉU: MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos, etc. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição (ID. 22124331), nos termos do art. 

334, § 4º, I, a audiência não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

Desse modo, redesigno a audiência de conciliação para o dia 06 de março 

de 2020, às 10h00min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Por fim, advirto à Secretaria atentar-se minuciosamente aos comandos 

judiciais, evitando atraso da marcha processual. Intimem- se. Cumpra-se 

com urgência. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012358-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE CAMPOS (REQUERIDO)

RITA DE CASSIA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012358-30.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Designo audiência para inquirição das testemunhas João Rodrigues da 

Silva e José Maria de Campos arrolada pelo requerente para o dia 

24/03/2020 às 15h00min. Desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto a parte informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência a ocorrência 

das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para as comunicações de 

praxe, informando ainda a data e horário da audiência. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010879-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, defiro ao requerente o benefício da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhor condição de comprovar o 

alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 6 de março de 2020 às 11h00min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 
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125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já os requerentes intimados da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão 

de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014508-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA COSTA STEFFANO (TESTEMUNHA)

TATIANE ANDREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ DA NATIVIDADE OAB - PR40903 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014508-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

TATIANE ANDREA DA SILVA TESTEMUNHA: CICERO DA COSTA 

STEFFANO REQUERIDO: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON 

Vistos, etc. Designo audiência para inquirição da testemunha Cicero da 

Costa Steffano arrolada pela requerente para o dia 24/03/2020 às 

16h00min. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que 

cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 

informar a este juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015572-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE QUADRA 16 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA DA SILVA (REQUERIDO)

VIRGINIO CONCEICAO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015572-29.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Condomínio Residencial 

Várzea Grande, em face de Virginio Conceição dos Reis e Leia da Silva. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de fevereiro de 2020, às 10h00, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se os requeridos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALECSANDER MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes com pedido 

liminar proposta por Matheus Alecsander Martins da Silva, em desfavor de 

AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular, alegando em síntese, que 

contratou um seguro juntamente com a requerida, para seu veículo Renault 

Sandero (Placa QOF 1258), que se encontra financiado em nome de 

Unidas S.A, como forma de proteção, assistência e reparação de 

eventuais danos sofridos no veículo. Assim, alega que no dia 14.04.2019 

sofreu acidente envolvendo outro veículo, e da colisão o veículo sofreu 

avarias, acionando a seguradora para realizar o conserto do veículo. 

Todavia, sustenta que a seguradora requerida não enviou o veículo para 

concessionária autorizada, e o conserto fora realizado de maneira 

deficiente, vez que foram extraídas peças e colocadas peças paralelas no 

veículo, encontrando o seu veículo com defeitos, o que vem impedindo o 

autor de realizar sua profissão de motorista de aplicativo. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida disponibilize 

imediatamente um carro reserva a fim de diminuir o sofrimento e o 

desgaste que este vem enfrentando até o deslinde da demanda, e o 
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pagamento do devido conserto do veículo do autor em concessionaria 

autorizada, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela 

de urgência pretendida, a condenação da requerida em lucros cessantes 

e indenização por danos morais. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica 

apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser 

indeferido, pelos fundamentos que seguem. Com efeito, pretende o autor 

que a requerida forneça um veículo reserva, haja vista a alegada 

existência de diversos defeitos no automóvel, para tanto aportou aos 

autos Boletim de Ocorrência da data do sinistro, o termo de adesão de 

Seguro, a nota de prestação de serviços do guincho (ficha de vistoria) e, 

o orçamento para conserto do veículo na concessionária da Renault (Ids. 

2173616, 22173627, 22173640 e 22173955), os quais corroboram com a 

narrativa tecida na inicial. Contudo, verifica-se que não são provas 

inequívocas, capazes de propiciar o deferimento da medida nesta fase 

processual. Isso porque, tenho como temerária a concessão da tutela de 

urgência pretendida, considerando a necessidade de instauração do 

contraditório e dilação probatória de maneira a verificar a ocorrência da 

culpa pelos defeitos supostamente apresentados no veículo. Nestes 

termos, determinar que a requerida proceda, de plano, com a 

disponibilização do veículo, importaria em reconhecimento do direito da 

autora sem que sequer tenha sido oportunizado o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, bem 

como eventual dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO ADQUIRIDO DA RÉ. PEDIDO 

LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO OU FORNECIMENTO DE 

UM AUTOMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE REPARO. LIMINAR NÃO 

CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da tutela antecipada pressupõe o 

preenchimento dos requisitos dispostos no art. 273 do Código de 

Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova 

inequívoca do direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os 

elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de 

propiciar o reconhecimento do direito à substituição do automóvel, já em 

sede de liminar, por veículo novo ou ao fornecimento de um automóvel 

durante o período de reparo. Necessidade de submeter à pretensão ao 

crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e 

formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada, 

em especial a origem e extensões dos defeitos. NEGARAM PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70068740828, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/05/2016). Assim, 

considerando que o acervo probatório até aqui produzido é insuficiente 

para o propósito almejado, e estando ausentes os requisitos ensejadores 

da tutela, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06 de março de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006661-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

E. K. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006661-62.2018.8.11.0002. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se que foi designada audiência de 

conciliação para o dia 29/03/2019, porém verifico que os requeridos não 

foram localizados nos endereços declinados na inicial, sendo que a parte 

autora requereu a expedição de mandado de citação no id. 18731240. Pois 

bem, diante da não citação dos requeridos, redesigno o ato para o dia 

24/01/2020, às 10h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Citem-se os requeridos via mandado, no 

endereço informado na exordial, consignando-se as deliberações contidas 

na decisão de Id. 18083737. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010219-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010219-42.2018.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

análise aos autos, verifica-se que a carta citação para a ré fora expedida 

em 26.02.2019 (Id. 18291573) e a audiência designada para o dia 

08.03.2019, restando prejudicada a realização da audiência de 

conciliação. Por outra banda, é cediço que, na nova legislação processual 

civil, o réu deverá ser citado e intimado com no mínimo 20 (vinte) dias de 

antecedência em relação à data da audiência (caput, art. 334, CPC). Em 

sendo assim, o prazo processual de 20 (vinte) dias, constitui pressuposto 

processual de validade para a realização da audiência de conciliação ou 

de mediação. Não sendo respeitado esse prazo, não poderá a audiência 

ser validamente concretizada. Em sendo assim, hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 6 de março de 2020, às 11h30min. 

Expeça-se nova carta citação à requerida, fazendo constar advertências 

contidas na decisão inicial. Intime- se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018059-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JELDER POMPEO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

THAIS YAMAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de produção antecipada de 

provas proposta por Thais Yamaguti e Jelder Pompeo de Cerqueria em 

desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária Várzea Grande SPE, alegando em síntese que 

são possuidores do imóvel localizado no condomínio Terra Nova, nesta 

Comarca. Sustentam que diante dos inúmeros problemas verificados, o 

condomínio contratou empresa de engenharia especializada com o escopo 

de realizar uma vistoria no muro da divisa, apontando no laudo todas as 

irregularidades verificadas, que resultou em um Laudo Técnico de 

Engenharia Civil- Manifestações Patológicas e Resultado de Sondagem 

SPT. E após vistoria no condomínio houve a Defesa Civil notificou 

moradores de 54 unidades do condomínio para desocuparem os imóveis, 

que se encontra sob risco de desabamento. Por fim, alegam que as 

requeridas em reunião a fim de solucionarem a situação condicionaram o 

pagamento de auxilio para os moradores à assinatura de termo, 

renunciando a propositura de ações de reparação por danos materiais e 

morais. Assim, requer a produção de prova antecipada para que sejam 

apurados os danos estruturais/defeitos no imóvel dos autores, mormente 

relacionados ao ocorrido no condomínio, bem como requer a concessão 

de tutela de urgência a fim de que as requeridas sejam obrigadas a 

realizar o pagamento dos aluguéis até o retorno dos autores ao seu 

imóvel, tendo em vista a determinação da defesa civil. Na decisão de Id. 

27452416, restou determinado que a parte autora esclarecesse seu 

pedidos atinente ao pagamento de aluguéis, diante da inexistência de 

correspondência entre a pretensão da parte autora com a produção 

antecipada de provas, sendo que a parte autora manifestou-se no Id. 

27623356. Os autos vieram conclusos. É a síntese do relatório. Decido. Da 

liminar Conforme mencionado alhures, a parte autora requer seja as 

requeridas compelidas a realizar o pagamento de aluguéis até o retorno 

dos autores ao seu imóvel, tendo em vista a determinação da defesa civil. 

É certo que, a produção antecipada de provas, em regra, não tem caráter 

contencioso, mas meramente homologatório. Há ainda de se ressaltar que 

não existe valoração dos fatos, consequências jurídicas ou vinculação 

processual da prova produzida por antecipação. Isso porque, conforme 

mencionado à sentença é apenas homologatória, fato este que também 

não impede a possibilidade, da mesma ser usada em uma futura demanda 

judicial. Portanto, verifica-se que na hipótese, a produção de prova é 

meramente homologatória da prova a ser produzida, razão pela qual não 

se pode falar em condenação das requeridas em pagamento de aluguéis, 

vez que inexiste correspondência entre a pretensão da parte autora com 

a produção antecipada de prova, uma vez que o primeiro tem por base o 

procedimento comum, necessitando de um pedido mediato 

correspondente, ao passo que o segundo é um procedimento próprio para 

asseguração da prova. Assim, compete à parte autora que propôs a 

produção antecipada de provas (no exercício de suas prerrogativas) 

produzir apenas a prova que pretende, fugindo da alçada imputar à outra 

parte o ônus de quaisquer pagamento ou condenação, antecipadamente, 

de maneira indireta. Desse modo, indefiro o pedido referente ao 

pagamento de alugueis aos autores, nos termos da fundamentação supra. 

Da produção antecipada de provas Pois bem, a produção antecipada da 

prova será admitida nos casos especificados pelo art. 381 do CPC, in 

verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos 

em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou 

muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a 

prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Ao exame dos 

autos, vejo que os requisitos elencados nos incisos I e III do art. 381 do 

CPC restaram demonstrados na presente lide, o que justifica o deferimento 

e processamento da presente produção antecipada de provas. Isso 

porque, conforme descrito na exordial, o cerne da demanda é apurar os 

danos estruturais/defeitos no imóvel dos autores, uma vez que pelo laudo 

técnico de engenharia civil e o laudo da Defesa Civil (Ids. 26394642 e 

26394666), mostra-se a probabilidade do direito alegado. Posto isso em 

análise a justificação sumária da necessidade de antecipação de prova, e 

uma vez demonstrada o art. 382 do CPC, DEFIRO A MEDIDA REQUERIDA. 

Citem-se as requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

conhecimento acerca da presente demanda e querendo contestar o 

pedido dentro dos limites que o procedimento dispõe (art. 382, §1º, CPC). 

Outrossim, nomeio como perito o engenheiro civil Gabriel Libardi de Souza, 

que poderá ser encontrado na Rua São Domingos, n. 140, Bairro 

A l v o r a d a ,  C u i a b á ;  C e p .  7 8 0 4 8 - 6 0 0 ;  e - m a i l : 

Gabriel_libardi_souza@hotmail.com; FONE: 65 9905 9407; 9288 8782 e 

3641 3551, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

sua nomeação. Intime-se o perito indicado para aceitar a nomeação, 

consignando que no prazo de 05 dias deverá informar o valor dos 

honorários que entende devido. Apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias. 

Fixados os honorários, intime-se a parte autora para depositar o seu valor 

integral, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento 

(50%) nos cinco (05) dias após a entrega do respectivo laudo nos autos 

(CPC – art. 95). Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006609-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN MARTINS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006609-66.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação do 

requerido MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES LTDA para 

comparecimento na audiência de conciliação designada, REDESIGNO o ato 

para o dia 09 de novembro de 2018 às 15h30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001437-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARBIERI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001437-46.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA REQUERIDO: FRANCISCO 

BARBIERI FILHO Vistos etc. Diante da certidão de ID. 15829192, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, devolvendo-se à Comarca 

de origem, com as nossas homenagens. Às providências. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009211-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLA BRIZIA DOS REIS OAB - MT25268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL JANINA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BILAC MOREIRA PINTO FILHO OAB - RJ1538-B 

(ADVOGADO(A))

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA OAB - MT4753/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Visto. Maria Jucilene da Silva, qualificada nos autos, 

ajuíza Ação de Indenização por Publicidade Enganosa em desfavor de 

GEN – Grupo Editorial Nacional Participações S.A. e Comercial Janina 

LTDA., igualmente qualificadas, alegando que no dia 25/02/2018 por volta 

das 10h45min após realizar a prova objetiva do concurso de Procurador 

Municipal da Prefeitura de Várzea Grande, realizou a compra de um “vade 

mecum” no valor de R$ 162,87 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e 

sete centavos) junto a loja da segunda requerida para realizar a segunda 

etapa do referido concurso. Narra que ao chegar no local de provas, após 

fiscalização do material adquirido para consulta, constatou irregularidades 

nas impressões e paginações, sendo encartado o Código Comercial 

dentro do Código Tributário, além disso, faltavam 64 (sessenta e quatro) 

artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Sustenta, ainda, que 

ao abrir o caderno de provas, verificou que a peça solicitava no certame 

era uma peça trabalhista e diante da ausência dos artigos essenciais para 

o desenvolvimento do embasamento jurídico, não conseguiu desenvolver a 

resposta. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para 

condenar as requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a títulos de danos morais, além dos honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo no ID 16814933. Em resposta a requerida GEN – Grupo 

Editorial Nacional Participações S/A., apresenta contestação (ID 

16823792), alegando preliminarmente decadência do direito de reclamação 

da autora. No mérito, aduz ausência de responsabilidade sobre os fatos, 

haja vista que os vícios apontados decorrem de erro gráfico; existência de 

culpa concorrente; inexistência da comprovação de dano, sua extensão e 

a perda de uma chance. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito 

capaz de gerar dano moral. Refuta o pedido de inversão do ônus da 

prova, rogando pela improcedência dos da ação. Junta documentos. A 

segunda requerida Comercial Janina LTDA, apresenta contestação (ID 

17069320), alegando ausência expressa à perda de uma chance de 

aprovação no certame que a autora havia se inscrito; existência de mero 

aborrecimento e ausência de lesão a direito de personalidade. 

Sustentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar dano 

moral, rogando pela improcedência dos da ação. A autora apresentou 

impugnação (ID 17991960). Intimados para especificarem as provas, a 

requerente e a requerida GEN – Grupo Editorial Nacional Participações 

S/A., manifestaram desinteresse na produção de novas provas (ID 

18158076). A requerida Comercial Janina LTDA manifestou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Trata-se de processo 

de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, 

quanto à alegação de existência de decadência, não prospera, vez que a 

pretensão inicial da requerente é a reparação civil pelos danos materiais 

sofridos, e não uma ação redibitória, submetendo-se, dessa forma, ao 

prazo prescricional de 3 (três) anos do §3º, V, do artigo 206, do CC, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. No mérito, em sede de 

responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as disposições 

legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, que assim 

estabelece: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No mesmo sentido é o artigo 

927, do mesmo diploma ao estabelecer que “Aquele que, por ato ilícito (art. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A 

responsabilidade, no caso, é de natureza objetiva, por aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, para a configuração da 

responsabilidade hábil a ensejar a indenização pretendida pela autora 

bastaria a comprovação do fato, do resultado lesivo e do nexo causal 

entre ambos. Ressalta-se que a inversão do ônus da prova não exonera a 

autora do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado 

direito. Pois bem. O deslinde da ação cinge-se na verificação dos danos 

causados a autora face a existência de erros de impressão no vade 

mecum adquirido. Sem mais delongas, o concurso público para o cargo 

procurador municipal da prefeitura municipal de Várzea Grande a nota de 

corte de seleção para correção da prova discursiva para candidatos na 

modalidade de ampla concorrência foi de 39 (trinta e nove) acertos e de 

30 (trinta) acertos para candidatos que concorreram para a vaga 

reservada a pessoas com deficiência. Analisando-se as provas 

encartadas nos autos, afere-se que a requerente obteve 4 (quarto) 

acertos na prova de língua portuguesa e 16 (dezesseis) acertos na prova 

objetiva, totalizando um desempenho de apenas 20 (vinte) acertos na 1ª 

etapa do certame, não logrando êxito para ser avaliada na 2ª etapa do 

concurso (prova discursiva). Muito embora existam erros na impressão do 

vade mecum adquirido pela requerente, nota-se que o produto viciado não 

trouxe nenhum prejuízo a autora no certame, vez que o motivo da 

reprovação se deu ao baixo desempenho da requerente na prova objetiva, 
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não tendo nenhuma relação com os vícios apresentado no produto 

utilizado para a realização da prova discursiva. Ressalta-se que somente 

é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, 

quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade, o que não é o caso 

dos autos, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar 

amplamente demonstrados os requisitos legais e pelos fatos narrados na 

inicial, não há sequer indícios de tais pressupostos, vez que não houve 

comprovação de dano durante a realização do concurso público para o 

cargo procurador municipal da prefeitura municipal de Várzea Grande. 

Posto isso, com base no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Publicidade Enganosa 

promovida por Maria Jucilene da Silva em desfavor de GEN – Grupo 

Editorial Nacional Participações S.A. e Comercial Janina LTDA. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008586-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Visto. As partes informam no ID. 21868090 e 22109121 

que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, em consequência JULGO EXTINTA a presente execução, com 

fulcro nos artigos 924, III e 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003325-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GONCALO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO DA SILVA OAB - MT19543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO RODRIGUES DE ARAUJO NETO (RÉU)

ROBSON DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais, morais e estéticos proposta por Edvaldo Gonçalo da Costa em 

desfavor de Robson de Oliveira Silva e Waldomiro Rodrigues de Araújo 

Neto, devidamente qualificados nos autos. Na decisão de Id. 13793486, 

considerando a informação que sobreveio aos autos da renuncia da 

procuração do causídico da parte autora, restou determinado a intimação 

pessoal da parte autora para constituir novo patrono nos autos. Todavia, 

devidamente intimada não atendeu ao comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no Id. 

21994095. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Pois bem, conforme relatado à parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, mesmo depois de oportunizada regularizar 

sua representação processual, constituindo novo patrono nos autos, 

motivo pelo qual deverá arcar com o ônus de sua inércia. Sendo assim, 

considerando que a parte autora não sanou as irregularidades nos autos 

apontadas na decisão de Id. 13793486, inexiste alternativa senão indeferir 

a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 

485 do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do 

CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe deferido os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. 

Às providencias necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009411-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ortilio Lemes de Souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos 

Morais e Materiais por Calúnia, Injúria e Difamação promovida por 

Francisco Vitor da Silva Filho em desfavor de Ortilio Lemes de Souza, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora no 

Id 25110350. Assim, considerando que não houve a citação do réu 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007003-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RODRIGO COELHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA MARIA BRAGA CAMPOS OAB - PE27973 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

indenização por danos materiais e morais e restituição de valores pagos 

c/c pedido de antecipação de tutela proposta por Alberto Rodrigo Coelho 

Silva em desfavor de Enotel Hotel e Resorts S.A devidamente qualificados 

nos autos. A parte requerida informou nos autos a realização de acordo 

extrajudicial, colacionado no Id. 16437795, devidamente assinados pela 

parte autora e seu respectivo advogado, pugnando pela sua 

homologação. Logo em seguida a requerida informou o cumprimento da 

obrigação firmada no referido acordo, requerendo a extinção do processo 

(Id. 18521215). É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. Verifica-se que o acordo 

realizado entre as partes, detém de requisitos de validade, existência e 

eficácia jurídica. Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

celebrado entre as partes (Id. 16437795), para que produza seus legais e 
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jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008280-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - 078.305.507-27 

(PROCURADOR)

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008280-27.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DJANIRA ALVES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

PROCURADOR: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES, HORST VILMAR 

FUCHS Vistos, etc. Trata-se Ação de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada 

Incidental proposta por DJANIRA ALVES DA SILVA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o 

valor de R$ 21.147,00 (vinte um mil, cento quarenta sete reais), 

proveniente da adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de uma 

conta AD Central Family. Afirma que, em virtude da sentença prolatada 

nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente 

ação a fim de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária 

à apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. No id. 15646573 

foi indeferido o pedido incidental de exibição de documentos, bem assim 

foi determinada a sua citação para contestar o presente feito. 

Devidamente citada (id. 17438737), a requerida se manteve silente, não 

apresentando qualquer espécie de resposta, conforme certidão constante 

no id. 19868524. A parte autora peticionou nos autos no ID. 20095381 

requerendo a decretação da revelia da parte requerida, bem como a 

liquidação por sentença do valor informado na exordial, e após a penhora 

do valor nos autos da ação cautelar inominada nº 

0005669-76.2013.8.08.001, bem como nos autos da ação 0800224- 

44.2013.801.0001. Bloqueados pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca do 

Rio branco/AC, por conseguinte a expedição de alvará judicial. Os autos 

vieram conclusos. É o que cumpre relatar. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi devidamente citada e não 

contestou a ação, permitindo, assim, a incidência dos efeitos da revelia, 

mormente o de aceitar como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, logo, à inteligência do art. 344, do CPC. Neste sentido: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1] . Ante a não 

apresentação de contestação pela parte ré, DECRETO SUA REVELIA, 

passando assim a surtir seus efeitos legais. Do julgamento antecipado da 

lide. Considerando a desnecessidade de produção de novas provas, 

tendo em vista a revelia da parte ré (artigo 355, incisos I e II, do CPC), 

passo ao julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Do mérito Verifica-se que, a presente demanda se trata, em 

apartada síntese, pedido individual de liquidação da sentença proferida 

nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Tribunal de 

Justiça do Estado do Acre, e teve seu trânsito em julgado no dia 31 de 

março de 2017, na qual foi declarada a nulidade dos contratos firmados 

pela requerida YMPACTUS COMERCIALLTDA. (TELEXFREE), bem como foi 

determinado que as partes celebrantes dos aludidos instrumentos fossem 

restabelecidas ao estado que se encontravam antes da contratação, ou 

seja, foi assentado que a empresa ora requerida procedesse à devolução 

dos valores expendidos por cada um dos contratantes. Logo, ao 

demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte autora, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se que a autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e os 

comprovantes de pagamento juntado nos ids. 15310906; 15310909; 

15310910; 15310911; 15310913; 15310914; 15310916; 15310918, que 

evidenciam a relação jurídica existente entre as partes e a perda 

patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida. Desta 

forma, restou devidamente constituída o quantum debeatur aqui 

pretendido, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado na petição inicial, mormente porque a 

requerida deixou de alegar e/ou produzir provas que pudessem 

desconstituir o alegado crédito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum debeatur a 

importância de R$ 21.147,00 (vinte um mil, cento e quarenta sete reais), a 

ser corrigida na forma estabelecida na sentença prolatada nos autos de 

ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de 

Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Famile, conforme o 

caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação em 

29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Condenado a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020682-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BISPO DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020682-09.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADEMAR BISPO DO CARMO RÉU: ESATDO DE MATO GROSSO- 

SECRETARIA DE SAUDE Vistos, etc. Trata-se de cominatória de obrigação 
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de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Ademar Bispo do 

Carmo em desfavor de Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autor requereu a desistência da ação (Id. 

27718958). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

pedido de id. 27718958 se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide, sendo que a parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Ante o exposto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010191-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY AUXILIADORA IBANEZ MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT proposta por Gennyfer Paula Santos Ibanez e Gessy Auxiliadora 

Ibanez Muniz em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros 

requerendo a condenação da requerida ao pagamento da indenização 

referente ao Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito em razão do 

óbito, respectivamente, do pai e filho das demandantes, Sr. Fagner Ibanez 

Muniz, ocorrido no dia 10/07/2015, após ter sofrido o acidente de trânsito 

que o vitimou. Na decisão de Id. 14430343 foi determinado a parte autora 

que comprovasse nos autos a realização de requerimento administrativo, 

sob pena de indeferimento. Contudo a parte autora não atendeu ao 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar 

de ter sido devidamente intimada, conforme certidão de Id. 20178548. É a 

síntese do necessário. DECIDO. A presente ação foi ajuizada com o 

propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 

6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando 

os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, 

de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da 

existência do processo como única maneira de resolver o conflito de 

interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em 

Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, 

p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 Agr., Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir 

(art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. 

Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no 

inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto lhe deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P. I. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007905-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007905-60.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROMUALDO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. Trata-se Ação de Liquidação de Sentença proposta por 

ROMUALDO BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 

6.070,50 (seis mil, setenta reais e cinquenta centavos), proveniente da 

adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de uma conta AD 

Central Family. Afirma que, em virtude da sentença prolatada nos autos de 

ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim 

de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à 

apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. No id. 10398397 

foi deferido o pedido de exibição de documentos, bem assim foi 

determinada a sua citação para contestar o presente feito. Devidamente 

citada (id. 1376577), a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta, conforme certidão constante no id. 

20146154. A parte autora peticionou nos autos no ID. 14237295 

requerendo a decretação da revelia da parte requerida, bem como a 

liquidação por sentença do valor informado na exordial, e por via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide julgando procedente o 

pedido inicial. Os autos vieram conclusos. É o que cumpre relatar. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada e não contestou a ação, permitindo, assim, a 

incidência dos efeitos da revelia, mormente o de aceitar como verdadeiros 

os fatos alegados na petição inicial, logo, à inteligência do art. 344, do 

CPC. Neste sentido: “Na liquidação pelo procedimento comum, o 

demandante indica expressamente em sua peça inaugural – petição inicial 

ou requerimento – quais os fatos que pretende provar como verdadeiros 

para chegar à fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de 

defesa do demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a 

geração de presunção de que os fatos que o demandante pretendia 

provar são verdadeiros”[1] . Ante a não apresentação de contestação 

pela parte ré, DECRETO SUA REVELIA, passando assim a surtir seus 

efeitos legais. Do julgamento antecipado da lide. Considerando a 

desnecessidade de produção de novas provas, tendo em vista a revelia 

da parte ré (artigo 355, incisos I e II, do CPC), passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. Do mérito 

Verifica-se que, a presente demanda se trata, em apartada síntese, 

pedido individual de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Tribunal de Justiça do Estado do 

Acre, e teve seu trânsito em julgado no dia 31 de março de 2017, na qual 

foi declarada a nulidade dos contratos firmados pela requerida 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE), bem como foi determinado 

que as partes celebrantes dos aludidos instrumentos fossem 

restabelecidas ao estado que se encontravam antes da contratação, ou 

seja, foi assentado que a empresa ora requerida procedesse à devolução 

dos valores expendidos por cada um dos contratantes. Logo, ao 

demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte autora, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se que a autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e os 

comprovantes de pagamento juntado nos ids. 10352534, que evidenciam a 

relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida. Desta forma, restou 

devidamente constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo 

nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito 

postulado na petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar 

e/ou produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR 

como quantum debeatur a importância de R$ 6.070,50 (seis mil, setenta 

reais e cinquenta centavos), a ser corrigida na forma estabelecida na 

sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de 

Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Famile, conforme o 

caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação em 

29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Condenado a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015045-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE QUADRA 16 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINO ACOSTA SEVERO (REQUERIDO)

MARIA EDUARDA OLIVEIRA SEVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015045-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE QUADRA 16 

REQUERIDO: MARIA EDUARDA OLIVEIRA SEVERO, DELFINO ACOSTA 

SEVERO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança pelo Procedimento 

Comum proposta por Condomínio do Residencial Várzea Grande em 

desfavor de Maria Eduarda Oliveira Severo e Delfino Acosta Severo. A 

parte autora juntamente com os requeridos informaram a realização de 

acordo extrajudicial no Id. 27592376, e requereram a sua homologação e a 

extinção deste feito. É o relatório Decido Analisando os acordos firmados 

pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia 

dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

acordos celebrados entre as partes (Ids. 27592376). Por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Cientifique-se a Defensoria Pública. 
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Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003690-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003690-75.2016.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

face da petição acostada no Ids. 7353249; 7356659, em que a parte 

autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da concordância da 

parte contrária (Id. 19027893), homologo a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo 

extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do inciso 

IV, § 2º, do artigo 85, da Lei Processual, contudo ficam suspensas pelo 

prazo de cinco anos, caso perdure a situação de pobreza. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH ALIX KROTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(INTERESSADO)

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Verifica-se que o objeto do presente cumprimento de sentença foi 

plenamente alcançado, visto que todo tratamento passou a ser custeado 

diretamente pelo Estado, conforme manifestação em ID 18763215, de 

20/03/2019. Diante disso, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a 

execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055495-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITANAJA LOPES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1055495-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ITANAJA LOPES DA ROCHA 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro à 

parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre fornecimento do medicamento Nebido 250MG – 04 

ampolas/mês - em favor do paciente Itanajá Lopes da Rocha diante da 

necessidade de reposição homonal (CID F528). Quanto ao pedido 

antecipatório, importante destacar que nos Enunciados da III Jornada de 

Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram 

estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: Recomenda-se a 

parte Autora da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do 

atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 

- A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com 

base em medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde 

que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: a) Nebido 

(undecilato de testosterona): Este fármaco Não é disponibilizado pelo SUS; 

A única formulação para reposição de testosterona presente na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME é o Deposteron® 

(CIPIONATO DE TESTOSTERONA);”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica suficiente para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados 

em detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo 

SUS. Posto isso, postergo a análise da presente tutela antecipada e 

determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, 

ambos do CPC), pela juntada da justificativa médica acompanhada de 

cópia do prontuário e do histórico médico, para a prescrição direta do 

medicamento Nebido 250MG (undecilato de testosterona) em detrimento 

dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação 

daquele ora pleiteado (em sua forma genérica), devendo esclarecer no 

laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar se 

tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro 

clínico. Porventura haja opção por um dos medicamentos dispensados 
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pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o receituário (observados os 

critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ). Ainda, junte ao 

autos cópia do cartão SUS. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019392-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA SACON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019392-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CLEMENTINA SACON RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Defiro à parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos 

sobre fornecimento dos medicamentos Atacand 16MG (candesartana 

cilexetila), Xarelto 20MG (rivaroxabana) e Hidroclortiazida 25MG em favor 

da paciente Clementina Sacon diante do diagnóstico de Flutter, Fribrilação 

Atrial e Cardiomiopatia Dilatada (CID I 48 e I 42.0). Quanto ao pedido 

antecipatório, importante destacar que nos Enunciados da III Jornada de 

Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram 

estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: Recomenda-se a 

parte Autora da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do 

atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 

- A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com 

base em medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde 

que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “Atacand 

(candesartana cilexetila): é indicada para o tratamento de insuficiência 

cardíaca e hipertensão arterial leve, moderada e grave. Registro da 

ANVISA: Sim. Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de 

Atendimento: não há; Alternativas no SUS: quadro anexo em parecer. b) 

Xarelto (rivaroxabana): Tem indicação aprovada na ANVISA para 

prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em 

pacientes adultos com fibrilação atrial que apresente um ou mais fatores 

de risco ( insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, entre outros), 

embolia pulmonar e trombose profunda. Portanto tem indicação de bula 

para a patologia alegada da autora. (...) Alternativas no SUS: O SUS oferta 

a Varfarina (...)”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 

8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz não 

pode conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração 

Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de 

fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos 

com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. 

Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente 

para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados em detrimento dos 

demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. Posto isso, 

postergo a análise da presente tutela antecipada e determino que emende 

a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), pela 

juntada da justificativa médica acompanhada de cópia do prontuário e do 

histórico médico, para a prescrição direta dos medicamentos Atacand 

16MG e Xarelto 20MG em detrimento dos demais medicamentos 

dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado (em 

sua forma genérica), devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já 

realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada 

ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção 

por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora 

juntar o receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do 

Enunciado 15 do CNJ). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, 

promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003228-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR PEDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003228-63.2019.8.11.0051. REQUERENTE: EDEMIR PEDROSKI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte 

Autora, bem como a prioridade na tramitação dos autos, por tratar-se de 

pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência para tratamento de 

saúde visando realização de Cirurgia de Ombro Direito Relatados, decido. 

A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico 

brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT nº 2794/2019, aponta que: “1- Quanto à doença alegada: consta 

nos autos laudo médico e exames complementares relatando o agravo. 2- 

Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há a necessidade do 

reparo cirúrgico 3- Quanto à urgência do procedimento: Não urgência para 

o caso. O pleito deve ser atendido com certa brevidade devido a 

impotência funcional que essas patologias determinam”. Aliada às 

informações do NAT, constato dos documentos clínicos, que de fato a 

parte Autora comprovou que necessita da realização da cirurgia, 

conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão 

presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) 

providencie(m), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do 

Requerente Edemir Pedroski na Central de Regulação para realização do 

procedimento cirúrgico de Ombro Direito (conforme indicação médica 

anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a 

acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 
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de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019934-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DESPACHO Processo: 

1019934-74.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA FRANCISCA RODRIGUES 

DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE 

E MEIO AMBIENTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Cumpra-se a 

tutela concedida em 23.12.2019 (Id. 27714096) com urgência, juntada aos 

autos em arquivo digitalizado por erros no sistema PJE naquela data. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE AVILA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000099-66.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO DE 

AVILA FONSECA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto etc. Encaminhe-se ao NAT para análise 

e parecer. Cumpra-se Várzea Grande, 03 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Plantonista.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS SILVA BUENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000120-42.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA MARTINS SILVA BUENO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Visto 

etc. Encaminhe-se ao NAT para análise e parecer. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 03 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014105-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MEDINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente para impugnar as 

Contestações de ID 27733464 e 27654064, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020071-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE TONIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020071-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADRIANO JOSE TONIAL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para análise e parecer, que consignou: “Quanto ao pleito: É uma 

imunoglobulina humana polivalente, para a administração intravenosa, com 

um amplo e consistente espectro de anticorpos opsonizantes e 

neutralizantes contra bactérias, vírus, toxinas bacterianas e outros 

agentes patogênicos. A referida medicação é assegurada pelo SUS, para 

a patologia da paciente. RITUXIMABE (Mabthera®): Não é assegurado pelo 

SUS para o CID do autor. Não há outro fármaco que pertença a mesma 

classe farmacológica assegurado no SUS.”. Concluindo, também, que o 

laudo médico apresentado pelo paciente comprova a necessidade do uso 

do referido fármaco para total controle da doença, esvazia-se qualquer 

discussão acerca do direito de fornecimento, já que a saúde, além de 

obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável do cidadão 

(Art. 196 da CF). Nesse sentido, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da 

Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz 

não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração 

Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de 

fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos 

com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. 

Assim, com relação ao medicamento solicitado, há, em cognição sumária, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (Art. 300 do CPC). Diante do exposto, concedo a tutela 

provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) 

Requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos medicamentos 
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IMUNOGLOBULINA HUMANA e RITUXIMABE (Mabthera), observando o 

princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme 

indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova 

avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de 

manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a 

indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, 

conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 dias para 

cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Comunique(m)

-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da 

referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que 

a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060390-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS OAB - MT26546/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1060390-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO DILSON DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a parte Autora os 

benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade na tramitação 

processual, por tratar-se de pessoa idosa. Anote-se. Versam os autos 

sobre ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta no interesse de João Dilson dos Santos, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento do medicamento 

TEMODAL 320mg, diante do diagnóstico de Glioblastoma Multiforme – 

(CID10: C 72.9). Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do caso, que 

consignou: Registro na ANVISA: Sim. Assegurado no SUS: Os 

estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

oncologia – os UNACONs são os responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adiquirem e 

fornecem. Quanto a urgência: há urgência”. Pois bem. Nos termos do art. 

196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para 

o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). Insta destacar, por oportuno, que no REsp 

1657156, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros 

para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” A 

necessidade do medicamento resta comprovada, tanto por documentos 

trazidos pela parte Requerente, quanto pelo parecer do NAT. Da mesma 

forma, o custo do medicamento torna inviável a aquisição pela parte 

Requerente. Tenho que restou comprovado nos autos que nem a parte 

Requerente, nem sua família, possuem condições financeiras de 

assegurar o custeio de seu tratamento, que é de caráter notoriamente 

imprescindível. Presente, dessa maneira, a hipossuficiência. Importante 

salientar que, apesar de o STJ exigir como requisito a ineficácia, para o 

tratamento da moléstia, dos outros fármacos fornecidos pelo SUS, fica 

límpido, através do parecer, que o tratamento do câncer não é similar ao 

de outras doenças, em que há medicamentos padronizados e 

escalonados para a patologia. No caso do tratamento oncológico, os 

medicamentos são entregues ao se analisar o caso concreto, não de 

forma direta, mas, como dito, por intermédio de ações e programas das 

unidades especializadas no tratamento das neoplasias. Dessarte, não há 

que se exigir, no caso concreto, a ineficácia de outros fármacos, eis que 

o tratamento contra o câncer é feito de forma integral e integrada. Verifico, 

portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da 

imprescindibilidade de que a demandante tenha acesso ao medicamento 

pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade 

física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do 

direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil. Com tais 

considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, 

bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente 

a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o 

fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos 

termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do 

medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou 

Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade 

Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados 

perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Comunique(m)

-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da 

referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Certificado o prazo sem cumprimento da decisão de 

tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 53 e 56 de Conselho 

Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado nº 53 - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou 

sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, 

produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da 

parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas 

hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e 

fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros 

poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para apresentar 

03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao bloqueio do 

numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema Bacen Jud, junto 

aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde 

de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será pago diretamente 
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ao estabelecimento que comercializa o produto e que apresentar a menor 

cotação, mediante a entrega a parte Requerente que deverá comprovar 

em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei (Enunciado nº 55 - O 

levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos 

processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e 

prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)-se a parte 

Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR COSTA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Em face do depósito voluntário para a aquisição da medicação em 

questão realizado pelo Estado de Mato Grosso (ID 27381288), autorizo o 

levantamento do valor de R$ 69.480,00 para aquisição de 04 (quatro) 

caixas do medicamento OFEV 150 mg c/60 em favor da Distribuidora de 

Medicamentos Unimed Cuiabá. E ainda, autorizo o levantamento do valor 

de R$ 44.480,64 para aquisição de 06 (seis) caixas do medicamento 

Avastin 100mg/4ml c/01 franco e 06 (seis) caixa do medicamento Avastin 

400mg/16ml c/01 frasco em favor da Distribuidora de Medicamentos 

Unimed Cuiabá para atender a necessidade do paciente Augusto Touso 

Sales nos autos nº 1055961-36.2019.8.11.0041. Traslade-se cópia para 

os autos referenciados. Anoto que somente será objeto de aquisição o 

medicamento com prazo de validade superior a 12 (doze) meses. O 

medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual 

caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF 

– Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente 

com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente 

Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva 

Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da 

medicação. O demandante deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Às providências 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019789-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019789-18.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARINA GERTRUDES DE 

ALMEIDA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PGE Vistos, Defiro à Autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, 

incontinenti, foi encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico 

sobre as questões clínicas relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica, 

proposta por Marina Gertrudes de Almeida, em face do Estado de Mato 

Grosso, visando a realização de cirurgia de histerectomia total ampliada, 

com urgência. É a síntese necessária. DECIDO. A concessão da tutela 

provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT, aponta que: 

“a) Quanto à doença alegada: Consta relatório médico e exames 

complementares confirmando a existência do agravo b) Quanto ao pedido: 

Há indicação de histerectomia total alargada. c) Quanto à urgência do 

procedimento: NÂO HÁ URGÊNCIA documentada e comprovada para a 

realização do procedimento, devendo o pleito ser atendido com muita 

brevidade”. Aliada às informações do NAT, constato dos documentos 

clínicos, que de fato a parte Autora comprovou que necessita da cirurgia 

de histerectomia total ampliada, com urgência. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizado o procedimento. Estão 

presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando 

que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a inclusão do Requerente Marina Gertrudes de Almeida na Central de 

Regulação para realização do procedimento de cirurgia histerectomia total 

ampliada (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde 

apta a tratar da patologia que a acomete. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2182 de 3112



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019772-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Defiro a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento do medicamento 

Enoxaparina 40mg para a paciente Ariany Silva de Castro diante do 

diagnóstico tromboflebites de MMII de repetição, bem como histórico de CA 

de útero. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para análise e parecer, dado a urgência e relevância do caso, que 

consignou: “Quanto ao registro: A enoxaparina tem Registro na ANVISA. 

Até a presente data, não há manifestação do Ministério da Saúde acerca 

do fornecimento da medicação, qual será o ente responsável pela 

distribuição. O SUS ainda não tem protocolo vigente para gestante com 

Síndrome antifosfolipide. Portanto não há como determinar qual será o ente 

responsável pela distribuição. Pois bem. Nos termos do art. 196 da 

Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o 

indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 48h para cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando 

da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, 

ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo 

imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Certificado o prazo sem 

cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 

53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde 

(Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por 

ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda 

ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo 

depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de 

medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, 

deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, 

exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, 

internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros 

parâmetros poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para 

apresentar 03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao 

bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema 

Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será 

pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que 

apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que 

deverá comprovar em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei 

(Enunciado nº 55 - O levantamento de valores para o cumprimento de 

medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)

-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias 

úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação 

por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À 

Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-13.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON FEDATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar 

na modalidade Home Care, por ser tetraplégico e dependente 

completamente da ajuda de terceiros para todo e qualquer ato, como beber 

água, ir ao banheiro, comer etc. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “1. Trata-se 

de paciente em condição clínica dependente (comprometimento 

neurológico/motor, acamado, com necessidade de assistência permanente 

por terceiros). NÃO DEPENDENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. 2. No caso 

em tela, há necessidade indiscutível de CUIDADOR PERMANENTE e 

acompanhamento de saúde multidisciplinar. Assim, a assistência pode ser 

disponibilizada por internação em Home Care de baixa complexidade ou 

Programa de Saúde da Família com cuidador permanente. 3. A internação 

na modalidade Home Care é procedimento eletivo.” Feito o registro. Ad 

cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o 

contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do 

CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do 

Norte, por meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, 

que realize uma visita ao paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e 

façam um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a 

imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, bem como a possibilidade 

de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição 

de ofício ou malote digital a Secretaria de Saúde competente 

solicitando-lhe tal relatório. A parte Autora, querendo, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Decorrido o prazo sem avaliação, 

retornem os autos conclusos. Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia 

dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e 

serviços necessários ao tratamento domiciliar. Sem prejuízo, cite(m)-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 
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(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). À Secretaria para 

as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020303-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA RUVIARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020303-68.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JUREMA RUVIARO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação nos 

autos por tratar-se de pessoa idosa. Anote-se. Considerando o teor da 

Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste 

Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de cirurgia cardíaca de angioplastia coronariana com implante 

de stent farmacológico, ante a necessidade de salvar a vida da parte 

Requerente. Relatados, decido. A concessão da tutela liminar, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o 

parecer apresentado pelo NAT, aponta que: “1. Quanto à doença alegada: 

Existe relatório emitido por especialista e cópia de exame complementar 

demonstrando que a paciente apresenta o agravo alegado. 2. Quanto ao 

pleito: A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma das 

alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana ou 

até tratamento clínico. O tratamento é determinado individualmente 

conforme as características da doença de cada paciente e por médico 

especialista que acompanha o caso. 3. Quanto à cobertura do 

procedimento pelo SUS: a angioplastia coronariana com colocação de 

stents não farmacológicos já é de longa data disponibilizada pela rede 

SUS. Entretanto, apenas recentemente foi autorizado pelo Ministério da 

Saúde o fornecimento de stent farmacológico para pacientes diabéticos e 

pacientes com lesões em vasos finos, de acordo com portaria n° 29 de 

27/08/2014, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União de 28/08/2014; 

4. O procedimento aguarda agendamento de acordo com informações do 

SiSREG estadual, em caráter de emergência, porém não há registro da 

solicitação específica do procedimento; 5. Quanto à urgência do 

procedimento: Do que foi anexo aos autos, podemos informar que: a. A 

doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois 

atrasos podem levar a consequências como a morte súbita. b. O implante 

de stent farmacológico para o tratamento da lesão coronária alegada 

apresenta justificativa técnica de acordo com as normas do CONITEC por 

se tratar de paciente diabética c. O caso pode ser urgente em virtude do 

paciente estar sintomática, porém todos os relatos médicos datam de mais 

de 2 a 3 meses atrás, ficando difícil estabelecer a urgência de acordo com 

a legislação”. Aliada às informações do NAT, constato que de fato a parte 

Requerente comprovou que necessita da realização de cirurgia cardíaca 

de angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico, com 

urgência. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que 

seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do 

procedimento e há urgência na realização do procedimento devido ao 

risco do paciente padecer em decorrência da piora do quadro clínico, e 

que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos 

serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, sendo necessária a 

sua realização em rede privada de saúde, por meio de depósito voluntário 

ou bloqueio judicial do valor necessário para custear o procedimento 

cardíaco. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela liminar para determinar 

a imediata realização do procedimento cardíaco, em rede privada, e, se 

necessário, de internação em leito e UTI que seja por intermédio de 

hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior 

alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas 

públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Sem prejuízo e 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Determino a empresa Sonicardio & 

Vascular apresentar o custo do procedimento necessário para o 

restabelecimento da saúde do paciente, cujo valor do procedimento deve 

observar os limites do custo apresentado em Juízo, bem como agendar e 

realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, 

cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente público, em 

exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar 

a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou 

ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. 

Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida 

fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio 

judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio 

pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, 

sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão 

autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos 

mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação 

necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Vistos, Em ID 26548085 (27/11/2019), a empresa Domiciliar Saúde pugnou 

pelo pagamento da prestação de serviço do período de 24/10 a 

22/11/2019, conforme NF nº 201900000000173, no valor de R$ 35.927,88. 
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Assim sendo, defiro a realização de bloqueio on line, via sistema Bacen 

Jud, de numerário suficiente para garantir o pagamento da prestação de 

serviço de atendimento domiciliar na modalidade home care do período 

supracitado junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Fica a parte 

Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 48h. Sem o 

pagamento voluntário, converto os valores constritos por meio do sistema 

Bacen Jud em penhora e procedo à transferência para conta vinculada ao 

juízo. Sobrevindo os valores, expeça-se alvará ao credor ora 

estabelecimento prestador do serviço de atendimento domiciliar – home 

care, inclusive de eventual valor objeto de bloqueio judicial pelo Juiz que 

presidia o feito, se for o caso. Contudo, deixo asseverado que os demais 

valores em aberto serão objeto de deliberação após o prazo de 30 (trinta) 

dias em razão da auditoria a ser realizada pela Secretaria de Estado de 

Saúde. À Secretaria para as providências necessárias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006668-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO HERBERTS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

Vistos, Em ID 26421148 (22/11/2019), a empresa Domiciliar Saúde pugnou 

pelo pagamento da prestação de serviço do período de 09/10 a 

07/11/2019, conforme NF nº 201900000000170, no valor de R$ 38.301,25; 

e, em ID 27438324 (14/12/2019), período de 08/11 a 07/12/2019, conforme 

NF nº 201900000000188, no valor de R$ 40.914,00, totalizando o valor de 

R$ 79.215,25. Assim sendo, defiro a realização de bloqueio on line, via 

sistema Bacen Jud, de numerário suficiente para garantir o pagamento da 

prestação de serviço de atendimento domiciliar na modalidade home care 

do período supracitado junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. 

Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 

48h. Sem o pagamento voluntário, converto os valores constritos por meio 

do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à transferência para conta 

vinculada ao juízo. Sobrevindo os valores, expeça-se alvará ao credor ora 

estabelecimento prestador do serviço de atendimento domiciliar – home 

care, inclusive de eventual valor objeto de bloqueio judicial pelo Juiz que 

presidia o feito, se for o caso. Contudo, deixo asseverado que os demais 

valores em aberto serão objeto de deliberação após o prazo de 30 (trinta) 

dias em razão da auditoria a ser realizada pela Secretaria de Estado de 

Saúde. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020220-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA NATIA ZUBLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020220-52.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LORENA NATIA ZUBLER RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora e a prioridade na tramitação. 

Anote-se. Versam os autos sobre a solicitação de internação da parte 

Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, diante de ser 

portadora de Alzheimer (CID G30) e úlcera de Decúbito sacral grau IV (CID 

L89), estando internada no Hospital Regional de Sinop, acamada, com 

dieta exclusiva via gastrostomia. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: 1. Trata-se 

de paciente em condição clínica dependente (comprometimento 

neurológico, necessita de assistência de terceiros de forma constante, 

sonda alimentar e ulcera de pressão. 2. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE 

CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em condição 

clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador de Home 

Care. 3. No caso em tela, há indicação de assistência por equipe 

multidisciplinar, que pode ser disponibilizado na forma home care de 

moderada complexidade (14 pontos tabela AMIB). 4. Em caso de 

discordância na complexidade da assistência, sugerimos avaliação pericial 

em loco”. Feito o registro. Ad cautelam, postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência para após o contraditório e apresentação de 

documentos pela parte Ré (art. 1.059 do CPC). Determino ao Estado de 

Mato Grosso e o Município de Sinop, por meio de uma equipe 

multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize uma visita a paciente 

no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um relatório circunstanciado do 

quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home 

Care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica 

domiciliar. Autorizada a expedição de ofício ou Malote Digital a Secretaria 

de Saúde competente solicitando-lhe tal relatório. A parte Autora, 

querendo, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Decorrido o 

prazo sem avaliação, retornem os autos conclusos. Com avaliação, 

remeta-se ao NAT a cópia dos documentos, para dizer de forma objetiva 

quais profissionais e serviços necessários ao tratamento domiciliar. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). À Secretaria para as providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002587-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

Vistos, Em ID 26548459 (27/11/2019), a empresa Domiciliar Saúde pugnou 

pelo pagamento da prestação de serviço do período de 03/10 a 

01/11/2019, conforme NF nº 201900000000171, no valor de R$ 36.404,50; 

e, em ID 27333174 (12/12/2019), comprovou a prestação de serviço do 

período de 02/11 a 01/12/2019, conforme NF nº 201900000000184 no 

valor de R$ 35.559,00, totalizando o valor de R$ 71.963,50. Assim sendo, 

defiro a realização de bloqueio on line, via sistema Bacen Jud, de 

numerário suficiente para garantir o pagamento da prestação de serviço 

de atendimento domiciliar na modalidade home care do período supracitado 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Fica a parte Requerida 

intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 48h. Sem o pagamento 

voluntário, converto os valores constritos por meio do sistema Bacen Jud 

em penhora e procedo à transferência para conta vinculada ao juízo. 

Sobrevindo os valores, expeça-se alvará ao credor ora estabelecimento 

prestador do serviço de atendimento domiciliar – home care, inclusive de 

eventual valor objeto de bloqueio judicial pelo Juiz que presidia o feito, se 

for o caso. Contudo, deixo asseverado que os demais valores em aberto 

serão objeto de deliberação após o prazo de 30 (trinta) dias em razão da 

auditoria a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde. À Secretaria 

para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009725-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

LUZIA APARECIDA CARLOS OAB - 892.234.031-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Em ID 26989864 (05/12/2019), a empresa Home Care Sinop pugnou 

pelo pagamento da prestação de serviço do período de 03/11 a 

02/12/2019, conforme NF nº 20190000000047, no valor de R$ 21.500,00. 

Observo que há determinação judicial anterior para pagamento do período 

de 04/10 a 02/11/2019, totalizando o valor de R$ 43.000,00. Assim sendo, 

defiro a realização de bloqueio on line, via sistema Bacen Jud, de 

numerário suficiente para garantir o pagamento da prestação de serviço 

de atendimento domiciliar na modalidade home care do período supracitado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2186 de 3112



junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Fica a parte Requerida 

intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 48h. Sem o pagamento 

voluntário, converto os valores constritos por meio do sistema Bacen Jud 

em penhora e procedo à transferência para conta vinculada ao juízo. 

Sobrevindo os valores, expeça-se alvará ao credor ora estabelecimento 

prestador do serviço de atendimento domiciliar – home care. Contudo, 

deixo asseverado que os demais valores em aberto serão objeto de 

deliberação após o prazo de 30 (trinta) dias em razão da auditoria a ser 

realizada pela Secretaria de Estado de Saúde. À Secretaria para as 

providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015103-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SCHNADELBECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015103-80.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SONIA SCHNADELBECH RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, e acolho a emenda à inicial para incluir o 

Município de Cuiabá no polo passivo da demanda. Anote-se. Os autos 

foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, que consignou: “1. Área médica do pleito: Medicina Nuclear. 2. 

Quanto à doença alegada: Há cópia de relatório médico e exame 

complementar informando da necessidade da realização do referido 

exame. 3. Quanto à necessidade dos exames: Visto o quadro clínico 

relatado, há indicação de realização do exame solicitado (Cintilografia 

Renal Estática com DMSA e DTPA). 4. Quanto ao processo de regulação 

junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Requerente 

devidamente regulada. 5. Quanto a urgência do procedimento: trata-se de 

exame urgente, deve ser disponibilizado o mais breve possível, visto que 

dele depende o diagnóstico e a programação terapêutica. Havendo risco 

de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de 

urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, promovam o agendamento e a realização 

do exame de cintilografia renal estática com DMSA e dinâmica com DTPA, 

por intermédio do órgão de saúde, responsabilizado por providenciar o 

fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado nº 93, da III 

Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018893-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MELQUIADES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018893-72.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DIVINO MELQUIADES DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos sobre a solicitação de 

internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, 

diante do diagnóstico de neoplasia maligna do encéfalo (CID 10: C719), 

sendo submetido à neurocirurgia seguido de radioterapia, bem como é 

portador epilepsia secundária e de TVP recente, apresentando apraxia 

ideomotora bilateral, disfasia mista, movimentos estereotipados em 

membros superiores, agitação psicomotora flutuante, quadro dismítico e 

confusão com alteração de comportamento. Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “1- 

Quanto à doença alegada: Paciente com neoplasia maligna do encéfalo, 

submetido à neurocirurgia seguido de radioterapia. trata ainda de epilepsia 

secundária e de tvp recente. apresenta apraxia ideomotora bilateral, 

disfasia mista, movimentos estereotipados em membros superiores, 

agitação psicomotora flutuante, quadro dismítico e confusão com alteração 

de comportamento. Há necessidade de fisioterapia motora e de 

fonoterapia, com reabilitação . Tendo em vista complexidade do quadro e 

necessidade devidos os cuidados, solicita home care. 2- Quanto à 

necessidade da realização de home care: Não ficou estabelecido a 

necessidade da modalidade de home care. Sendo elegível na modalidade 

de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 3- Quanto ao 

pedido: É pertinente na modalidade de Atenção Domiciliar do SUS. 4- 

Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de 

vida; não há de perda de oportunidade. 5- Conclui-se que há a indicação 

de home care, já que é, em princípio, enquadrada na modalidade de 

atenção domiciliar, AD2, estabelecida na Portaria nº 963, de 27 de maio de 

2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e no Artigo 9º da Portaria 825 de 25/04/2016.”. Feito o 

registro. Ad cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência 

para após o contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré 

(art. 1.059 do CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande, por meio de uma equipe multiprofissional, que realize uma 

visita ao paciente no prazo de até 10 (dez) dias e façam um relatório 

circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade 

do serviço de “Home Care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede 

de atenção básica domiciliar. A parte Autora, querendo, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Decorrido o prazo sem avaliação, 

retornem os autos conclusos. Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia 

dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e 

serviços necessários ao tratamento domiciliar. Sem prejuízo, cite(m)-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). À Secretaria para 

as providências necessárias. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020330-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

M. D. V. G. S. D. S. E. M. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020330-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): OTTO FELIPE DE SOUZA SILVA 

RÉU: FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) Vistos, Defiro a assistência 

judiciária gratuita à parte Autora e a prioridade na tramitação, se o caso. 

Anote-se. Versam os autos sobre a solicitação de internação de Otto 

Felipe de Souza Silva em leito domiciliar na modalidade Home Care, em 

decorrência de ser portador de cardiopatia congênita complexa de 

hiperfluxo pulmonar e o fornecimento de fraldas descartáveis e 

suplemento alimentar infantil. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e pareceres, que consignaram: “(...) 2. 

A internação domiciliar, neste caso, pode ser instituída desde que haja 

condições mínimas estruturais no domicílio para colocação dos 

equipamentos necessários e condições multiprofissionais de atendimento, 

inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de 

agravamento (insuficiência respiratória por acúmulo de secreções e UTI 

por exemplo). 3. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER 

ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente 

está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional 

de equipe de Home Care bem estabelecida 4. Por todo o exposto e diante 

das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados 

domiciliares via Home Care pode ser estabelecida, havendo também neste 

caso necessidade indiscutível de CUIDADOR, com acompanhamento, 

orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, 

nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem). (...). 

Fórmula Infantil Infatrini: fórmula infantil para lactentes e de seguimento 

para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades 

dietoterápicas específicas com 1kcal/ml. NÃO ASSEGURADO PELO SUS. 

Não é considerado medicamento ou insumo médico, é considerado 

alimento. Fralda descartável: Produtos de Higiene Pessoal. São 

considerados produtos absorventes descartáveis de uso externo os 

artigos destinados ao asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, 

com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, 

tais como urina, fezes, leite materno e as excreções de natureza 

menstrual e intermenstrual. Estão compreendidos nesse grupo os 

absorventes higiênicos de uso externo, as fraldas infantis. não está 

padronizado em nenhuma lista para dispensação através do SUS, em 

nenhuma esfera de gestão”. Inicialmente, o fornecimento de fralda 

geriátrica encontra-se incluído no “Programa Farmácia Popular do Brasil”, 

segundo a Portaria 111, de 28/01/2016 e alterada pela Portaria 937 de 

07/04/2017, que, inclusive, amplia a cobertura de fraldas geriátricas às 

pessoas com deficiência. Segundo a referida portaria, as fraldas 

encontram-se disponíveis nas drogarias conveniadas ao programa, por 

meio de copagamento; de modo que, para ter acesso o paciente deverá 

procurar qualquer farmácia ou drogaria conveniada para informações 

sobre as regras de fornecimento. Aliado a isto, verifica-se que a Parte 

Autora reside no Município de Várzea Grande e conforme Portaria 

GAB/SMS/VG nº 22 de 13 de Fevereiro de 2019 restou implantado o 

Programa Municipal de Fornecimento de Fraldas Descartáveis o qual 

regulamenta a dispensação administrativa do produto. Feito o registro. Ad 

cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o 

contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do 

CPC). Desta forma, em relação ao Home Care, por cautela, determino ao 

Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, por meio de uma 

equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize uma visita a 

paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um relatório 

circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade 

do serviço de “Home Care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede 

de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição de ofício ou Malote 

Digital a Secretaria de Saúde competente solicitando-lhe tal relatório. Em 

relação ao pedido de fraldas descartáveis, intime-se a parte Autora para 

que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do 

programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu 

orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; 

informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a 

obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de 

drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos 

orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual 

constatação. De igual forma, também deverá comprovar nos autos a 

realização e negativa do requerimento administrativo feito na Secretária 

Municipal de Várzea Grande para que fosse fornecido os produtos de 

higiene. A parte Autora, querendo, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer. Decorrido o prazo sem avaliação e sem emenda, 

retornem os autos conclusos. Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia 

dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e 

serviços necessários ao tratamento domiciliar. Sem prejuízo, cite(m)-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). À Secretaria para 

as providências necessárias. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000154-17.2020.8.11.0002
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L. B. D. A. (AUTOR(A))
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MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000154-17.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versam os autos sobre a 

manutenção e custeio da internação do paciente na UTI Pediátrica do 

Hospital Infantil e Maternidade Femina. Em sede de plantão judiciário, foi 

deferida a tutela de urgência no sentido do Requerido realizar o custeio do 

tratamento do autor na Unidade de Terapia Intensiva – UTI que já se 

encontra internado, Hospital Infantil e Maternidade FEMINA, diante da 

impossibilidade de remoção do infante sem que haja sérios prejuízos à sua 

saúde, conforme se depreende dos relatórios da equipe médica 

acostados ao ID. 27781148, em 04/01/2020, às 0h06. Em ID 27886859, 

09/01/2020, sobreveio o Parecer nº 006/2020/CARUELH/ATP, onde 

informa que o paciente tem condições de transporte para outra UTI 

pediátrica do Estado; vaga reservada na UTI Pediátrica da Santa Casa; a 

família se recusa a deixar a criança sair da UTI da Femina e encaminhar 

para o SUS; a justificativa médica e a judicial são compatíveis, bem como 

há concordância entre o pedido, o processo e o procedimento médico, 

com vaga reservada para o Sistema Único de Saúde. Em ID 27932848, 

10/01/2020, o Juiz que presidia o feito determinou a transferência e a 

internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital 

da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando revogadas as disposições 

contrárias. Em ID 27964805, 13/01/2020, a parte Autora pugnou pela 

manutenção da decisão de tutela de urgência, com consequente 

permanência da internação do paciente em leito de UTI em hospital privado. 

Feito o registro. Em que pese as razões expedidas pelo solicitante em 

sede de pedido de reconsideração, cumpre registrar que a criança esteve 

internada em leito de UTI Pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis sendo 

transferida para a UTI Pediátrica do Hospital Infantil e Maternidade Femina 

às 12h, do dia 24/12/2019, a pedido da família com anuência daquela 

equipe médica, logo a admissão do paciente e a manutenção de sua 

internação em nosocômio privado é por ônus e liberalidade de sua família, 
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não se cogita a manutenção de paciente SUS em nosocômio privado às 

expensas do Estado, quando há leito vago e reservado para sua 

internação em UTI de hospital da rede pública. Ora, o direito à saúde 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, 

cabendo ao Estado atender as necessidades da população, inclusive, na 

rede privada de saúde, quando a rede pública não suprir a demanda. Não 

cabe ao Judiciário determinar em que hospital deverá ser disponibilizado o 

leito de UTI. Apenas tendo sido efetivamente demonstrada a necessidade 

de hospital específico e a ausência de vaga em rede pública é que o 

Judiciário tem o poder/dever de direcionar o hospital habilitado. O Estado 

tem a prerrogativa de eleger, segundo as suas políticas públicas, em que 

unidade de saúde, ainda que seja da rede privada, será disponibilizado o 

refeito leito, desde que o direito reste garantido. Posto isso, sem mais 

delongas, há leito de UTI Pediátrica em hospital da rede pública e a 

manutenção do paciente em hospital particular ficará sob o seu encargo, 

indefiro, o pedido de reconsideração. Encaminhe-se cópia, por e-mail, para 

o Hospital Infantil e Maternidade Femina para ciência e providências. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. À Secretaria para as 

providências pertinentes. Juiz(a) de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020324-44.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça 

gratuita e tramitação prioritária dos presentes autos por se tratar a parte 

Autora idosa, se o caso. Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento 

do medicamento necessário para o tratamento de saúde de Antônio Bento 

de Oliveira – Abiraterona 1000mg/dia, diante do diagnósico de neoplasia 

metastática estágio IV. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do 

caso, que consignou: “Registro na ANVISA: Sim. Assegurado no SUS: Os 

estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

oncologia – os UNACONs são os responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adiquirem e 

fornecem. Quanto a urgência: há urgência Conforme consta nos autos a 

Abiraterona foi incorporada no âmbito do SUS para pacientes com 

neoplasia metastático, como é o caso do autor, porém o prazo para 

efetivação é de 180 dias a partir da publicação, portanto a disponibilidade 

está prevista para janeiro de 2020”. Pois bem. Nos termos do art. 196 da 

Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o 

indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). Pelo documento médico juntado aos autos pela 

parte Requerente comprova-se o diagnóstico de neoplasia metastática 

estágio IV, necessitando iniciar tratamento de controle sistêmico da 

doença, permitindo aumento do tempo livre de progressão, bem como 

aumento da sobrevida global da paciente, com redução do risco de morte 

pela neoplasia, com urgência – 26/09/2019 (ID 24553011). Nesse 

contexto, saltam aos olhos a urgência do provimento jurisdicional 

pleiteado, ante o evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação 

à saúde e à própria vida da parte demandante em razão da demora no 

início do novo tratamento da enfermidade que a acomete, agravando o seu 

estado de saúde, o que torna manifesto o periculum in mora. Assim, 

presente o periculum in mora, impõe-se a concessão da antecipação da 

tutela jurisdicional, visto que também é manifesta a prova inequívoca do 

direito, bem como a plausibilidade da alegação autoral, por ser dever do 

Estado garantir às pessoas o direito relativo à saúde, mediante acesso 

universal e igualitário os procedimentos médicos indispensáveis para o 

tratamento de doenças graves. Desse modo, e observando o disposto no 

parecer do NAT acerca do prazo para dispensação do medicamento na 

rede pública de saúde, concedo, em parte, a tutela de urgência para 

determinar o fornecimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, do 

medicamento Abiraterona 1000mg/dia (04 caps. de 250mg/dia) até que 

haja progressão da doença ou resposta máxima ou ainda toxicidade 

limitante ao uso da medicação (conforme prescrição médica) e, ainda que 

o medicamento seja fornecido por intermédio do Hospital Geral 

Universitário de Cuiabá e/ou do Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou 

Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, 

que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia –UNACON. Intime(m)-se a parte Requerida 

desta decisão. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida no prazo judicial de 30 

(trinta) dias (Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ), a 

contar da efetiva intimação, sob pena de caracterização de ato atentatório 

à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta 

decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Dê-se ciência à parte Requerente acerca do teor desta decisão. Havendo 

certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da intimação 

pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência em razão de 

trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por 

hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º 

da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. Juiz(a) de Direito
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Vistos, Defiro a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento do medicamento 

Enoxaparina 40mg para a paciente Valery Moura Zuanazzi, diante do 

diagnóstico trombofilia (CID D-68.9). Os autos foram remetidos ao Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 
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relevância do caso, que consignou: “Quanto ao registro: A enoxaparina 

tem registro na ANVISA Até a presente data, não há manifestação do 

Ministério da Saúde acerca do fornecimento da medicação, qual será o 

ente responsável pela distribuição. O SUS ainda não tem protocolo vigente 

para gestante com Síndrome Antifosfoplípide. Portanto não há como 

determinar qual será o ente responsável. ” Pois bem. Nos termos do art. 

196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para 

o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) para cumprimento. Determino, desde pronto, que, 

quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Certificado o prazo sem 

cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 

53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde 

(Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por 

ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda 

ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo 

depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de 

medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, 

deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, 

exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, 

internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros 

parâmetros poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para 

apresentar 03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao 

bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema 

Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será 

pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que 

apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que 

deverá comprovar em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei 

(Enunciado nº 55 - O levantamento de valores para o cumprimento de 

medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)

-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias 

úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação 

por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À 

Secretaria para as providências necessárias.
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Processo Número: 1016556-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES CELINA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016556-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): EURIDES CELINA SILVA ROCHA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como a prioridade na 

tramitação dos autos, por tratar-se de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. 

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência 

para tratamento de saúde, visando realização de tratamento cirúrgico de 

lesão de tendão do maguito rotador direito. Relatados, decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico 

brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT nº 2867/2019, aponta que: “1. Quanto à doença alegada: 

tendinopatia de supraespinhoso direito. 2. Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: não foi esclarecido o procedimento cirúrgico 

pleiteado. 3. Quanto à urgência do procedimento: Possivelmente trata-se 

de um caso eletivo; nada indica nos relatórios se tratar de um caso de 

urgência”. Aliada às informações do NAT, constato dos documentos 

clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da 

realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Por fim, vale ressaltar que, em que pese não se negar 

a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de 

procedimento eletivo qual a demora não acarretará riscos à mesma, 

podendo ser agendado e realizado com certa brevidade. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) 

providencie(m), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da 

Requerente Eurides Celina da Silva na Central de Regulação para 

realização do procedimento cirúrgico de lesão de tensão do manguito 

rotador direito (conforme indicação médica anexa), que deverá ser 

realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em hospital da 

rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete. Sem 

prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 
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CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011466-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL TOCHETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011466-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAPHAEL TOCHETTO RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Recebo a 

emenda da inicial. Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. 

Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência antecipada em que Lavinya Rafaelly Ribeiro Tochetto, 

representada pelo seu genitor Raphael Tochetto postula em desfavor do 

Estado do Mato Grosso e do Município de Sinop o encargo referente ao 

fornecimento do medicamento “REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (SRHO) CBD 

24% à base de Canabidiol, na quantidade de 06 (seis) ampolas por mês, 

por tempo indeterminado”, vez que a Autora com 11 (onze) anos de idade 

foi diagnosticada como portadora da síndrome de Lennox Gastaut (CID 10 

G 40.4). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a 

conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 1432/2019, aponta que: 

“O canabidiol é uma das substâncias químicas encontradas na Cannabis 

sativa, e que constitui grande parte da planta, chegando a representar 

mais de 40% de seus extratos. O canabidiol atua nos sistemas límbico e 

paralímbico, regiões relacionadas às emoções. A substância parece 

reduzir a ansiedade sem causar dependência e com menor sedação. 

Canabidiol é uma das 113 substâncias químicas canabinoides encontradas 

na Cannabis sativa, e que constitui grande parte da planta Diferente do 

principal canabinoide psicoativo na maconha, o delta-9-tetrahidrocanabinol 

(THC), o canabidiol não produz euforia nem intoxicação. Canabinoides têm 

seu efeito principalmente ao interagir com receptores específicos nas 

células do cérebro e do corpo . Há evidência crescente que o canabidiol 

age em outros sistemas de sinalização cerebral, e que isso pode ser 

importante para seus efeitos terapêuticos. III – Conclusões: Não tem 

Registro na ANVISA. A importação destes produtos, foi autorizada e pode 

ser realizada por pacientes com prescrição médica que indique esta 

opção de tratamento, mediante avaliação e aprovação prévia da Anvisa, 

caso a caso. No caso em tela a autora já tem autorização da ANVISA para 

importação do produto. Não contemplado em nenhuma portaria, também 

não foi avaliado pela CONITEC. Consta nos autos que a autora já fez uso 

de fármacos assegurados para sua patologia no SUS. Fez uso também de 

outros fármacos, não alcançando o resultado esperado. Trata-se de 

patologia rara sem protocolo estabelecido no SUS, Não há outras 

alternativas clinicas farmacológicas no Brasil, até a presente data.” Diante 

da urgência que o caso requer, DECIDO. A antecipação da tutela é medida 

excepcional, uma vez que é realizada mediante cognição sumária, 

devendo o juiz aplicar tal medida com parcimônia, restringindo-a aos casos 

em que se constate a verossimilhança da alegação e a urgência da 

medida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

apreço, trata-se de pedido de fornecimento de REAL SCIENTIFIC HEMP OIL 

(SRHO) CBD 24% à base de Canabidiol, medicamento não padronizado em 

lista oficial de dispensação através do SUS, tampouco registrado na 

Anvisa, o qual seria indicado para o tratamento da Síndrome de 

Lennox-Gastaut. Conforme laudo neurológico, a paciente apresente crises 

tônicas generalizadas, crises atônicas e ausências atípicas sem controle 

medicamentosos, apesar do uso de múltiplos esquemas de fármacos 

antiepilépticos, e ainda, durante as crises tônicas sem controle adequado, 

a paciente apresenta episódios de intensa taquicardia. Em função da 

gravidade do quadro, do risco de progressão da encefalopatia e da 

resposta insuficiente aos mais diversos esquemas medicamentosos, a 

paciente tem indicação de fazer uso do fármaco Canabidiol (ID 16749031). 

O art. 196 da CRFB estabelece que "A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação". Comentando a norma constitucional em análise, a doutrina 

especializada sustenta que "ao afirmar que o direito à saúde será 

implementado por políticas públicas, o art. 196 da Constituição de 1988 já 

indica que o fará na medida do possível. Este, o sentido de política pública: 

a elaboração de um programa que considere os recursos disponíveis e 

distribua os mesmos de forma a lograr os melhores resultados viáveis. 

(...). Disso se infere que o art. 196 da Constituição de 1988 consiste em 

uma norma-princípio, que admite a sua concretização em diversos graus, 

dependentes dos princípios opostos e dos recursos materiais disponíveis. 

Já se vislumbra, portanto, que o Estado não poderá ser compelido, em 

juízo, a materializar, para o administrado, toda e qualquer prestação de 

saúde, mas que poderá sê-lo diante da existência de um direito definitivo, 

e não apenas prima facie, tal qual veiculado no dispositivo em apreço" 

(Luciana Gaspar Melquíades Duarte, Possibilidades e Limites do Controle 

Judicial sobre as Políticas Públicas de Saúde: um contributo para a 

dogmática do direito à saúde, Editora Fórum 2011, páginas 136/137). Em 

determinados casos, o direito à saúde terá caráter de definitividade e 

deverá ser garantido pelo Estado independentemente das políticas 

públicas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Os maiores 

exemplos de definitividade do direito à saúde são os casos em que se 

busca tutelar o núcleo essencial do direito, que é a preservação da vida 

(art. 5º, caput, da CRFB), condição necessária para o exercício de 

qualquer outro direito previsto no ordenamento. Tratam-se das chamadas 

"demandas de saúde de primeira necessidade", em que a prestação 

perseguida pelo indivíduo é indispensável à proteção da sua vida, razão 

pela qual deve ser assegurada independentemente dos outros princípios 

colidentes (em especial, os princípios orçamentários). Novamente 

recorrendo às lições da doutrina, tem-se que: "o núcleo essencial do 

direito à saúde consiste na proteção e preservação da vida, de forma que 

todos os bens e serviços necessários para tanto deverão ser 

disponibilizados pelo Estado, enquanto destinatário do dever decorrente 

do direito à vida. Consistem, portanto, nas demandas de saúde de primeira 

necessidade, compreendendo todas as prestações que se podem esperar 

do Estado e que sejam imprescindíveis para a manutenção da vida. 

Reafirme-se, por precípuo, que o núcleo essencial é um âmbito em que o 

direito social galga a almejada definitividade, independentemente de 

ponderação com os princípios opostos, deixando de ser norma meramente 

prima facie para vincular os poderes públicos a sua concreção". (Luciana 

Gaspar Melquíades Duarte, Possibilidades e Limites do Controle Judicial 

sobre as Políticas Públicas de Saúde: um contributo para a dogmática do 

direito à saúde, Editora Fórum 2011, página 167). O caso dos autos, 

aparentemente, não envolve uma demanda de saúde de primeira 

necessidade. Explica-se: O laudo médico subscrito pelo Neurologista (ID 

16749031), esclarece que a paciente com quadro neurológico gravíssimo, 

caracterizado por retardo mental e crises epilépticas, que levam a quedas 

súbitas ao solo. Consta que a demandante fez uso de diversos esquemas 

antiepilépticos, sem, contudo, apresentar melhora efetiva, razão pela qual 

foi prescrito tratamento alternativo à base de Canabidiol. O laudo ainda 

consigna que tal medicamento tem trazido melhora significativa em vários 

casos de epilepsias muito graves. Note-se que o uso de Canabidiol foi 

indicado para controle de crises. Isso significa que não se espera do 

medicamento, ao menos de forma concreta, a cura ou reversão da 

patologia, mas apenas que as crises epiléticas ocorram em menor 

frequência. Portanto, a hipótese não versa sobre uma demanda de saúde 

de primeira necessidade, indispensável a tutela da vida. No entanto, não 
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se pode negar que se trata de uma demanda de saúde de alta 

essencialidade, pois repercute diretamente na dignidade humana e na 

qualidade de vida do autor, destacando-se que este é uma adolescente, a 

qual goza de especial proteção do Estado e da sociedade (art. 227 da 

CRFB). Ocorre que, não sendo a demanda de saúde de primeira 

necessidade, o seu atendimento exige a ponderação entre os princípios 

em colisão, em especial a reserva do possível e a isonomia, a serem 

examinados sob a ótica da legitimidade das políticas públicas existentes 

acerca do tema. Neste juízo de ponderação, observo que a demanda é de 

alta essencialidade e pode, ao menos em tese, gerar significativa melhora 

de vida para a autora, ao passo que os custos do tratamento pleiteado 

não se mostram excessivos (cerca de R$ 71.608,32 por ano). Desse 

modo, não tenho dúvidas ao afirmar que, numa simples ponderação entre 

a necessidade da autora e a possibilidade do Poder Público, a primeira 

deveria prevalecer. Entretanto, a questão não é tão simples. O acolhimento 

da pretensão autoral passa pelo exame da legitimidade e adequação das 

políticas públicas de saúde e das evidências científicas de novos 

tratamentos, em especial o indicado a autora. Afinal, para excepcionar 

uma política pública de saúde, é imprescindível que isso se mostre 

necessário e adequado para o tutelar o indivíduo no caso concreto, de 

maneira a justificar a destinação especial de recursos para a o 

acolhimento da pretensão individual. Inicialmente, rememora-se que a 

dispensação de medicamentos não contemplados pelas políticas públicas 

de saúde deve observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 106 

dos Recursos Especiais Repetitivos: A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na 

ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A indicação de 

tratamento compassivo à base de Canabidiol - REAL SCIENTIFIC HEMP OIL 

(SRHO) CBD 24% - deve ser recebida com cautela, especialmente porque 

se trata de produto que além de não estar inserido na lista de dispensação 

de medicamentos do SUS, não possui registro na ANVISA. Em relação ao 

custeio público de medicamentos não registrados na ANVISA, situação de 

extrema excepcionalidade, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 

657718, apreciando o tema 500 da repercussão geral, fixou as seguintes 

teses: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 

experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra 

geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, 

excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido 

(prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos 

três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no 

Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 

ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas 

agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto 

terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem 

fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão 

necessariamente ser propostas em face da União.” Em suma, para avaliar 

o pedido liminar formulado pela parte autora é necessário perquirir (i) se 

há efetiva necessidade do uso do medicamento não registrado, diante do 

esgotamento ou da impossibilidade de utilização dos fármacos 

ordinariamente dispensados pelas políticas públicas de saúde; (ii) se o 

postulante do remédio não tem condições financeiras de adquiri-lo; e (iii) 

se existem evidências científicas de que o medicamento prescrito é 

adequado para o tratamento da moléstia: Quanto ao primeiro requisito, 

verifico que apesar do uso de múltiplos esquemas de fármacos 

antiepilépticos, incluindo, Depakene 2000mg/dia, Oxcarbazepina 1200 

mg/dia, Clobazan 30mg/dia e Lamotrigina 300mg/dia, não houve melhora 

efetiva. No entanto, não esgotou ou contraindicou das alternativas 

terapêuticas existentes no âmbito do SUS. No que tange ao segundo 

aspecto, a prova da hipossuficiência consiste apenas na declaração 

firmada por ocasião da distribuição da petição inicial (ID 16749025). 

Embora esta declaração goze de presunção de veracidade para fins de 

concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §3° do CPC), trata-se de 

elemento de prova frágil para a análise da necessidade de se excepcionar 

a política pública de saúde e assegurar o direito à dispensação de 

fármaco não incorporado ao SUS. O terceiro é o último e mais polêmico 

requisito a ser enfrentado, e está diretamente ligado à adequação do 

medicamento prescrito. No caso do REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (SRHO) 

CBD 24% à base de Canabidiol, receitado a autora, observa-se que a 

Resolução nº 2113 do Conselho Federal de Medicina, editada em 2014, 

autoriza, desde então, a prescrição e uso compassivo do Canabidiol no 

tratamento de epilepsias em criança e adolescentes que sejam refratárias 

aos tratamentos convencionais. O programa de uso compassivo de 

fármacos, nos termos do art. 1º, X, da Resolução RDC nº 38, de 12 de 

agosto de 2013, do Ministério da Saúde, consiste na “disponibilização de 

medicamento novo promissor, para uso pessoal de pacientes e não 

participantes de programa de acesso expandido ou de pesquisa clínica, 

ainda sem registro na Anvisa, que esteja em processo de 

desenvolvimento clínico, destinado a pacientes portadores de doenças 

debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica 

satisfatória com produtos registrados no país”. Nos “considerandos” da 

Resolução do CFM 2.113/2014, consta que “um reduzido número de 

estudos tem demonstrado ação terapêutica do canabidiol em crianças e 

adolescentes com epilepsia refratária aos tratamentos convencionais, 

embora até o momento sem resultados conclusivos quanto à sua 

segurança e eficácia sustentada, o que exige a continuidade de estudos”. 

Evidente, portanto, que se trata de um medicamento novo, que ainda vem 

sendo estudado e debatido por especialistas e por agências de regulação 

ao redor do mundo. De outro lado, observa-se um movimento de expansão 

da utilização de Canabidiol para fins terapêuticos. Nesse sentido, 

observa-se que a agência norteamericana FDA (Food and Drug 

Administration) aprovou o registro do Epidiolex, medicamento à base de 

Canabidiol destinado ao tratamento, justamente, de epilepsia, em especial a 

Síndrome de Lennox-Gastaut2. Em caminho similar, a Agência Europeia de 

Medicamentos concedeu uma “designação órfã” para Canabidiol 

(Epidiolex) para tratamento da Síndrome de LennoxGastaut3. No Brasil, 

conforme noticiado pela ANVISA, em 01/2017, foi aprovado o registro do 

medicamento específico Mevatyl® (Tetraidrocanabinol (THC), 27 mg/mL + 

Canabidiol (CBD), 25 mg/mL), na forma farmacêutica solução oral (spray). 

É o primeiro medicamento registrado no país à base da Cannabis Sativa, 

não indicado, contudo, para o tratamento de epilepsia. A importação, em 

caráter excepcional, de outros produtos à base de Canabidiol é permitida 

desde 2015, nos termos da Resolução ANVISA RDC 17/2015, alterada 

pela RDC 66/2016. No entanto, num juízo de cognição sumária, vislumbro 

que ainda não há evidências científicas seguras acerca da adequação e 

da efetividade do medicamento prescrito a autora. Não há estudos 

específicos acerca do REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (SRHO) CBD 24%. 

Ademais, não há elementos seguros para identificar, com clareza, quais 

são os riscos, efeitos adversos ou contraindicações desta nova espécie 

de tratamento, o que torna precipitada a determinação para que o Poder 

Público forneça tais medicamentos à população, ainda que no âmbito de 

demandas individuais. O atual estado das coisas exige, portanto, 

aplicação do princípio da precaução em matéria de direito sanitário. 

Sabe-se que as políticas públicas de saúde devem estar abertas às novas 

tecnologias, tendo capacidade de analisá-las e, eventualmente, 

incorporá-las em tempo razoável. No entanto, não é possível receber toda 

e qualquer indicação de tratamento médico inovador, ainda que emitida por 

especialista no assunto e baseada em estudos científicos, se não houver 

razoável certeza e evidência científica dos benefícios e malefícios que o 

tratamento pode ensejar. Ainda sobre o tema, destacam-se os seguintes 

enunciados das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ: 

Enunciado 14: Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança 

para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de 

saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 

deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, 

Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento 

repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de 

Direito da Saúde – 18.03.2019) Enunciado 50: Não devem ser deferidas 

medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou deferidas 

medidas judiciais que assegurem acessos a produtos ou procedimentos 

experimentais (Tema 106 STJ - STJ – Recurso Especial Resp. nº 

1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - 

julgamento repetitivo dia 25.04.2018 e RE 566471/RN, RE 657718/MG do 

STF). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) 

Enunciado 59: As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, 

órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar 

fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE. Dessa forma, não 
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havendo provas concretas da probabilidade do direito postulado na inicial, 

indefiro a tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Por envolver interesse de menor, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001807-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Entendo necessária a realização de nova avaliação do paciente 

para apurar a atual prestação de serviço de assistência home care, vez 

que a internação domiciliar decorre de ordem judicial sem a avaliação do 

médico regulador no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e, em caso 

de indicação técnica para a manutenção da internação domiciliar (home 

care), qual o nível de assistência e cuidado indicados para situação 

específica. Para tanto, e como diligência do Juízo, nomeio a empresa API – 

Serviços de Atenção à Saúde Ltda, CNPJ nº 30.122.364/0001-05 e, 

autorizo a avaliação da indicação de internação domiciliar (home care), 

que deverá ser realizada na residência da parte Autora, tendo em vista 

seu estado de saúde e por estar em situação de home care. Descreva, 

caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. A presente decisão 

servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado. Providencie 

a Secretaria as comunicações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público Estadual da Comarca de Peixoto de Azevedo 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000478-07.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Versam os autos sobre a necessidade da realização de procedimento de 

angioplastia coronária com implante de stent, ante a necessidade de 

salvar a vida da parte Requerente. Relatados, decido. A concessão da 

tutela liminar, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste 

evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na 

sua concessão (art. 300, CPC). É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita da realização de 

angioplastia coronária com implante de stent, com urgência. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do procedimento e há urgência na 

realização do procedimento devido ao risco do paciente padecer em 

decorrência da piora do quadro clínico, e que em outras demandas 

semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde 

atualmente disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede 

privada de saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do 

valor necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco (vide relatório médico em anexo), em rede privada, 

e, se necessário, de internação em leito e UTI que seja por intermédio de 

hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior 

alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas 

públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Sem prejuízo e 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Determino a empresa Sonicardio & 

Vascular apresentar o custo do procedimento necessário para o 

restabelecimento da saúde do paciente, cujo valor do procedimento deve 

observar os limites do custo apresentado em Juízo, bem como agendar e 

realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, 

cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente público, em 

exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar 

a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou 

ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. 

Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida 

fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio 

judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio 

pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, 

sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão 

autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos 

mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação 

necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2193 de 3112



 Cod. Proc.: 598205 Nr: 1303-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c 

pedido de antecipação de tutela antecipação de tutela inaudita altera pars 

ajuizada pelo Alcei Andrade em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

Município de Sinop, objetivando, em linhas gerais, por HOME CARE – 

internação domiciliar, o qual consiste em cuidados de enfermagem 24 

horas ininterrupto supervisionado por enfermeira responsável técnica, 

fisioterapia respiratória e motora diária, visita médica quinzenal, 

nutricionista mensal, e ainda, cama hospitalar com colchão adequado e 

suporte de soro, bem como os medicamentos.

 Determinada a emenda da petição inicial (fl. 60), o autor descurou de 

atender ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme teor da certidão de fl. 63.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a 

parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia.

 Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas na decisão de fl. 60, inexiste alternativa senão indeferir a 

petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 16 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 532901 Nr: 5946-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGGDL, CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 532901

Vistos,

Acolho o parecer de fl. 223 e determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, bem como dizer sobre o parecer 

técnico do Núcleo de Apoio Judicial – NAJ colacionado à fl. 224.

 No caso de decurso do prazo sem manifestação, arquivem-se.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377555 Nr: 24968-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IDÚSTRIAL DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IDÚSTRIAL 

DE VÁRZEA GRANDE, CNPJ: 01364371000115. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 378773 Nr: 25892-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

SERVIÇOS FOMENTO MERCANTIL LTDA, DÁRIO DA COSTA BARBOSA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ LAZARO FRANÇA 

PARREIRA - OAB:31.352 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo o executado concordado e/ou deixado de apresentar impugnação 

ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 598475 Nr: 4445-77.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA PEREIRA ALVES, ILDA PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIZAEL JOSE CANDIDO - 

OAB:23138/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. n.º 598475

Vistos,

Intime-se a parte requerida para informar no processo sobre a 

possibilidade de entrega voluntária dos medicamentos e insumos sub 

judice (14 Latas de alimentação enteral 800g; 30 equipos para alimentação 

macrogotas; 180 Frascos de 300 ml; 01 Sonda para gastronomia com 

botom gastronomia 24 fr 4,5; 23 Fraldão geriátrico tamanho 180 unidades; 

Baclofeno 10mg, 07 caixas/mês), através do sistema de saúde estadual, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de serem realizadas medidas 

que assegurem o resultado prático equivalente a tutela jurisdicional 

buscada nos autos.

 Anoto, por oportuno, o descaso do ente público no cumprimento de sua 

obrigação constitucional, bem assim, a ofensa aos princípios 

constitucionais da Administração Pública, sujeitando o paciente ao 

agravamento de sua situação de saúde ou pondo em risco a própria vida 

deste, caso não tenha acesso à medicação que necessita, a qual já foi 

determinada a entrega pelo juízo.

Noutro giro, quanto ao pedido de bloqueio do valor de R$ 23.703,04 

relativo às valores retroativos (setembro/2018) que foram gastos com a 

aquisição dos medicamentos e insumos objeto do litígio, determino que a 

parte autora comprove documentalmente o dispêndio realizado no aludido 

valor para fins de análise do pedido em questão.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308295 Nr: 4254-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F K SUEKANE LTDA, FABIANO KIYOSHI 

SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): F K SUEKANE LTDA, CNPJ: 

03261458000192, Inscrição Estadual: 131.888.307 e atualmente em local 

incerto e não sabido FABIANO KIYOSHI SUEKANE, Cpf: 88844013134, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424502 Nr: 24337-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIRENE MARIA DA SILVA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: vera lúcia conceição arruda - 

OAB:4930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a expedição do alvará de fl. 133 em favor da Farmácia 

Droga Geral a fim de que forneça o medicamento a parte autora, determino 

a intimação da referida empresa para encaminhar a Nota Fiscal a este 

Juízo no prazo de 10 (dez), para a devida prestação de contas, sob pena 

de busca e apreensão da referida Nota Fiscal.

Com a juntada da nota fiscal, intimem-se o executado para que se 

manifeste sobre a prestação de contas requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Outrossim, tendo em vista a informação de disponibilização da medicação 

Micofenolato Miofetila 500mg na Farmácia de Alto Custo – SES a partir do 

dia 19/11/2019, por meio de Ofício nº 33/2019/GBSES/SES/MT, de 

14/11/2019, arquivado em Gabinete, intime-se a parte autora para que, 

provida de documentação pessoal e receita médica, dirija à Farmácia de 

Alto Custo e informe nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, 

através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Anoto, por oportuno, que a parte autora deve submeter a nova avaliação 

médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção 

do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação 

médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de novembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 601163 Nr: 13430-97.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZENILDA TEODORA DE LIMA - 

OAB:17806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 601163

Vistos,

Analisando os autos observo que o processo já foi sentenciado, razão 

pela qual determino que seja certificado o eventual trânsito em julgado da 

referida sentença.

Após, abra-se vistas dos autos a Defensoria Pública para, caso queira, 

promover o eventual cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino que os autos sejam 

arquivados com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 10 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 599939 Nr: 21329-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NEY GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE), ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638, Luciana Zamproni Branco - OAB:OAB/RO 2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Edson Ney Gabriel em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT visando fossem 

os executados obrigados a fornecerem os medicamentos prescritos pelo 

seu médico, em conformidade com os termos da sentença prolatada nos 

autos.

A parte exequente informou à fl. 297 que os executados vem cumprindo 

corretamente com a obrigação e estão disponibilizando a medicação 

sempre que necessário, requerendo, assim, a extinção do feito.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude do cumprimento da obrigação de 

fazer constante na sentença proferida nos autos, em virtude do 

cumprimento da obrigação pelos executados, consoante noticiado pela 

própria parte exequente à fl. 297.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Ficam os requeridos isentos do pagamento das custas e das despesas 

processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que a esta foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão 

pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação 

/ Remessa Necessária 000319-79.2016.8.11.00007, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2019, DJe 

21.08.2019).

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias

P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande- MT, 10 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 597661 Nr: 7194-47.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR, LAFAETE GONÇALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Em atenção ao petitório de fl. 509, determino sejam os autos arquivados 

com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 595876 Nr: 12301-23.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINEIDE FOGAÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Mendonça Pinto - 

OAB:26257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro ao Autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, 

incontinenti, foi encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico 

sobre as questões clínicas relativas ao caso em apreço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela em caráter de urgência proposta por Clarineide Fogaça dos Santos, 

em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que é portadora 

de doença coronária multiarterial grave, necessitando com urgência que 

seja realizada revascularização do miocárdica, pois corre risco de morte.

É a síntese necessária. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico 

brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer 

apresentado pelo NAT, aponta que:

“1- Quanto à doença alegada: Há nos autos documentos médicos que 

atestam a existência da patologia.

2- Quanto à necessidade do procedimento: pelas informações dos autos e 

dados da bibliografia, o procedimento solicitado está indicado para o caso, 

sendo o único recurso terapêutico para a recuperação da saúde do 

Requerente. Sua realização necessita ser o mais precoce possível a fim 

de possibilitar melhor desfecho clínico.

3- Quanto ao pleito: O procedimento pleiteado encontra-se disponível na 

rede SUS, está regulado e autorizado, há prestador qualificado, 

aguardando apenas o agendamento.

4- Quanto à urgência do procedimento: Há urgência na realização do 

procedimento de acordo com os relatos médicos, por ser o mesmo 

fundamental para a recuperação da saúde do Requerente. Há risco à vida 

em decorrência das lesões coronarianas descritas no laudo do 

cateterismo, pelo risco de infarto com alta morbimortalidade.

Concluindo, o procedimento postulado é adequado ao caso, porém o 

Requerente não pode aguardar indefinidamente a disponibilização da 

vaga, pelo alto risco de complicações e morte.”

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos, que de 

fato a parte Autora comprovou que necessita realizar o procedimento 

cirúrgico de revascularização miocárdica, com urgência. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência.

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada 

determinando que o Estado de Mato Grosso providencie no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão da Requerente Clarineide Fogaça 

dos Santos, na Central de Regulação para realização do procedimento 

cirúrgico de revascularização miocárdica (conforme indicação médica 

anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em 

hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a 
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acomete.

 Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital.

Considerando que com a implantação do Sistema PJE, não é mais permitida 

a distribuição de processos físicos, ordeno seja a referida ação 

digitalizada e incluída no PJE.

 Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da 

intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência 

em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a 

citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC.

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008603-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008603-78.2019.8.11.0040. AUTOR(A): SOELI RIBEIRO FERNANDES, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça 

gratuita, bem como a prioridade da tramitação dos autos, por tratar-se de 

pessoa Idosa. Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento do 

medicamento Xarelto, diante do diagnóstico de fibrilação atrial (trombose 

venosa profunda). Quanto ao pedido antecipatório, importante destacar 

que nos Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ 

em 18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes 

diretrizes: Recomenda-se a parte Autora da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido 

pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico 

que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 

referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a 

necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.” 

Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que 

possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com 

vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas 

terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde 

Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não comprovada a ineficácia, 

inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou 

tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido. 

Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento 

necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação 

Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do 

nome de referência da substância, posologia, modo de administração e 

período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.” Não 

se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a 

necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. No caso concreto, 

encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT aponta que: “Este fármaco não é comtemplado no SUS. O SUS 

oferta a Varfarina. Registro na ANVISA: Sim, para a patologia da autora. 

Quanto a Receita médica: Consta Quanto ao fármaco: previne acidente 

vascular cerebral. Assegurado no SUS: Não; Responsabilidade de 

Atendimento: Não há; Quanto a Urgencia: Não há urgência. Não Consta 

nos autos se a autora fez uso de Varfarina, não justificando assim 

solicitação de fármacos não assegurados no SUS. Não Há justificativa 

Clinica para não utilizar Varfarina”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica suficiente para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados 

em detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo 

SUS. Posto isso, postergo a análise da presente tutela antecipada e 

determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, 

ambos do CPC), pela juntada da justificativa médica acompanhada de 

cópia do prontuário e do histórico médico, para a prescrição direta dos 

medicamentos XARELTO em detrimento dos demais medicamentos 

dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado (em 

sua forma genérica), devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já 

realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada 

ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção 

por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora 

juntar o receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do 

Enunciado 15 do CNJ). Ainda, junte ao autos cópia do cartão SUS. 

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata 

conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010829-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANQUILO BONIFACIO TUMELERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010829-34.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TRANQUILO BONIFACIO 

TUMELERO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos, Diante do decurso temporal referente à propositura da ação, 

intime-se pessoalmente o Requerente para manifestar se ainda possui 

interesse no feito, oportunidade na qual deverá diligenciar pelo andamento 

da demanda, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020588-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ DIAS DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020588-61.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DINIZ DIAS DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA), 

proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual DINIZ 

DIAS DA SILVA, brasileiro, convivente, agente de operação, RG nº: 

0327518 -3, SSP/MT, CPF nº: 427.717.651-87, CNS 708709125868091, 

indicando o telefone para contato : (65 ) 99330 -2100 ou (65 ) 9 9273 

-5999, residente e domiciliado na Rua 32, Quadra 02, Casa 12, no bairro 

Residencial Coxipó, CEP : 78.090-420, em Cuiabá, Mato Grosso, indicando 

o endereço de e -mail: fabioaugusto_87_@hotmail.com,, requer a 

concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, impondo ao Réu a 

obrigação de fazer, consistente em adotar, imediatamente, todas as 

providências necessárias para que o autor SEJA TRANSFERIDO PARA 

LEITO DE UTI de hospital que disponha de recursos técnico e humanos 

para cuidar do caso, com realização de cirurgia de remoção de tumor 

cerebral, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular e sem licitação. Há que ser concedida a liminar ante as 

informações trazidas com a inicial, especialmente o relatório médico que 

indica a necessidade de atendimento imediato, devendo ser considerado, 

ainda, que se trata de idoso. Ademais, consta do relatório que já foi 

solicitado vaga na Central de Regulação n 320308913 e até o momento 

não foi disponibilizada vaga, não havendo dúvida quanto ao direito da 

parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, 

defiro a liminar como solicitado acima. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Os demais pedidos serão apreciados no momento oportuno. 

Cite-se como solicitado. A VIA DESTA DECISÃO VALE COMO EXPEDIENTE 

ENCAMINHADA VIA MALOTE DIGITAL PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO 

PARA CUMPRIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 20 de dezembro de 2019. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020603-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020603-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOAO BATISTA DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por JOAO BATISTA 

DE CARVALHO, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em 

síntese, encontra-se internado no Hospital e Pronto Socorro de Várzea 

Grande, com quadro doença aterosclerótica obstrutiva periférica grave, 

infectada após ferroada de bagre em tornozelo. Diz que se encontra 

internado no setor de emergência, necessitando da realização de 

Procedimento denominado Angioplastia Intraluminal de Vasos das 

Extremidades, em caráter emergencial devido ao risco de perda do 

membro e da própria vida caso haja demora na realização da cirurgia. 

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) 

a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a 

necessidade da realização do procedimento cirúrgico com urgência, 

conforme relatório médico conforme laudo de Id. Nº 27696810 - Pág. 1, a 

fim de que realize os tratamentos, com possível óbito se não tratado com 

urgência e adequadamente. Dessa forma, atrelado a tais fatos resta 

comprovado nestes autos os requisitos autorizadores da medida. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réu, no 

prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), realize o procedimento 

cirúrgico que o autor JOAO BATISTA DE CARVALHO, necessita, qual 

seja; Angioplastia Intraluminal de Vasos das Extremidade da perna direita, 

conforme indicação médica de Id. Nº 27696810, sendo em hospital da rede 

pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o acomete, 

tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se 

encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, 

ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as 

vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de 

Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. 

Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020638-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020638-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA IVONE RIBEIRO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor 

os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta 

por MARIA IVONE RIBEIRO, neste ato representada por sua filha LUCIANE 

RIBEIRO em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, 

alegando, em síntese, que está internada no internada no Hospital Regional 

de Sinop, com diagnóstico de GRAVE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA 

ATEROMATOSA À DIREITA, sendo que necessita, COM URGÊNCIA, ser 
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submetida ao procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM 

IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO, conforme relatório médico anexo, 

inclusive – UTI. Diz que se encontra internada no setor de emergência, 

todavia, necessita de urgente cirurgia para o devido tratamento, sob pena 

de vir a óbito, pelo que requer a concessão de tutela específica nesse 

sentido, seja em hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, 

autorizados os exames e procedimentos para seu restabelecimento. SÃO 

OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a 

necessidade de intervenção cirúrgica, para realização de ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO, 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com urgência, 

conforme relatório médico, a fim de que realize a cirurgia e os exames e 

tratamentos, com possível óbito se não tratado com urgência e 

adequadamente. Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado 

nestes autos os requisitos autorizadores da medida. Ante o exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réu, no prazo 

máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), realize o procedimento 

cirúrgico que a autora MARIA IVONE RIBEIRO, necessita, qual seja; 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO, fornecendo também os materiais necessários, 

conforme indicação médica de Id. Nº 27705911 - Pág. 1, sendo em hospital 

da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que a 

acomete, que tenha UTI - ESPECIALIZADA para o caso, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Defiro também a 

realização dos exames médicos necessários, indicados no laudo médico. 

Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para 

cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim 

necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, 

citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis 

(NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de 

designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e 

necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020662-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBRY REZENDE E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Defiro a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por DOMBRY REZENDE E 

SILVA, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá - MT, 

alegando, em síntese, que: “ O Autor, com 86 ANOS de idade, deu entrada 

no na Unidade de Saúde UPA – Norte (Morada do Ouro) com quadro de 

cardiopatia, coronariopata, em uso de marcapasso, está no terceiro dia de 

internação com o diagnostico de insuficiência renal aguda, com indicação 

de dialise de urgência, choque cardiogênico em uso de dobutamina, 

encontrasse em ESTADO GRAVÍSSIMO COM RISCO DE MORTE EMINENTE, 

devido à necessidade de dialise de urgência e vaga de UTI Cardiológica 

para tratamento adequado do paciente” Segundo o Laudo médico do Dr. 

Carlos Emanoel Baçan, CRM-MT 6329, o diagnóstico atual do Autor é de 

cardiopata, coronariopata, em uso de marcapasso, com insuficiência renal 

aguda, com indicação de diálise de urgência, choque cardiogênico em uso 

de sobutamina, correndo RISCO DE MORTE caso não receba esse devido 

tratamento”. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). 

No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita de transferência para 

ambiente hospitalar com capacidade técnica para tratamento da 

enfermidade conforme descrito e que possua suporte cardiológico e do 

tratamento de diálise de urgência para a insuficiência renal, com urgência, 

conforme pedido médico. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de 

urgência e determino que o(s) Requerido(s) realize(m) a IMEDIATA 

transferência da parte Autora, para hospital da rede pública de saúde na 

cidade de Cuiabá-MT ou particular cuja transferência deverá ocorrer por 

UTI móvel fornecida pelo Estado e/ou município de Cuiabá-MT apta a tratar 

da patologia que a acomete e que possua suporte cardiológico com tal 

tratamento de diálise (conforme indicação médica anexa), sob aplicação 

de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de 

descumprimento. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a 

aplicação de multa que ficando autorizado o encaminhamento desta 

decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Várzea Grande – MT 23 de dezembro de 2019 

Cumpra-se com Urgência. (assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020628-43.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020628-43.2019.8.11.0002. AUTOR(A): AILTON GOMES DE SOUZA RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. 

Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde. 

DETERMINO seja os autos em apreço encaminhado com a documentação 

juntada, imediatamente ao NAT - (Núcleo de Apoio Técnico), através do 

malote digital. Com o relatório daquele núcleo imediatamente conclusos 

para as deliberações de praxe. Várzea Grande – MT 24/12/2019 

(assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020663-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY MOURA ZUANAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020663-03.2019.8.11.0002. AUTOR(A): VALERY MOURA ZUANAZZI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte 

Autora. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, 

que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio 

Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de 

um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas 

à saúde. DETERMINO que, seja os autos em apreço encaminhado com a 

documentação juntada, imediatamente ao NAT - (Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, para que aquele nucleo exaure seu 

parecer técnico. Com o relatório daquele núcleo imediatamente conclusos 

para as deliberações de praxe. Várzea Grande – MT 24/12/2019 

(assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020664-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

FRANCINETE MARTINS BRILHANTE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS Nº 1020664-85.2019 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTORA: 

FRANCINETE MARTINS BRILHANTE SILVA Vistos, Defiro ao Autor (a) os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública de 

Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência em favor 

de FRANCINETE MARTINS BRILHANTE SILVA, brasileira, idosa com 78 

(setenta e oito) anos, nascida em 04.04.1941, natural de Mauriti/CE, filha 

de Maria Dolores Martins e Augusto Brilhante, portadora do CNS Nº 701 

0008 1352 0498 e RG nº 368460, inscrita no CPF sob o nº 801.864.241- 

91, residente e domiciliada à Rua Caiçara, nº 472, Bairro Aeroporto, 

município de Peixoto de Azevedo/MT, telefone 66 – 9-99111110 (contato 

de seu filho, Sr. Antônio Augusto Brilhante Silva), em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Matupá -MT, alegando, em síntese, que: 

Com a morte de seu genitor esta se encontrava emocionalmente abalada. 

Em seguida, no sábado dia 20/12/2019, sofreu um quadro de hipertensão, 

os dedos estavam todos roxos, rosto pálido e pouca oxigenação. No 

mesmo dia, acrescentou ainda o Sr. Antônio, foi sua genitora intubada, 

sendo bem delicado o seu quadro. Contudo, a referida unidade de saúde 

não apresenta estrutura mínima necessária para o tratamento de Acidente 

Vascular Cerebral – AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo). Salienta que 

o médico responsável pelo paciente ora em tela, Dr. José Agnaldo 

Paranhos Souto, CRM-MT 8382, já solicitou a regulação da Sra. 

FRANCINETE MARTINS BRILHANTE SILVA para a realização do 

procedimento de “Tratamento de Acidente Vascular Cerebral – AVC 

(isquêmico ou hemorrágico agudo)", sendo necessária vaga em UTI adulto, 

tipo II, com neurologista, conforme extrato do SISREG em anexo, indicando 

a situação como “Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento 

imediato”. Na solicitação da vaga de UTI para a referida cirurgia, consta 

como enfermidade indicada CID G458 – Outros acidentes isquêmicos 

cerebrais transitórios e síndromes correlatas. Deste modo, solicita-se 

tratamento e a internação como emergência, pelo risco de vida da 

paciente. Destaca o autor que, a unidade de saúde onde atualmente se 

encontra a Sra. FRANCINETE MARTINS BRILHANTE SILVA não dispõe de 

recursos muito avançados ou sequer uma Unidade de Tratamento 

Intensivo – UTI. Neste diapasão foi o relatório do médico Dr. José Agnaldo 

Paranhos Souto em anexo, elaborado no dia de hoje e apresentado Sr. 

Juliano nesta promotoria, confira-se: “Solicitada vaga de UTI e avaliação 

cardiológica. Paciente em uso de noradrenalina com 20ml/hora mantida PA 

130 X 70 mmHg. Necessidade urgente de vaga em UTI, por risco de morte, 

devido à necessidade de tratamento intensivo. O atraso na remoção pode 

acarretar piora do quadro e risco de morte. O transporte aéreo se faz 

necessário para a mesma é em UTI aérea. ” É a síntese necessária. 

DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte Autora comprovou que 

necessita de transferência para hospital que disponha de Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com suporte que a requerente necessita, com 

urgência, conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizada a transferência e 

internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela 

de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência 

antecipada determinando que os Requeridos realizem a transferência da 

parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte 

neurológico(conforme indicação médica anexa), no prazo de até 24 (vinte 

e quatro) horas, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da 

patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo ser utilizado 

UTI aérea. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de 

descumprimento da presente decisão fixo multa de R$10.000,00 (dez mil 

reais) por dia de atraso. Outrossim, fica autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). 

Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da 

intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência 

em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a 
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citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. Várzea 

Grande – MT 24/12/2019. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020665-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUI NILSON STECHERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SIDINIR BIF STECHERT OAB - 341.627.479-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020665-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RUI NILSON STECHERT 

REPRESENTANTE: MARIA SIDINIR BIF STECHERT RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos... Analisando os 

autos, a despeito dos argumentos da autora, in casu, infere-se prudente a 

colheita do parecer médico do NAT para a apreciação do pleito. Destarte, 

solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo possível, parecer especializado 

quanto à pertinência do procedimento do fornecimento da medicação – 

CONCÁRDIO 10mg, ENTRESTO 49mg/51mg, GLYXAMBI 25mg/5mg, 

MERITOR 4mg/1000 mg, ROSUCOR 10mg, ASPIRINA PREVENT 100mg, 

devendo ser remetida cópia da inicial para análise. Com juntada do parecer 

do NAT, retorne o feito em conclusão. Expeça-se o necessário, COM 

URGÊNCIA. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020666-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020666-55.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos... Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por JOSE DOS SANTOS, em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, alegando, em 

síntese, que deu entrada no Pronto Socorro nesta data com INFARTO 

AGUDO DO MIOCÁRDIO I219, necessitando urgentemente de necessidade 

de ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM IMPLANTE DE STENT. 

Diz que se encontra internado no setor de emergência, todavia, necessita 

de urgente procedimento cirúrgico e caso necessário vaga na UTI para o 

devido tratamento, sob pena de vir a óbito, pelo que requer a concessão 

de tutela específica nesse sentido, seja em hospital conveniado ao SUS ou 

particular, bem como, autorizados os procedimentos para seu 

restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: 

Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com urgência, conforme relatório médico, pena de 

sofrer maiores sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, 

inclusive, vir a óbito se não tratado com urgência e adequadamente. 

Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no 

prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), realize o procedimento 

cirúrgico que o autor JOSÉ DOS SANTOS, necessita, qual seja; 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/C IMPLANT DE STENT”, conforme 

indicação médica de Id. Nº 27714554 - Pág. 1, sendo em hospital da rede 

pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o acomete, 

tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se 

encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, 

ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as 

vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de 

Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. 

Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020669-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020669-10.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SONIA APARECIDA DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta por SONIA APARECIDA DA SILVA, em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, alegando, em 

síntese, que deu entrada no Hospital Nossa Senhora do Rosário em 

08.12.2019 com doença coronariana arterosclerótica grave (multi arterial) 

CID I25.1, necessitando urgentemente de necessidade de transferência 
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para UTI a fim de realizar procedimento de revascularização do miocárdio, 

sob risco de morte súbita. Diz que se encontra internado no setor de 

emergência, todavia, necessita de urgente procedimento cirúrgico e caso 

necessário vaga na UTI para o devido tratamento, sob pena de vir a óbito, 

pelo que requer a concessão de tutela específica nesse sentido, seja em 

hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados os 

procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Para a concessão de tutela antecipatória, mister se 

faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com urgência, conforme relatório médico, pena de 

sofrer maiores sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, 

inclusive, vir a óbito se não tratado com urgência e adequadamente. 

Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no 

prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), realize o procedimento 

cirúrgico que a autora necessita, qual seja, revascularização do 

miocárdio, conforme indicação médica de Id. nº 27714935, sendo em 

hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia 

que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça 

as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de 

Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. 

Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020670-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON DE AQUINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS Nº 1020670-92.2019 AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA – AUTOR: 

RONIVON DE AQUINO DA SILVA Vistos, Defiro ao Autor (a) os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação 

de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência em favor de 

RONIVON DE AQUINO DA SILVA, em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de TANGARÁ DA SERRA -MT, alegando, em síntese, que: O 

requerente RONIVON DE AQUINO DA SILVA, atualmente com 52 anos, foi 

admitido na UTI adulta do Hospital das Clinicas de Tangará da Serra/MT, 

por apresentar estado grave de Síndrome Coronariana Aguda (SSST). 

Após ser admitido no Hospital das Clínicas, o paciente foi submetido a 

exame de cateterismo, revelando estar acometido de reestenose grave 

(95%) suboclusão artéria descentente (laudo médico em anexo). Em razão 

do seu grave quadro clínico, foi indicado ao paciente a realização, em 

caráter de emergência, do procedimento cirúrgico de Angioplastia com 

implantação de 2 stents farmacológicos (laudo médico anexo). Extrai-se 

ainda do espelho do SISREG III anexo que, após a realização do 

cateterismo cardíaco, foi solicitado via Central de Regulação Estadual a 

realização da Angioplastia em Artérias Coronárias, no entanto até o 

momento sem previsão de vaga para realização do procedimento. 

Ademais, conforme laudo médico anexo, devido ao seu grave quadro 

clínico, é necessário que o procedimento seja realizado em caráter de 

emergência, uma vez que o autor corre risco de iminente reinfarto, 

arritmias, insuficiência cardíaca e MORTE. O requerente buscou ajuda 

através da Saúde Pública conforme já mencionado para fornecimento do 

procedimento vindicado, mas não obteve êxito. Frise-se que as despesas 

com o tratamento são de alto custo, sendo que o requerente e sua família 

não reúnem condições financeiras para suportá-las, sendo considerados 

hipossuficientes nos termos da lei (declaração anexa). Informa ainda que 

o autor, no mês de julho de 2019 submetido à procedimento de 

angioplastia, todavia, encontra-se apresentando complicações, tornando 

ainda mais delicado seu quadro clinico. No que tange a gravidade do caso, 

conforme descrito em relatório médico anexo, se a patologia não for 

tratada precocemente, ou seja, ser realizada a angioplastia, o requerente 

estará exposto ao iminente risco de morte. Com isso, faz-se necessário a 

urgência e emergência para a realização do procedimento requerido, 

sendo que é a única forma de evitar a evolução da patologia apresentada. 

Neste sentido, convém esclarecer que segundo Resolução n°. 1451/1995 

do Conselho Federal de Medicina, estatuiu por meio de seu artigo 1°, 

parágrafo segundo, como norma cogente médica que a termologia 

urgência sucede a patente necessidade de atendimento imediato, senão 

vejamos: ‘’ Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos 

e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações 

de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de 

sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência 

no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Parágrafo Primeiro 

- Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com 

ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência 

médica IMEDIATA.’’ Ao final a parte requerente afirma que: “Considerando 

a inércia dos entes demandados e a gravidade do caso, não restou 

alternativa senão buscar a condenação dos requeridos na obrigação de 

fornecer procedimento de ANGIOPLASTIA EM ARTÉRIAS CORONÁRIAS 

COM IMPLANTAÇÃO DE 2 STENTS FARMACOLOGICOS, bem como todo o 

tratamento necessário à sua patologia e eventual transporte, caso não 

seja fornecida a realização do procedimento nesta municipalidade”. É a 

síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Autora comprovou que necessita de que sejam realizados imediatamente o 

procedimento cirúrgico de que o requerente necessita qual seja: 

procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA COM DOIS IMPLANTES DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS, bem como o transporte adequado ao 

paciente, caso seja disponibilizada vaga em domicílio diverso, e ainda 

forneçam os demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem 

necessários, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas, com 

urgência, pois há o risco de morte, conforme pedido médico. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

transferência e internação em UTI. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a 
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tutela de urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem o 

procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA COM DOIS IMPLANTES DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS, bem como o transporte adequado ao 

paciente, caso seja disponibilizada vaga em domicílio diverso, e ainda 

forneçam os demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem 

necessários, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas; no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, em hospital da rede pública de 

saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade 

os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que 

o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo ser utilizado 

UTI aérea se caso for preciso. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de 

Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 

Outrossim, fica autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Várzea Grande – MT 24/12/2019. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020672-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020672-62.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA CARDOSO DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DOS PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por MARIA 

CARDOSO DA SILVA, em face do Estado de Mato Grosso e do Município 

de Tangará da Serra-MT, alegando, em síntese, A requerente foi admitida 

na UTI adulta do Hospital das Clinicas de Tangará da Serra/MT no dia 

21/12/2019, após sofrer Infarto Agudo do Miocárdio. Após ser admitida no 

Hospital das Clínicas, a paciente foi submetida a exame de cateterismo, 

revelando estenose grave em segmento marginal (90%) e segmento médio 

(80%) da Artéria Descendente anterior, estenose grave (80%) em 

segmento proximal e (90%) segmento médio de Artéria Circunflexa, 

caracterizando Doença Coronariana Grave Multiarterial (CID: I211). Em 

razão do seu grave quadro clínico, foi indicado à paciente a realização, em 

caráter de urgência, do procedimento cirúrgico de Revascularização do 

Miocárdio, conforme laudo médico juntado à Id. nº 27715030 - Pág. 1. Diz 

que se encontra internado no setor de emergência, todavia, necessita de 

urgente procedimento cirúrgico e UTI para o devido tratamento, sob pena 

de vir a óbito, pelo que requer a concessão de tutela específica nesse 

sentido, seja em hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, 

autorizados os procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS 

FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Decido. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) 

a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a 

necessidade de procedimento cirúrgico de Revascularização do 

Miocárdio, bem como, transferência para Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI com urgência, conforme relatório médico, sob o risco de vir a óbito se 

não tratado com urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 24 horas 

(vinte e quatro horas), realizem o procedimento cirúrgico que na autora 

MARIA CARDOSO DA SILVA, necessi ta,  qual  seja; 

RESVASCULARIZAÇÃO DE MIOCARDIO,”, conforme indicação médica de 

Id. Nº 27715030 - Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia que o acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Autorizo ainda, 

a realização de exames e medicamentos necessários para o tratamento 

da autora. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as 

vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de 

Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. 

Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020671-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CORREIA DA MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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AUTOS Nº 1020671-77.2019 AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA – AUTOR: 

MARTA CORREIA DA MOTA Vistos, Defiro ao Autor (a) os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de 

Fazer com pedido expresso de tutela de urgência em favor de MARTA 

CORREIA DA MOTA, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

ALTA FLORESTA - MT, alegando, em síntese, que: A autora conta 

atualmente com 48 (quarenta e oito) anos de idade e encontra-se 

internada no Hospital Regional de Alta Floresta/MT há 03 (três) dias, 

necessitando de avaliação com médico cirurgião vascular para verificar 

eventual necessidade de procedimento cirúrgico. Outrossim, a autora 

encontra-se regulada via sistema SISREG na modalidade ambulatorial 

desde 16/11/2019, todavia, até a presente data não realizou a consulta. A 

médica Dra. Karine que acompanha a requerente junto ao Hospital 

Regional no item 07 do receituário médico evidencia que a consulta deve 

ser realizada em caráter de URGÊNCIA, e que poderá acarretar sequelas 

caso o tratamento adequado não seja realizado, vide item 08. Frise-se que 

o Hospital Regional de Alta Floresta/MT não conta com a especialidade 

médica indicada (cirurgião vascular). De seu turno, a requerente não 

possui condições financeiras para custear a realização da consulta junto 

à rede particular de saúde, visto que sequer recebe benefício do INSS e 

atualmente é sustentada pela sua filha, logo, não possui renda para arcar 

com tal ônus. Diante deste cenário, a requerente pretende o auxílio do 

Poder Judiciário, de onde se espera que a Justiça seja realizada de forma 

plena e célere, no sentido de obter o fornecimento gratuito da cirurgia 

acima descrita. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). 

No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita de que sejam realizados 

imediatamente o procedimento cirúrgico de que o requerente necessita 

qual seja: CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA 

VASCULAR, outrossim fica desde já determinado que o Estado custeie a 

realização do procedimento cirúrgico caso seja necessário conforme a 

ser indicado pelo MEDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando 

que os Requeridos realizem os procedimentos conforme o requerido pela 

parte autora e descrito nos documentos que acompanham a peça inicial e 

esta R. Decisão, bem como caso a paciente precise de transporte 

adequado, caso seja disponibilizada vaga em domicílio diverso, e ainda 

forneçam os demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem 

necessários, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas; no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, em hospital da rede pública de 

saúde ou hospital particular sendo custeado pelo Estado, apto a tratar da 

patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra a paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo ser utilizado 

UTI móvel e aérea se caso for preciso. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 

Outrossim, fica autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Várzea Grande – MT 24/12/2019. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020673-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE SANTOS FERREIRA OAB - 094.958.394-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020673-47.2019.8.11.0002. AUTOR(A): OTTO SANTOS DA SILVA 

REPRESENTANTE: ELIENE SANTOS FERREIRA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos... Analisando os 

autos, a despeito dos argumentos da autora, in casu, infere-se prudente a 

colheita do parecer médico do NAT para a apreciação do pleito. Destarte, 

solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo possível, parecer especializado 

quanto à pertinência do procedimento do fornecimento da medicação – 

PREGOMIN® 60ml de 3/3 horas, devendo ser remetida cópia da inicial para 

análise. Com juntada do parecer do NAT, retorne o feito em conclusão. 

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020674-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BOTELHO PATRICIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020674-32.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DALVA BOTELHO PATRICIO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

Vistos... Analisando os autos, a despeito dos argumentos da autora, in 

casu, infere-se prudente a colheita do parecer médico do NAT para a 

apreciação do pleito. Destarte, solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo 

possível, parecer especializado quanto à pertinência do procedimento do 

fornecimento da medicação – PITAVASTATINA CALCICA 2mg, ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO 81mg, COLECALCIFEROL 7.000 U.I., CANDESARTANA 

CILEXETILA 16mg, devendo ser remetida cópia da inicial para análise. Com 

juntada do parecer do NAT, retorne o feito em conclusão. Expeça-se o 

necessário, COM URGÊNCIA. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020678-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE FATIMA SAPIEZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1020678-69.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CAROLINE DE FATIMA 

SAPIEZINSKI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP Vistos... Defiro ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por CAROLINE DE 

FATIMA SAPIEZINSKI, em face do Estado de Mato Grosso e do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT alegando, em síntese, a e está 

hospitalizada na Maternidade e Hospital Santo Antônio de Sinop, conforme 

laudo em anexo. Vejo também, que Autora GESTANTE é de alto risco e 

necessita de cirurgia para interromper a gestação trigemelar sendo 

necessário UTI NEONATAL COM 3 (três) VAGAS, pois se trata de uma 

gestação TRIGÊMEOS, COM 01 FETO APRESENTANDO CENTRALIZAÇÃO 

FETAL- AUTO RISCO DE MORTE, necessitando de urgente procedimento 

cirúrgico e UTI para o devido tratamento, sob pena de vir a óbito, pelo que 

requer a concessão de tutela específica nesse sentido, seja em hospital 

conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados os 

procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a que 

autora gestante é de alto risco e necessita de cirurgia para interromper a 

gestação trigemelar sendo necessário uti neonatal com 3 (três) vagas, 

pois se trata de uma gestação trigêmeos, com 01 feto apresentando 

centralização fetal- auto risco de morte, conforme relatório médico juntado 

à Id. nº 27716094 - Pág. 1. Presentes, portanto, os requisitos para a tutela 

de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para 

DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro 

horas), realizem o procedimento cirúrgico que na autora CAROLINE DE 

FATIMA SAPIEZINSKI, necessita, qual seja; CIRURGIA PARA 

INTERROMPER A GESTAÇÃO – trigemelar - E 3 (TRÊS) VAGAS DE UTI 

NEONATAL, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE UTI AÉREA, 

conforme indicação médica de Id. Nº 27716094 - Pág. 1, sendo em hospital 

da rede pública de saúde ou particular apto a tratar o caso, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Autorizo ainda, 

a realização de exames e medicamentos necessários para o tratamento 

da autora e de seus bebês. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020681-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020681-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): AGOSTINHA DA SILVA CAMPOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro à autora os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por Agostinha da 

Silva Campos em face do Estado de Mato Grosso e do município de 

Várzea Grande, alegando, em síntese, que conta atualmente com 82 

(oitenta e dois) anos de idade e encontra-se internada na UPA-IPASE 

desde 21.12.2019, em ventilação mecânica, portanto, entubada, e 

necessita com urgência de vaga em UTI, sob pena de não receber o 

tratamento adequado e vir a óbito. Diz, inclusive, que a autora foi regulada 

no SISREG sob o n.° 320468266, em caráter de emergência, todavia, em 

contato com a Central de Regulação foi informada a indisponibilidade de 

vagas. Em decorrência, requer a concessão de tutela para determinar que 

a autora seja transferida para hospital que disponha de UTI, a fim de ser 

tratada sua enfermidade. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: 

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os documentos 

clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a necessidade de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com urgência, 

conforme relatório médico datado de hoje, pena da autora vir a óbito. 

Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o réu, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), providencie a transferência 

da autora para Unidade de Terapia Intensiva–UTI para o devido 

atendimento e diagnóstico. Deverá o Estado, caso necessário, transferir a 

autora para hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a 

patologia, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade 

onde se encontra para o menor desgaste possível da paciente com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade, inclusive, aéreo. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito Plantonista
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020676-02.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE POXOREU RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público requer a 

concessão de tutela urgência para determinar que o Estado 

realize/autorize cirurgia de correção de colesteatoma no ouvido direito 

(mastoidectomia radical) em favor de Roseli Rodrigues dos Santos. Diz 

que a paciente necessita do procedimento com urgência, que é orçado em 

aproximadamente R$ 21.000,00, e que a cirurgia não é mais realizada pelo 

SUS, conforme Ofício n.° 652/GABINETE/SMS/2019. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Em pesquisa sobre o quadro clínico da 

paciente, observo tratar-se de situação de urgência, visto que, acaso não 

tratada a patologia, poderá levar, conforme declaração médica de Id. 

27714832, p. 06, ao aumento da infecção, ou até mesmo a surdez, o que 

encontrei em leitura na rede internacional de computadores[1]. Da inicial 

ainda observo ofício da Secretaria Municipal de Poxoréo, onde a paciente 

reside, informando que a Central de Regulação de Rondonópolis não vem 

realizando esse tipo de procedimento cirúrgico. Em se tratando do direito à 

saúde entendo que o Judiciário não pode deixar à deriva os que lhes 

procuraram, principalmente pessoas enfermas e carentes quanto de 

cuidados médicos e sem condições de arcar com os altos custos de um 

plano particular de saúde, vendo-se à margem da sociedade com a 

omissão explícita do Estado em não lhe fornecer tratamento médico à 

altura. Infelizmente, é impossível não deixar de consignar meu profundo 

inconformismo com a saúde pública neste país, onde as pessoas, para 

terem o devido atendimento, necessitam socorrer-se ao Judiciário para 

que interceda, obrigando que o Estado cumpra obrigação que é 

originariamente sua, ao passo que deveria ser automática e independente 

de qualquer ordem. É realmente lastimável que o Judiciário tenha que 

interceder junto ao Estado, obrigando-o a atender cidadão com sérios 

traumas, sob pena de vir a óbito ou causar-lhe sérias sequelas caso não 

seja prontamente atendida, em completa omissão de socorro à vida. Com 

efeito, o pleito de pronto atendimento decorre do direito constitucional 

constante no art. 5o da Carta Constitucional de 1988, que assim determina: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Como cláusula pétrea, 

a Constituição Federal erige o direito à vida, o que poderá ser garantido à 

criança com a prestação urgente de serviços pelo Estado, pois pelo que 

consta nos autos somente com uma internação imediata é que ela estará 

livre de quaisquer sequelas, ou, ainda, o óbito. Esses elementos, portanto, 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori, assim como, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pelo real risco da paciente sofrer 

uma infecção generalizada e perder a audição do ouvido direito. DIANTE 

DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA para DETERMINAR que o réu 

providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o necessário 

à realização do procedimento de correção de colesteatoma no ouvido 

direito (mastoidectomia radical) da paciente Roseli Rodrigues dos Santos. 

Para tanto, deverá o Estado, caso necessário, transferir a paciente para 

hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia, 

tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se 

encontra para o menor desgaste possível da paciente com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade, inclusive, aéreo. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 25 de dezembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista [1] 

https://www.direitodeouvir.com.br/blog/colesteatoma-descubra-causas-si

ntomas
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020683-91.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADEMAR BISPO DO CARMO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE Vistos... 

Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea 

Grande, alegando, em síntese, que está internado no Hospital Municipal de 

Nova Mutum desde 17.12.2019 com aparente quadro de febre 

hemorrágica, sendo necessária a internação em hospital apto a realizar 

hematologia, sob pena de piora de seu quadro clínico ou até óbito. SÃO 

OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade de realizar o exame hematológico 

para confirmar o quadro de dengue hemorrágica. Registra o relatório, 

inclusive, que seu quadro é grave e pode piorar, podendo até mesmo levar 

o autor a óbito. Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Registro, ainda, que consta nos autos informação nos autos que 

o autor foi regulado em 17/12 e até o momento não houve solução de seu 

caso, o que também comprova a necessidade da medida para rápida ação 

em seu diagnóstico e tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência para DETERMINAR que o réu, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito horas), providencie a transferência do autor para hospital onde realize 

seu diagnóstico (hematologia), devendo, caso necessário, assim proceder 

por UTI aérea para hospital da rede pública de saúde ou particular apto a 

realizar o exame e tratar a patologia que o acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se à 

Secretaria de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, 

hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, cite-se o réu 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 

c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista
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BRUNA VALDOMERI DA LUZ (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020685-61.2019.8.11.0002. AUTOR(A): BRUNA VALDOMERI DA LUZ 

RÉU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Tangará da Serra, alegando, em síntese, que deu entrada na 

UPA de Tangará da Serra em 25.12.2019 em decorrência de acidente 

automobilístico (motocicleta), que lhe causou diversas lesões, em especial, 

traumatismo crâneo encefálico, de forma que necessita, com urgência, ser 

transferida para hospital que possua UTI com equipe especializada em 

neurocirurgia, que não há naquele município. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de 

acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte autora 

comprovou a necessidade de transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI com urgência, considerando que as sequelas que sofreu 

em decorrência de acidente automobilístico podem levá-la a óbito se não 

tratada com urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 

horas), providenciem a transferência da autora para Unidade de Terapia 

Intensiva–UTI com equipe em neurocirurgia para o devido atendimento da 

autora, conforme indicação médica, devendo, caso necessário, assim 

proceder por UTI aérea para hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia que a acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se 

às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, 

hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 335 

c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020685-61.2019.8.11.0002. AUTOR(A): BRUNA VALDOMERI DA LUZ 

RÉU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Tangará da Serra, alegando, em síntese, que deu entrada na 

UPA de Tangará da Serra em 25.12.2019 em decorrência de acidente 

automobilístico (motocicleta), que lhe causou diversas lesões, em especial, 

traumatismo crâneo encefálico, de forma que necessita, com urgência, ser 

transferida para hospital que possua UTI com equipe especializada em 

neurocirurgia, que não há naquele município. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de 

acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte autora 

comprovou a necessidade de transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI com urgência, considerando que as sequelas que sofreu 

em decorrência de acidente automobilístico podem levá-la a óbito se não 

tratada com urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 

horas), providenciem a transferência da autora para Unidade de Terapia 

Intensiva–UTI com equipe em neurocirurgia para o devido atendimento da 

autora, conforme indicação médica, devendo, caso necessário, assim 

proceder por UTI aérea para hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia que a acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se 

às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, 

hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 335 

c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020815-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LIDIANE DA SILVA NUNES 

SALLES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos... Analisando os autos, a despeito dos 

argumentos da autora, in casu, infere-se prudente a colheita do parecer 

médico do NAT para a apreciação do pleito. Destarte, solicite-se do NAT, 

no prazo mais exíguo possível, parecer especializado quanto à pertinência 

do procedimento do fornecimento da medicação – MICOFENOLATO DE 

MOFETILA - 500MG (tomar um comprimido de 12/12 horas)., devendo ser 

remetida cópia da inicial para análise. Com juntada do parecer do NAT, 

retorne o feito em conclusão. Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020812-96.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ROZIANE SILVA PEDROSO 

GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos... Defiro ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência proposta por SAMUEL HIGOR SILVA 

PEDROSO, menor impúbere, representado por sua genitora, ROZIANE 

SILVA PEDROSO, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em 

síntese, O autor conta atualmente 13 (treze) anos de idade, e conforme 

relatório médico necessita de cirurgia para quadris bilateral (ressecção 

artroplástica e osteotomia valgizante), uma vez que é portador crônico de 

paralisia cerebral teraparética espástica totalmente comprometido, com 

luxação paralítica bilateral de quadris, ADM (amplitude de movimento) 

bloqueada, crepitação, paciente espástico, pernas cruzadas, não sendo 

possível realizar a higiene. Diz que necessita da realização de 

Procedimento denominado, em caráter emergencial devido ao risco de 

perda do membro e da própria vida caso haja demora na realização da 

cirurgia. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade da realização do procedimento 

cirúrgico com urgência, conforme relatório médico conforme laudo de Id. 

Nº 27729803 - Pág. 1, a fim de que realize os tratamentos, com possível 

óbito se não tratado com urgência e adequadamente. Dessa forma, 

atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos os requisitos 

autorizadores da medida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os réu, no prazo máximo de 48 horas (quarenta e 

oito horas), realize o procedimento cirúrgico que o autor SAMUEL HIGOR 

SILVA PEDROSO, necessita, qual seja; cirurgia para quadris bilateral 

(ressecção artroplástica e osteotomia valgizante), conforme indicação 

médica de Id. Nº 27729803, sendo em hospital da rede pública de saúde 

ou particular apto a tratar a patologia que o acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Defiro também a 

realização de todos os exames e medicamentos necessários, bem como 

dos materiais para a cirurgia. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020878-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020878-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA 

RÉU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta por JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, em face do 

Estado de Mato Grosso e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

alegando, em síntese, que O requerente JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA é 

portador de hipertensão arterial sistêmica, coronariana grave e 

dislipidêmico, necessitando urgentemente de necessidade de 

ANGIOPLASTIA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO. Diz 

que se encontra internado no setor de emergência, todavia, necessita de 

urgente procedimento cirúrgico e caso necessário vaga na UTI para o 

devido tratamento, sob pena de vir a óbito, pelo que requer a concessão 

de tutela específica nesse sentido, seja em hospital conveniado ao SUS ou 

particular, bem como, autorizados os procedimentos para seu 

restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: 

Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade de cirurgia e vaga de em 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com urgência, 

conforme relatório médico, pena de sofrer maiores sequelas decorrentes 

de acidente vascular cerebral, inclusive, vir a óbito se não tratado com 

urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para 
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DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito 

horas), realize o procedimento cirúrgico que o autor JOAQUIM ALVES DE 

ALMEIDA, necessita, qual seja; ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/C 

IMPLANT DE STENT”, conforme indicação médica de Id. Nº 27734621 - 

Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou particular apto a 

tratar a patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste 

possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se às Secretarias de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020883-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

S.E.A.S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - 035.289.481-40 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020883-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, S.E.A.S RÉU: MUNICIPIO DE NOBRES 

PROCURADOR: PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO Vistos... Analisando os 

autos, a despeito dos argumentos da autora, in casu, infere-se prudente a 

colheita do parecer médico do NAT para a apreciação do pleito. Destarte, 

solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo possível, parecer especializado 

quanto à pertinência do procedimento requerido pela parte autora, 

devendo ser remetida cópia da inicial para análise. Com juntada do parecer 

do NAT, retorne o feito em conclusão. Expeça-se o necessário, COM 

URGÊNCIA. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020837-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020837-12.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IRACI DA SILVA GOMES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos... Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

do município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que conta 

atualmente com 67 (sessenta e sete) anos de idade e apresenta quadro 

de hipertensão arterial e diabete crônica, e que em 26.12.2019 deu 

entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande após sofrer enfarto do 

miocárdio, necessitando de internação em UTI em caráter de urgência. 

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com urgência, conforme relatório médico, pena de 

vir a óbito. Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os 

réus, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), providenciem a 

transferência da autora para Unidade de Terapia Intensiva–UTI para o 

devido atendimento e diagnóstico. Deverá a autora, caso necessário, ser 

transferida para hospital da rede pública de saúde ou particular apto a 

tratar a patologia, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra para o menor desgaste possível da paciente com 

o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à 

dimensão da enfermidade, inclusive, aéreo. Comunique-se à Secretaria de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020893-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH (AUTOR(A))

JOAO NELSON ULRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (RÉU)

Municipio de Campo Novo dos Parecis (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020893-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): GRAZIELA DOS SANTOS 

ULRICH, JOAO NELSON ULRICH RÉU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta 

por JOÃO NELSON ULRICH, neste ato representado por sua filha 

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH, em face do Estado de Mato Grosso e 

do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, alegando, em 

síntese, que O requerente necessita, COM URGÊNCIA, de uma cirurgia de 

ANGIOPLASTIA cardíaca devido ao entupimento das artérias do coração, 

conforme laudos médicos anexos. Diz que se encontra internado no setor 

de emergência, todavia, necessita de urgente procedimento cirúrgico e 

caso necessário vaga na UTI para o devido tratamento, sob pena de vir a 

óbito, pelo que requer a concessão de tutela específica nesse sentido, 

seja em hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados 

os procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 
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RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a 

necessidade de cirurgia e vaga de em transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com urgência, conforme relatório médico, pena de 

sofrer maiores sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, 

inclusive, vir a óbito se não tratado com urgência e adequadamente. 

Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no 

prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), realize o procedimento 

cirúrgico que o autor JOÃO NELSON ULRICH, necessita, qual seja; 

“ANGIOPLASTIA cardíaca”, conforme indicação médica de Id. Nº 

27737615- Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia que o acomete, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se 

às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, 

hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 

c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002182-68.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos, Defiro a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação Ordinária de Preceito Cominatório com Pedido 

de Tutela de Urgência e multa cominatória movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em favor de YTALO PIETRO DA SILVA,, em face 

do Estado de Mato Grosso e Município de Colíder - MT, alegando, em 

síntese, que: O infante YTALO PIETRO DA SILVA, nascido em 15/11/2018, 

necessita realizar, com urgência, o procedimento de “HERNIOPLASTIA 

INGUINAL/ CRURAL (UNILATERAL)”, conforme documentos em anexo. Os 

documentos médicos que acompanham a presente vestibular comprovam 

a enfermidade que acomete o paciente, sendo que conforme consta do 

atestado médico subscrito pelo médico Darcy Bicudo Ibraim (CRM/MT 

4344): “(…) CRIANÇA DE 01 ANO E SETE DIAS, COM DIAGNÓSTICO 

DESDE O NASCIMENTO DE HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL DIREITA (CID 10: 

k40.2), E CRIPTORQUIDIA ESQUERDA (CID 10: Q53.1), COM SOLICITAÇÃO 

DE AVALIAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PEDIÁTRICA HÁ 

VÁRIOS MESES. NECESSITA COM URGÊNCIA DA AVALIAÇÃO, POIS A 

PATOLOGIA DE HÉRNIA PODE EVOLUIR COM CONSEQUÊNCIAS 

OBSTRUTIVAS E GANGRENA, O QUE CONSISTIRÁ DE EMERGÊNCIA 

CIRÚRGICA COM RISCO DE MORTE PARA O PACIENTE. SOBRE O 

DIAGNÓSTICO DE CRIPTORQUIDIA, TAMBÉM É URGÊNCIA SUA 

AVALIAÇÃO PELA ESPECIALIDADE, PARA EVITAR QUE A CRIANÇA 

DESENVOLVA INFERTILIDADE, OU DANOS EMOCIONAIS FUTUROS EM 

RELAÇÃO SUA COMPOSIÇÃO CORPORAL. O TRATAMENTO 

PROVAVELMENTE PARA HÉRNIA SERÁ CORREÇÃO CIRÚRGICA, E DA 

CRIPTORQUIA SERÁ INVESTIGAÇÃO CLÍNICA COM CIRURGIA, OU NÃO, 

DEPENDENDO DAS ANORMALIDADES.” Salienta que, o caso do paciente 

em tela é grave, pois consoante relato de sua genitora, o infante vem 

apresentando inchaço na genitália e de acordo com o laudo médico a 

patologia pode evoluir com consequências obstrutivas e gangrena. E ao 

final requer: 1- Seja, com fundamento no art. 196 da Constituição Federal, 

julgado procedente o pedido constante nesta ação para, confirmando a 

tutela de urgência, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO que 

disponibilize em favor do infante YTALO PIETRO DA SILVA a realização do 

PROCEDIMENTO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL); 

2- Intimar, o MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT a fornecer para o referido paciente 

transporte necessário e adequado, alimentação e acomodação ao 

paciente e ao seu acompanhante, sob pena de pagar, consoante arts. 500 

e 537 do CPC, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento 

ordem judicial; Com a inicial vieram os documentos que a instruíram, bem 

como documentos de identificação das partes requerente. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Autora comprovou que necessita de transferência para tratamento 

especifico com urgência, conforme pedido médico. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

internação em hospital/clínica especializada. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a 

tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) 

realize(m) a transferência da parte Autora para tratamento médico 

conforme especificado com urgência, (conforme indicação médica anexa), 

no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, em hospital da rede pública de 

saúde ou na ausência deste para hospital da rede privada devendo em 

momento oportuno ser apresentado orçamento e demais documentos, apto 

a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais 

mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, outrossim fica deferido em caso de descumprimento 

da ordem judicial multa diária no aporte de R$ 1.000,00 (mil reais), 

outrossim fica autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 
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mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Várzea 

Grande- MT 27 de dezembro de 2019 (assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019934-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019934-74.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA FRANCISCA RODRIGUES 

DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE 

E MEIO AMBIENTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro à Autora os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando o teor da Portaria 

nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação civil pública de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela específica, proposta por 

Maria Francisca Rodrigues da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e 

o Município de Várzea Grande, visando a realização de cirurgia de 

revascularização do miocárdio com uso de extracorpórea com 2 ou mais 

enxertos e suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com urgência. É 

a síntese necessária. DECIDO. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, o parecer apresentado pelo NAT, aponta que: “1- Quanto à 

doença alegada: Há nos autos relatório médico que atestam a existência 

da patologia. 2- Quanto à necessidade do procedimento: pelas 

informações dos autos, e dados da bibliografia, o procedimento solicitado 

está indicado para o caso, sendo o único recurso terapêutico para a 

recuperação da saúde da Requerente. Sua realização necessita ser o 

mais precoce possível, a fim de possibilitar melhor desfecho clínico. 3- 

Quanto ao pleito: O procedimento pleiteado encontra-se disponível na rede 

SUS, com prestador qualificado, sendo que em Cuiabá o Hospital Geral 

Universitário – HGU e o Hospital AMECOR realizam este procedimento, via 

Sistema Único de Saúde. Competência do Estado de Mato Grosso. 4- 

Quanto à urgência do procedimento: Há urgência na realização do 

procedimento, por ser o mesmo fundamental para a recuperação da saúde 

da Requerente. Há risco à vida, em decorrência das lesões coronarianas 

suboclusivas graves, apresentadas no laudo do médico”. Aliada às 

informações do NAT, constato dos documentos clínicos, que de fato a 

parte Autora comprovou que necessita da cirurgia cardíaca de 

revascularização do miocárdio, com urgência. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizado o procedimento. Estão 

presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando 

que o Estado de Mato Grosso providencie no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, a inclusão da Requerente Maria Francisca 

Rodrigues da Silva na Central de Regulação para realização do 

procedimento de cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio com 

uso de extracorpórea com 2 ou mais enxertos (conforme indicação 

médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a 

acomete e que possua suporte de UTI. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020913-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIO SCARMUCINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020913-36.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SIRIO SCARMUCINI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, alegando, em síntese, que se encontra internado no 

Hospital Regional de Cáceres em razão de acidente automobilístico, que 

lhe causou “TRM Cervical”, e necessita de transferência para UTI a fim de 

fixar a coluna cervical. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É 

certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde 

(CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos 

acostados, de fato a parte autora comprovou a necessidade de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com urgência, 

conforme relatório médico datado de hoje, pena de sofrer insuficiência 

respiratória. Presentes, portanto, a meu ver, os requisitos para a tutela de 

urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR 

que o réu, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), providencie a 

transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva–UTI para o 

devido atendimento e diagnóstico. Deverá o Estado, caso necessário, 

transferir a autora para hospital da rede pública de saúde ou particular 

apto a tratar a patologia, tendo-se como prioridade os locais mais próximos 

da cidade onde se encontra para o menor desgaste possível da paciente 

com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à 

dimensão da enfermidade, inclusive, aéreo. Comunique-se à Secretaria de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020931-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020931-57.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JUINA Vistos... Defiro ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Ação Civil Pública com Pedido de 

Tutela proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Juína, apontando o MP que foi procurado pela Sra. Adileusa Ferreira 

Rocha de Jesus informando acerca do quadro clínico de Rodinei Rocha de 

Jesus, que deu entrada no Pronto Socorro municipal daquele município em 

20.12.2019 e que necessita realizar procedimento de Angioplastia 

Coronariana com implante de stents (CID 1250), sob pena de vir a óbito. 

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato o 

paciente comprovou a necessidade de realização do procedimento de 

angioplastia, considerando a existência de lesão suboclusiva de 95% da 

artéria circunflexa, podendo vir a óbito caso não seja atendido. Presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO 

a tutela de urgência para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, realizem procedimento de Angioplastia Coronariana com 

implante de 02 (dois) stents no paciente Rodnei Rocha de Jesus, conforme 

indicação médica, devendo, caso necessário, assim proceder por UTI 

aérea para hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a 

patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste 

possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se às Secretarias de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019945-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019945-06.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADAM MIGUEL DOS SANTOS 

RIBEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Ante a petição de ID. 

Nº 27715236, determino a intimação da Defensoria Pública para que, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, diligencie com o objetivo de trazer aos 

autos o endereço (e-mail, telefone, malote digital etc.) dos hospitais 

indicados no ID. Nº 27715236. Com o cumprimento do acima exposto 

deverá a senhora gestora diligenciar imediatamente, independente de nova 

determinação no sentido de intimar os referidos hospitais para 

apresentarem os orçamentos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

expeça-se o necessário, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se 

VÁRZEA GRANDE, 28 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020921-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020921-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE PARANATINGA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos... Defiro à autora os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de 

Paranatinga, alegando, em síntese, que a Sra. Adeny Cione da Costa, com 

60 (sessenta anos de idade), encontra-se acometida por cálculos renais e 

que necessita realizar procedimento cirúrgico para retirada desses 

cálculos, com urgência. Diz o MP, também, que a Sra. Adeny faz uso de 

medicamentos para controlar as dores, que a impedem de realizar as 

tarefas do dia a dia, e que solicitado o procedimento na Central de 

Regulação em novembro/2019, não foi disponibilizada vaga. SÃO OS 

FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever 

de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

paciente comprova a necessidade quanto ao procedimento cirúrgico, o 

que foi apontado pelo corpo médico e pela Secretaria de Saúde de 

Paranatinga, o que ainda não ocorreu pela ausência de leito. Com efeito, é 

cediço que a presença de cálculos renais causa bastante incômodo e dor 

e, caso não tratado, pode causar entupimento do ureter, cólica renal e até 

mesmo infecções do trato urinário ou infecção generalizado, com risco de 

óbito. Presentes, portanto, a meu ver, os requisitos para a tutela de 

urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR 

que os réus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, providenciem o 

tratamento a que a Sra. Adeny necessita. Deverão os réus, caso 

necessário, transferir a autora para hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia, tendo-se como prioridade os locais 

mais próximos da cidade onde se encontra para o menor desgaste 

possível da paciente com o deslocamento, ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade, inclusive, aéreo. 

Comunique-se à Secretaria de Saúde ou quem lhe faça as vezes para 

cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que 

a ausência implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se 

de plantão judiciário, deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, 

art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo 

titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito plantonista
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Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020924-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020924-65.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE PARANATINGA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos... Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela proposta 

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Paranatinga, 

alegando o MP, em síntese, que o adolescente P.H.R.M, atualmente com 12 

(doze) anos de idade, necessita de consulta médica com neuropediatra, 

sendo informado por sua genitora que o medicamento controlado que o 

adolescente faz uso não tem surtido efeito, deixando-o agressivo. 

Apresentado parecer do NAT – Núcleo de Assistência Técnica (Id. 

27741455, p. 43/44), informou a necessidade da consulta, todavia, com 

brevidade e de forma eletiva, sem urgência. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de 

acordo com os documentos clínicos acostados, de fato o adolescente 

comprovou a necessidade de consulta com profissional na área de 

neuropediatria para avaliar sua condição atual, bem como, a medicação 

que atualmente faz uso. Solicitadas informações ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico, informou quanto à necessidade de tal procedimento, 

todavia, é considerada de caráter eletivo, não se tratando de situação 

urgente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para 

DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

providenciem ao adolescente atendimento/consulta com neuropediatra, 

bem como, os demais procedimentos, exames e medicamentos para 

restabelecimento de sua saúde. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020940-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020940-19.2019 AUTOR (A): FERNANDA RITA DE SOUZA RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. Considerando o 

teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário 

deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de 

auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde. DETERMINO seja 

os autos em apreço encaminhado com a documentação juntada, 

imediatamente ao NAT - (Núcleo de Apoio Técnico), para o mais breve 

possível elaborar o parecer técnico/relatório. Desde já, autorizo o envio à 

aquele núcleo de apoio via e-mail nat@tjmt.jus.br. Com o relatório daquele 

núcleo imediatamente conclusos para as deliberações de praxe. 

Intimem-se Cumpra-se Várzea Grande – MT 24/12/2019 (assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020942-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MENDES (AUTOR(A))

DALILA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - RECESSO FORENSE DECISÃO Processo: 

1020942-86.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARCOS MENDES, DALILA 

MENDES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que conta 

atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade e encontra-se internado 

no Hospital Regional de Alta Floresta há 02 (dois) dias com quando de 

lesão expansiva cerebral em lobo frontal do crânio (CID: R 90.0). Em razão 

disso, necessita de cirurgia cerebral com neurocirurgião, sob pena de 

sofrer sequelas permanentes ou até óbito. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de 

acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte autora 

comprovou a necessidade do procedimento cirúrgico com neurocirurgião e 

transporte até hospital com as instalações e corpo clínico especializado, 

conforme relatórios médicos. A ressonância, inclusive, aponta a 

possibilidade do autor estar acometido de um tumor cerebral, devendo ser 

melhor investigado. Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para 

DETERMINAR que o réu, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), 

providencie exames e cirurgia cerebral com neurocirurgião, bem como, 

sua transferência para hospital onde possa receber o devido atendimento 

e diagnóstico. Deverá o autor ser transferido para hospital da rede pública 

de saúde ou particular apto a tratar a patologia, tendo-se como prioridade 

os locais mais próximos da cidade onde se encontra para o menor 

desgaste possível da paciente com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, inclusive, 

aéreo. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou quem lhe faça as vezes 

para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este Juízo 

das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório 

à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta 

decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite-se a parte ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020946-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

AMADEUS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAMILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA OAB - 008.927.381-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos, Defiro ao Autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de ação cível com pedido expresso de tutela de urgência em 

favor de AMADEUS FERREIRA DA SILVA, em face do Estado de Mato 

Grosso, alegando, em síntese, estar internada na UTI do Hospital na 

cidade de Tangara da Serra -MT, necessitando com urgência de 

transferência via UTI móvel para Hospital de rede pública que disponha de 

Unidade de Terapia Intensiva para realizar procedimento cirúrgico de 

cateterismo, conforme documentação médica em anexo. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Autora comprovou que necessita de transferência para hospital que 

disponha de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para cirurgia cardíaca com 

urgência, conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizada a transferência e 

internação em UTI para realização de cirurgia. Estão presentes, portanto, 

os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a 

tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso 

e Municipio de Tangará da Serra - MT realize a transferência via UTI móvel 

para hospital de rede pública de saúde que disponha de Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI ou hospital da rede privada, para realização de 

cirurgia cardíaca (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, tendo-se como prioridade os locais mais próximos 

da cidade onde se encontra o paciente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Por envolver interesse de menor, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Havendo certidão do oficial de justiça 

dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Várzea Grande – MT 28 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 0002973-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

0002973-46.2019.8.11.0044. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PARANATINGA Vistos... Defiro ao autor os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por proposta pelo 

Ministério Público em favor de Pedro Henrique Rosa Miranda, em face do 

Estado de Mato Grosso e da Município de Paranatinga-MT alegando, 

alegando em síntese, a necessidade de exame neuropediatra urgente. 

Vejo também, que já consta no processo parecer do Nat e manifestação 

do Ministério Público, necessitando urgentemente da consulta médica, pelo 

que requer a concessão de tutela específica nesse sentido, seja em 

hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados os 

procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, juntamente com parecer do NAT de Id, nº 

27741388, e manifestação do Ministério Público de Id. Nº 27741388, pág. 

23 - comprovando a veracidade e necessidade da consulta médica com 

urgência. Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os 

réus, no prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), forneçam ao 

menor/paciente Pedro Henrique Rosa Miranda, a consulta com médico 

Neuropediatra, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade. Autorizo ainda, a realização de exames e medicamentos 

necessários para o tratamento do autor. Comunique-se às Secretarias de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1020981-83.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES MORAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020981-83.2019.8.11.0002. AUTOR(A): TEREZINHA MARQUES MORAES 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta 

por proposta TEREZINHA MARQUES MOARES SILVA, em face do Estado 

de Mato Grosso e da Município de Sinop-MT alegando, alegando em 

síntese, a necessidade de realização de procedimento Angioplastia 

Conorária com Implante de 3 Stentes Farmacológicos. Decido. Decido. Para 

a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte Autora comprovou que necessita da realização de Angioplastia 

Conorária com Implante de 3 Stentes Farmacológicos, com urgência. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do procedimento e há 

urgência na realização do procedimento devido ao risco da paciente 

padecer em decorrência da piora do quadro clínico, e que em outras 

demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de 

saúde atualmente disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede 

privada de saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do 

valor necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, 

DEFIRO EM PARTE a tutela liminar, para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, em rede privada, e, se necessário, de internação 

em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o 

SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a 

proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, 

no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Determino a empresa Sonicardio & Vascular apresentar o 

custo do procedimento necessário para o restabelecimento da saúde do 

paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites do custo 

apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o procedimento, 

devendo entrar em contato com o paciente, cientificando-o da data, 

horário e local. Facultando ao ente público, em exíguo prazo, a realização 

de perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de 

necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou 

impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. Apresentado o custo 

do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida fazer o depósito 

judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via 

sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto 

aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde 

de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste 

Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o 

levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020990-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARUSCO GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020990-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIA MARUSCO GODOY RÉU: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Analisando os autos, a despeito dos argumentos da autora, in casu, 

infere-se prudente a colheita do parecer médico do NAT para a 

apreciação do pleito. Destarte, solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo 

possível, parecer especializado quanto à pertinência do procedimento do 

fornecimento da medicação – PROLIA 60mg (uso injetável – aplicação de 

01 comprimido subcutâneo 02 vezes por ano), devendo ser remetida cópia 

da inicial para análise. Com juntada do parecer do NAT, retorne o feito em 

conclusão. Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021007-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZY APARECIDA BERNARDES MARTINS (AUTOR(A))

CELSO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021007-81.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CELSO MARTINS, SUZY 

APARECIDA BERNARDES MARTINS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos... Analisando os autos, a despeito 

dos argumentos da autora, in casu, infere-se prudente a colheita do 

parecer médico do NAT para a apreciação do pleito. Destarte, solicite-se 

do NAT, no prazo mais exíguo possível, parecer especializado quanto à 

pertinência do procedimento COLANGIOPANCREATOGRAFIA 

ENDOSCÓPICA RETRÔGRADA, devendo ser remetida cópia da inicial para 

análise. Com juntada do parecer do NAT, retorne o feito em conclusão. 

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021034-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021034-64.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARCELO PEREIRA JUSTINO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

Vistos... Analisando os autos, a despeito dos argumentos da autora, in 

casu, infere-se prudente a colheita do parecer médico do NAT para a 

apreciação do pleito. Destarte, solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo 

possível, parecer especializado quanto à pertinência do leite - NEOCATE, 

120 ML/oferta, sendo 8 ofertas/dia, 10 latas mês, devendo ser remetida 

cópia da inicial para análise. Com juntada do parecer do NAT, retorne o 

feito em conclusão. Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021028-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MPMT - Promotoria de Justiça de Barra do Bugres (AUTOR(A))

JOSE VALDIK SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIL DE SOUZA SILVA OAB - 041.341.341-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021028-57.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE VALDIK SILVA COSTA, 

MPMT - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES 

REPRESENTANTE: ELENIL DE SOUZA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Vistos... Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Ação Civil 

Pública - Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, neste 

ato presentando JOSÉ VALDIK SILVA COSTA, em face do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Barra do Bugres-MT, alegando, em síntese, que 

deu entrada no Pronto Socorro nesta data com INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO, necessitando urgentemente de necessidade de 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM IMPLANTE DE STENT. 

Diz que se encontra internado no setor de UTI, todavia, necessita de 

urgente procedimento cirúrgico para o devido tratamento, sob pena de vir 

a óbito, pelo que requer a concessão de tutela específica nesse sentido, 

seja em hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados 

os procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF, art. 196). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte autora comprovou a 

necessidade de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

com urgência, conforme relatório médico, pena de sofrer maiores 

sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, inclusive, vir a óbito 

se não tratado com urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência para DETERMINAR que os réus, no prazo máximo de 24 horas 

(vinte e quatro horas), realizem o procedimento cirúrgico que o autor JOSÉ 

VALDIK SILVA COSTA, necessita, qual seja; ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA C/C IMPLANT DE STENT” , conforme indicação médica de 

Id. Nº 27758125 - Pág. 1, sendo em hospital da rede pública de saúde ou 

particular apto a tratar a patologia que o acomete com UTI, tendo-se como 

prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que 

tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do 

meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se 

às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, 

hipótese em que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 

c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021037-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERMINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021037-19.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LUIZ CARLOS FERMINO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por LUIZ CARLOS 

FERMIN, em face do Estado de Mato Grosso. Alega em síntese, que o 

requerente LUIZ CARLOS FERMINO, atualmente com 56 anos de idade, foi 

admitido na UTI adulta do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra/MT, 

após apresentar quadro de Infarto Agudo do transmural do miocárdio. De 

acordo com o laudo médico em anexo, após ser admitido no Hospital das 

Clínicas, o paciente foi submetido a exame de cateterismo, revelando lesão 

multiarterial (Artéria circunflexa com estenose de 95%, Artéria 

descendente anterior com oclusão total, Artéria coronária direita com 

suboclusão grave em terço médio). Em razão disso, o requerente, 

necessita ser submetido em caráter de Urgência, ao procedimento de 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, em caráter emergencial devido ao 

risco de perda do membro e da própria vida caso haja demora na 

realização da cirurgia. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade da realização do procedimento 

cirúrgico com urgência, conforme relatório médico conforme laudo de Id. 

Nº 27762941 - Pág.4, a fim de que realize os tratamentos, com possível 

óbito se não tratado com urgência e adequadamente. Dessa forma, 

atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos os requisitos 

autorizadores da medida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os réu, no prazo máximo de 24 horas (vinte e 

quatro horas), realize o procedimento cirúrgico que o autor LUIZ CARLOS 

FERMIN, necessita, qual seja; ao procedimento de REVASCULARIZAÇÃO 

MIOCÁRDICA, conforme indicação médica de Id. Nº 27762941, sendo em 

hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia 

que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade. Defiro também, a realização dos exames e medicamentos 

necessários ao tratamento do autor. Comunique-se às Secretarias de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado. Sem prejuízo, citem-se os réus para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021035-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DOS SANTOS FOGASSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GALVAO DA COSTA DE OLIVEIRA OAB - 037.057.353-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JUARA (RÉU)

MUNICIPIO DE TABAPORA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021035-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): VANDERLEY DOS SANTOS 

FOGASSA REPRESENTANTE: JULIANA GALVAO DA COSTA DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUARA, MUNICIPIO DE 

TABAPORA Vistos... Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por VANDERLEY DOS SANTOS 

FOGASSA, representado por sua cunhada, JULIANA GALVÃO DA 

COSTA DE OLIVEIRA, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em 

síntese, Foi realizado exame de tomografia computadorizada do crânio, no 

qual foi constatado que o requerente foi acometido de HEMORRAGIA 

PARENQUIMATOSA À ESQUERDA CONDICIONANDO IMPORTANTE EFEITO 

DE VOLUME, HERNIAÇÃO SUBFALCINA PARA A DIREITA E HERNIAÇÃO 

TRANSTENTORIAL DESCENDENTE, ALÉM DE HEMORRAGIA 

SUBARACNÓIDE, de modo que necessita com URGÊNCIA ser submetido 

avaliação por MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA, bem como de 

LEITO DE UTI, para tanto, necessariamente, deve ser transportado POR 

UTI ÁREA. Diz que se encontra internada no setor de emergência em 

Juara - MT, todavia, necessita de urgente cirurgia e UTI para o devido 

tratamento, sob pena de vir a óbito, pelo que requer a concessão de tutela 

específica nesse sentido, seja em hospital conveniado ao SUS ou 

particular, bem como, autorizados os exames e procedimentos para seu 

restabelecimento. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; É certo que o Estado tem o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
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para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso 

em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a 

parte autora comprovou a necessidade da realização do procedimento 

cirúrgico com urgência, conforme relatório médico conforme laudo de Id. 

Nº 27762729 - Pág.1, a fim de que realize os tratamentos, com possível 

óbito se não tratado com urgência e adequadamente. Dessa forma, 

atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos os requisitos 

autorizadores da medida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

para DETERMINAR que os réu, no prazo máximo de 48 horas (quarenta e 

oito horas), realize o procedimento cirúrgico que o autor VANDERLEY DOS 

SANTOS FOGASSA, necessita, qual seja; ENCAMINHAMENTO PARA 

LEITO DE UTI COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA, além de consultas e 

exames, tratamentos cirúrgicos e com medicação necessária, conforme 

indicação médica de Id. Nº 27762552 e 27762729, sendo em hospital da 

rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o 

acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade 

onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o 

deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão 

da enfermidade. Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça 

as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de 

Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado. 

Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GIROLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Urgência – Id. 1000030-34.2020.811.0002. PLANTÃO JUDICIÁRIO Vistos 

etc. CLAUDIO ROBERTO GIROLI, representando pela sua esposa LUCIA 

EVANGELISTA GIROLI, qualificados nos autos, propõe a presente AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR em face do ESTADO DE 

MATO DO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, sob o argumento de 

que o requerente possui 62 anos de idade e realiza acompanhamento 

oncológico com o hospital do câncer de Cuiabá com o quadro de 

NEOPLASIA MALIGNA DO BRONQUIO PRINCIPAL – CID 340, contudo 

diante de uma piora repentina no seu quadro foi internado para tratamento 

de urgência por apresentar broncoespasmo severo mais algia torácica 

com diaforese. Narra que foi constatado um derrame pleural de origem 

neoplásica sendo classificado como risco vermelho, qual seja, ser 

submetido à atendimento imediato e necessidade de internação em 

Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, bem como o tratamento de 

quimioterapia, sob risco de óbito, todavia até o momento não há previsão 

para liberação de vaga para UTI, muito menos a realização de 

quimioterapia foi disponibilizada. Instruiu seu pedido com documentos 

pessoais do assistido, dentre eles a solicitação médica informando o 

caráter de urgência, haja vista a natureza gravíssima da situação do 

autor. É o breve relato. Fundamento e decido. No caso em tela, pela 

narrativa dos fatos e pelos documentos juntados aos autos, creio 

existirem motivos suficientes para a concessão da tutela almejada, dada a 

excepcionalidade da situação posta em juízo. É por demais cediço que a 

concessão de tutela prevista nos artigos 300 e 498, do CPC, é 

perfeitamente possível, desde que se façam presentes dois requisitos: 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte 

requerente. No caso em epígrafe, a relevância dos fundamentos da 

demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na 

petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público, por intermédio dos 

requeridos, se negar a prestar, de forma contínua, assistência 

médico-hospitalar à paciente que se encontra com estado crítico de 

saúde, necessitando de custoso tratamento médico com urgência – até 

porque, seu direito é plenamente amparado pela Constituição Federal em 

seu artigo 197, que dispõe: “Art. 197. São de relevância pública as ações 

e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado". Quanto à possibilidade da 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha a tutela 

jurisdicional ser concedida somente em sentença final, é evidente, pois 

não há bem maior a ser protegido que o bem da vida, bem assim restou 

demonstrado o diagnóstico do autor e a necessidade de internação deste 

em Unidade de Tratamento Intensivo em caráter de urgência (id. 27767871 

e id. 27767872) CONCEDO a antecipação de tutela específica, para que os 

requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, no 

prazo de 12 (doze) horas, adotem as providências cabíveis, no sentido de 

viabilizar a transferência do autor CLAUDIO ROBERTO GIROLI da UPA 

IPASE de Cuiabá para UTI - Unidade de Terapia Intensivo, seja em 

estabelecimento que atenda ao SUS, ou mesmo em 

Hospital/Clínica/Instituição Particular, caso não haja disponibilidade imediata 

nas instituições públicas, garantindo-se assim que o assistido tenha 

adequado atendimento com o tratamento quimioterápico necessário. 

Comunique-se à Secretaria de Saúde ou quem lhe faça as vezes para 

cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que 

a ausência implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 344 e 389). Por se tratar de 

plantão judiciário, deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 

139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo 

titular do feito. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, (art. 98 do CPC). 

Dê-se ciência ao MP. Intime-se e cumpra-se, com a urgência que o caso 

requer. Várzea Grande, 02 de janeiro de 2020, às 14h30min. ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

M. J. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000135-11.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MARCIO JOSE DOS SANTOS 

FILHO, MARCIO JOSE DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO PLANTÃO JUDICIÁRIO Vistos etc. MARCIO 

JOSÉ DOS SANTOS FILHO, representando pelo seu genitor MARCIO JOSÉ 

DOS SANTOS, qualificados nos autos, propõe a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR em face do ESTADO DE 

MATO DO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, sob o 

argumento de que o requerente conta apenas com 06 (seis) dias de vida e 

se encontra internado no Hospital Regional de Alta Floresta desde seu 

nascimento com histórico de prematuridade e septicemia, necessitando de 

transferência para UTI Neonatal com acompanhamento de pediatra 

neontologista. Liminarmente requer que, a parte ré viabilize a transferência 

do requerente para leito de UTI Neonatal, devendo ser transportado com 

UTI aérea, pois se encontra em situação grave com risco eminente de 
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morte. Instruiu seu pedido com documentos pessoais do representado, 

dentre eles a solicitação médica informando o caráter de urgência, haja 

vista a natureza gravíssima da situação do autor. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No caso em tela, pela narrativa dos fatos e pelos 

documentos juntados aos autos, creio existirem motivos suficientes para a 

concessão da tutela almejada, dada a excepcionalidade da situação posta 

em juízo. É por demais cediço que a concessão de tutela prevista nos 

artigos 300 e 498, do CPC, é perfeitamente possível, desde que se façam 

presentes dois requisitos: relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao 

direito da parte requerente. No caso em epígrafe, a relevância dos 

fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais 

mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público, por 

intermédio dos requeridos, se negar a prestar, de forma contínua, 

assistência médico-hospitalar à paciente que se encontra com estado 

crítico de saúde, necessitando de custoso tratamento médico com 

urgência – até porque, seu direito é plenamente amparado pela 

Constituição Federal em seu artigo 197, que dispõe: “Art. 197. São de 

relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado". 

Quanto à possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso venha a tutela jurisdicional ser concedida somente em 

sentença final, é evidente, pois não há bem maior a ser protegido que o 

bem da vida, bem assim restou demonstrado o diagnóstico do autor e a 

necessidade de internação deste em Unidade de Tratamento Intensivo em 

caráter de urgência (id. 27779116 – Pág. 3 e id. 27779119) CONCEDO a 

antecipação de tutela específica, para que os requeridos, ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, no prazo de 12 

(doze) horas, adotem as providências cabíveis, no sentido de viabilizar a 

transferência do autor MARCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO através de UTI 

aérea, haja vista a gravidade do quadro clínico do menor, para que seja 

internado em uma UTI Neonatal, seja em estabelecimento que atenda ao 

SUS, ou mesmo em Hospital/Clínica/Instituição Particular, caso não haja 

disponibilidade imediata nas instituições públicas, garantindo-se assim que 

o representado tenha adequado tratamento e acompanhamento de 

Pediatra Neonatologista além de todos os demais atos necessários para 

restabelecimento de sua saúde. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou 

quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providências adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 344 e 389). Por se tratar de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Concedo ao autor a gratuidade de justiça, (art. 98 do CPC). Dê-se ciência 

ao MP. Intime-se e cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Várzea 

Grande, 03 de janeiro de 2020, às 17h53min. ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011186-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TOMELIN BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1011186-14.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA 

TOMELIN BOGO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos, Versam os autos sobre o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA 80 mg, durante toda a gestação e mais 30 (trinta) dias 

após o parto. A requerente diagnosticada com Trombofilia encontra-se na 

8° (oitava) semana de gravidez, o tratamento completo exigirá 200 

(duzentas) ampolas da medicação, sendo uma injeção por dia, conforme 

laudo médico anexo. Em ID 23865122 (12/09/2019), o Juiz que presidia o 

feito deferiu o bloqueio de valores (R$ 25.698,00) para aquisição de 

medicamento suficiente para o período remanescente de tratamento, o 

equivalente a 200 doses do medicamento referenciado, suficiente para 06 

(seis) meses de dispensação para a demandante. Feito o registro. Em que 

pese o agravamento da saúde da paciente, assinalo que em seu favor tem 

uma decisão judicial na qual foi determinado tratamento necessário para a 

preservação de sua vida e, por isso INDEFIRO o pedido Id. 27640256 

(19/12/2019). Em prosseguimento ao feito, à vista dos Enunciados nº 02 e 

53 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde: 

Enunciado nº 02 – Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados 

preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele 

fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da 

enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de 

eficácia da medida; Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o 

bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, 

deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o 

preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; A 

parte requerente acostou aos autos receituário datado 09/08/2019 (Id. n° 

27641065), sendo o mesmo da inicial. Diante do exposto determino a 

intimação da parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos 

autos, novo receituário e laudo médico ou declaração, a fim de comprovar 

a necessidade da medicação prescrita. Com a juntada, remeta-se cópia da 

inicial, acompanhada desta decisão e dos novos documentos médicos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para análise e parecer em exíguo prazo, 

nos termos do art. 9º da Portaria nº 1.135/2011/PRES. Decorrido o prazo 

acima, certifique-se eventual manifestação da parte Requerente e façam 

conclusos. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO DE ALMEIDA GENELUD NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro ao Autor os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação cível com pedido 

expresso de tutela de urgência em favor de Martiniano de Almeida 

Genelud Neto, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Campo Novo do Parecis/MT, alegando, em síntese, estar internado desde o 

dia 04.01.2020 no Centro Hospitalar Parecis, necessitando com urgência 

de intervenção cirúrgica imediata (neurocirurgia), considerando o risco de 

morte. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever 

de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita de intervenção cirúrgica 

(neurocirurgia), com urgência, conforme laudo/pedido médico (Id. 

27826930). Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que 

seja realizado o procedimento cirúrgico. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de 

urgência antecipada determinando os requeridos realizem o procedimento 

cirúrgico (neurocirurgia) (conforme indicação médica anexa), no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível. Comunique(m)-se a 
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Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida à citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ARAGAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERISSIMO PEREIRA DOS SANTOS OAB - 213.333.009-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro a Autora os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação cível com pedido 

expresso de tutela de urgência em favor de Neuza Aragao dos Santos, 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, 

alegando em síntese, estar internada na UTI do Hospital das Clinicas do 

Município requerido, com quadro de infarto agudo do miocárdio, evoluindo 

para choque cardiogênico, em uso de drogas vasoativas em doses altas, 

ventilação mecânica, necessitando com urgência de realização de 

cateterismo cardíaco, e em caso de eventual obstrução seja submetida à 

realização cirúrgica de angioplastia imediatamente. É a síntese necessária. 

DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte Autora comprovou que 

necessita com urgência (horas), para que seja realizado o cateterismo 

cardíaco, sendo que em caso de eventual obstrução deverá ser 

submetida imediatamente ao procedimento cirúrgico de angioplastia, 

conforme laudo/pedido subscrito por 04 (quatro) médicos, constante no Id. 

27827627. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que 

sejam realizados os procedimentos mencionados. Estando presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, a 

tutela de urgência antecipada determinando que os requeridos realizem 

imediatamente o procedimento de cateterismo cardíaco na parte autora, 

sendo que em caso de eventual obstrução deverá ser submetida 

imediatamente ao procedimento cirúrgico de angioplastia (conforme 

indicações médicas em anexo), tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001694-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA BAGATINI SARTORETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001694-66.2017.8.11.0015. AUTOR(A): GEMA BAGATINI SARTORETTO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos a uma das Turmas Recursais com as cautelas de praxe. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA GOMES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT17251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Vistos, Tendo em vista o parecer técnico emitido pelo NAJ, intime-se a 

parte Autora para que esta ou algum representante se dirija a Farmácia de 

Atendimento ao Componente Especializado, munido da documentação 

necessária, afim de que seja feita a retirada da medicação. Às 

providências necessárias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SALES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência 

proposta por Benedito Sales Gonçalves em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Município de Alta Floresta, alegando, em síntese, que se 

encontra internado no Hospital Regional de Alta Floresta desde o dia 

01.01.2020, estando em estado grave, apresentando diagnóstico de 

acidente vascular encefálico (hemorrágico), pneumonia, insuficiência 

cardíaca congestiva, insuficiência renal agudizada, necessitando com 

urgência ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva-UTI, apta a 

realizar serviço de diálise e neurologista/nefrologista, por meio de UTI 

Aérea. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever 

de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita de transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estando presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com 

avaliação em diálise e neurologista/nefrologista (conforme indicação 

médica anexa), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, diante da 

gravidade do paciente, ora parte autora, em hospital da rede pública de 

saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade 

os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que 

o deslocamento tenha o menor desgaste possível, podendo ser utilizado, 

inclusive, UTI aérea, para tratamento com eficiência. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020816-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASTULO ANDRES SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020816-36.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CASTULO ANDRES SANCHEZ 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

Vistos, Defiro a parte Autora os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

prioridade de tramitação por tratar-se de pessoa idosa, se o caso. 

Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento de válvula programável 

tipo Hakin. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) n° 

0042/2020, para análise e parecer, dado a urgência e relevância do caso, 

que consignou: “1. Área médica do pleito: Neurocirurgia”. 2. Motivo do 

pleito: Fornecimento de tratamento para hidrocefalia com válvula 

específica. 3. Da patologia alegada: Existe relatório médico e exames 

atestando a existência do agravo. 4. Da solicitação: Consta regulação 

conforme as normas do SUS. Não consta evidência de negativa pelo ente 

público. 5. Quanto ao pedido: O pedido pode ser considerado pertinente. 

Ao que se pode entender, o uso do material diferenciado é que tem sido 

motivo da demora. A avaliação pela segunda equipe poderia contribuir 

para dirimir dúvidas conforme discutido alhures. 6. Quanto à urgência do 

procedimento: Não há a caracterização de urgência conforme sua 

definição técnica, principalmente devido tempo decorrido (vide abaixo), 

porem há risco de perda de oportunidade de tratamento e até mesmo 

evolução para o óbito. Decido. A saúde é concebida constitucionalmente 

como direito de todos e dever do Estado, que deve garantir mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

outros agravos, ex vi do artigo 196 da Constituição Federal. O Sistema 

Único de Saúde (SUS), composto pela União Federal, pelos Estados e 

Municípios, se constitui no meio pelo qual o Poder Público cumpre o dever 

imposto constitucionalmente (art. 200, CF/88). Impende assinalar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do dever do Estado 

(União, Estado, DF e Município) de fornecer remédios gratuitamente 

àqueles que necessitam. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação é evidente, visto que há relatório médico sobre o diagnóstico de 

Hidrocefalia de Pressão Normal, necessitando a parte autora realizar 

cirurgia de inserção de uma válvula no cérebro (Derivação Ventricular 

para Peritoneo – Atrio – Pleura - Raque), ressaltando-se também que o 

artigo 5°, caput, da Constituição Federal assegura a todos o direito à vida. 

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza 

antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a inclusão da parte Autora na Central de Regulação para fornecer 

e realizar cirurgia de Hidrocefalia de Pressão Normal - HPN, inserção de 

uma válvula programável tipo Hakin ao cérebro para efetivação do 

procedimento (indicação médica anexa), que deverá ser realizada no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, em hospital da rede pública de saúde 

apta a tratar da patologia que a acomete, a saber, Hospital Geral 

Universitário em Cuiabá, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de 

Direito da Saúde do CNJ. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou 

quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020267-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1020267-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOÃO LEANDRO 

FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAÚDE Vistos, Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento de cateterismo cardíaco ante a necessidade 

de salvar a vida da parte Requerente. Relatados, decido. A concessão da 

tutela liminar, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste 

evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na 

sua concessão (art. 300, CPC). É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita da realização de 

ANGIOPLASTIA, com urgência. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão 

presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Frisa-se, 

ainda, há regulação do procedimento e há urgência na realização do 

procedimento devido ao risco do paciente padecer em decorrência da 

piora do quadro clínico, e que em outras demandas semelhantes não 

houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente 

disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede privada de 

saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor 

necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, defiro, 

em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, em rede privada, e, se necessário, de internação 

em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o 

SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a 

proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, 

no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Determino a empresa Sonicardio & Vascular apresentar o 

custo do procedimento necessário para o restabelecimento da saúde do 

paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites do custo 

apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o procedimento, 

devendo entrar em contato com o paciente, cientificando-o da data, 

horário e local. Facultando ao ente público, em exíguo prazo, a realização 

de perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de 

necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou 

impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. Apresentado o custo 

do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida fazer o depósito 

judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via 

sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto 

aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde 

de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste 

Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o 

levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001567-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ENEIAS DARCI DE SOUZA OAB - 593.096.281-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001567-65.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOAO ENEIAS DARCI DE 

SOUZA REU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

em plantão judiciário. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de tutela de urgência para internação da menor GABRIELY DA 

SILVA SIMON em leito hospitalar com UTI – Unidade de Terapia Intensiva, 

haja vista encontrar-se acometida com dengue em estado de gravidade 

elevada. 2. A liminar foi deferida e determinada a remoção da paciente 

para hospital ou clínica, neste Estado ou em outra unidade da Federação 

com suporte de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, ocasião em que foi 

concedido o prazo improrrogável de 12 horas para cumprimento. 3. Na 

sequência, a autora, através da Defensoria Pública Estadual, requereu 

fosse a ré compelida ao cumprimento imediato da Liminar, em razão do 

agravamento da saúde da paciente e, alternativamente, postulou pelo 

bloqueio nas contas do Estado a fim de possibilitar o custeio dos gastos 

com a internação em hospital particular. 4. Uma vez mais foi determinada a 

ré que cumprisse imediatamente a medida, todavia, em novo requerido da 

autora, esta veio a informar que até a presente data a autora encontra-se 

internada na Unidade de Pronto Atendimento de Sinop-MT, sem o 

atendimento adequado, razão pela qual pede o bloqueio das contas do 

Estado para o custeio da internação, e que seja determinado ao Hospital 

daquela cidade que cumpra com a internação da paciente, em leito de UTI, 

antecipadamente, independentemente da concretização da transferência 

dos valores bloqueados. 5. Pois bem. Conforme se vê dos autos, a central 

de regulação do Estado foi intimada, por duas vezes, para o cumprimento 

da decisão, todavia, de acordo com o noticiado nos autos, vem 

descumprindo a decisão, submetendo a paciente um estado de angústia, 

diminuindo sua possibilidade de cura com o passar das horas. 6. Isto 

posto, procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio 

pretendido, correspondente a 07 (sete) dias de tratamento médico 

conforme laudo acostado aos autos (id. 28117444), no valor de R$- 

85.516,45, via sistema BacenJud, junto às finanças do Estado (CNPJ 

03.507.415/0001-44), conforme extrato que ora se junta. 7. No tocante ao 

pedido para que a unidade hospitalar receba a criança, antes mesmo da 

transferência dos valores, entendo que tal medida fere princípios e direitos 

de terceiros e, que, muito embora seja premente a necessidade de 

internação, não se mostra razoável transferir para a instituição hospitalar 

o ônus de arcar antecipadamente com custos de internação, razão pela 

qual indefiro tal pedido. 8. Informe, a autora, os dados bancários da 

instituição hospitalar para o recebimento do numerário. 9. Às providências 

necessárias. VÁRZEA GRANDE, 19 de janeiro de 2020. Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020807-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINA PISSATO OAB - MT23905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020807-74.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ANA PAULA DA SILVA 

SANTANA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos... Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) 

proposta por ANA PAULA DA SILVA SANTANA em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO. Em face do que consta sob a Id. nº 27729238, em que 

a autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008707-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

ANTONIO INFRAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008707-70.2019.8.11.0040. AUTOR(A): ANTONIO INFRAN, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso 

de tutela de urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte 

Requerente, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de 

carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o trânsito em 

julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019834-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOURENCO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019834-22.2019.8.11.0002. AUTOR(A): FRANCISCA LOURENCO ROSA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em conta a natureza da 

presente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com 

pedido expresso de tutela de urgência, pois personalíssima, e diante do 

óbito da parte Requerente, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, 

em razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020309-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020309-75.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA JOSE DA SILVA RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99 do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo 

de 30 (trinta) dias, (artigos 335 c/c 183). Faça consignar no mandado que 

em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiras as alegações formuladas pelo autor, na forma e para os 

efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código de Processo Civil. 

Materializada a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020209-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATTANY CONSUELO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020209-23.2019.8.11.0002. AUTOR(A): NATTANY CONSUELO FERREIRA 

DE ARRUDA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, Para prosseguimento normal do feito, 

defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 a 102 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário Auxílio-Doença Acidentário com conversão em 

aposentadoria por invalidez”, indeferido administrativamente pelo INSS. Em 

casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a presunção de 

legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em especial, à 

referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, 

Galeria Colonial. Sala 4, Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder 

aos quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas 

partes. Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de 

alguma das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este 

juízo, com a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, 

desde logo, os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

termos da Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. 

Conselho da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 

20/05/2014, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O 

prazo para a elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 
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(trinta) dias, contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do 

Juízo e pelo INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte 

Autora, devem constar expressamente do laudo e devem ser respondidos 

pelo (s) perito (s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas 

nulas por este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação 

pormenorizada dos fatos observados que ensejaram uma conclusão 

positiva ou negativa por parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

CPC), devendo na oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se 

for o caso. Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, 

manifeste-se a parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu 

teor. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória. Na 

ausência de proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e 

manifestação quanto ao laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for 

para os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo 

requerido, expeça-se, via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos 

honorários periciais. Tudo cumprido e não havendo possibilidade de 

acordo, venham-me conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do CPC. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de dezembro de 

2019. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010448-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

ATILA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WELITON CARVALHO DE SOUSA (REQUERIDO)

WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANDRE LAZARO DA SILVA (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE ALVES DE MORAES (REQUERIDO)

JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA (REQUERIDO)

LEANDRO GUIMARAES TEODORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA CUNHA OAB - MT0012111A (ADVOGADO(A))

PAULO SILLAS LACERDA OAB - MT0004454A (ADVOGADO(A))

TULIO MORTOZA LACERDA OAB - MT15039/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ISMAEL SALDANHA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010448-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ANDRE LAZARO DA SILVA, 

CARLOS HENRIQUE ALVES DE MORAES, JEAN FELIPE DE SOUZA 

MESQUITA, LEANDRO GUIMARAES TEODORO, WEBER ALVES DE ABREU, 

WELITON CARVALHO DE SOUSA, ATILA BATISTA DOS SANTOS, 

WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

BATISTA Vistos, Nos termos do artigo 453, inciso II, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de março de 2020 às 14h30, a fim de inquirir a testemunha arrolada pela 

parte autora, Ismael Saldanha Júnior, devendo a serventia expedir o 

necessário para a realização do ato. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000113-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE ALMEIDA AYOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000113-21.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA (218) Requerente: REQUERENTE: VALDECI DE ALMEIDA 

AYOLFI Requerido: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 7 de janeiro 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004357-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE ASSUNCAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004357-90.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRUNO JOSE 

ASSUNCAO DA SILVA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 8 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001369-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO (EXECUTADO)

LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

HELOISA MARIA LOBO (EXECUTADO)

JOAQUIM GUEDES LOBO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001369-67.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 
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(1116) Requerente: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Requerido: 

EXECUTADO: LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA, HELOISA MARIA LOBO, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE 

TEREZINHA DE SOUZA LOBO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte executada para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 8 de janeiro 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008199-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008199-78.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): OSVALDO DA SILVA LIMA Requerido: 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 9 de janeiro 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003238-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE SIQUEIRA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ERNESTO YOITI SAKAMOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003238-60.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALBERT 

MAMEDES MOTTA RAMOS Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

VICENTE SIQUEIRA SANTOS, ERNESTO YOITI SAKAMOTO, MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, REITERANDO a intimando da parte autora para, 

manifestar sobre a certidão de ID n. 22333651, no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 9 de setembro de 2019 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010143-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1010143-81.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA JOSE MARQUES DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente juntada aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 9 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINO FEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000373-30.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MARCINO FEREIRA DA 

CONCEICAO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Ante as 

peculiaridades da causa, dispenso a realização da audiência de 

conciliação. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo 

legal. Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020788-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020788-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE GOMES DA COSTA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite o 

Requerido, para responder a presente ação no prazo legal. Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020640-57.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LACIL CASTRO CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020640-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LACIL CASTRO CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99 do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo 

legal. Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020721-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020721-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo legal. 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020647-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MATES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020647-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARISTIDES MATES DA COSTA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo legal. 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009348-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE BISPO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009348-46.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): NEYDE BISPO BUENO Requerido: RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente para que manifeste 

sobre o laudo pericial retro, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020623-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020623-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias, (artigos 335 c/c 183). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiras 

as alegações formuladas pelo autor, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 320, II do Código de Processo Civil. Materializada a 

resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à autora, 

para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020625-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LITIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020625-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADAIR LITIMANN REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. 

Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) 

dias, (artigos 335 c/c 183). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as 

alegações formuladas pelo autor, na forma e para os efeitos dos artigos 

334, 344 e 320, II do Código de Processo Civil. Materializada a resposta, 

com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à autora, para 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020624-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA FRANCISCA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020624-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TERESA FRANCISCA DE 

PAULA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99 do CPC. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a audiência de 

conciliação. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo 

legal. Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020621-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020621-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIANA SANTANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo 

legal. Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiras as alegações formuladas pelo 

autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 320, II do Código 

de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vistas à autora, para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de janeiro de 2020. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009248-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELI BERTOLLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009248-91.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVELI BERTOLLO 

Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente para que manifeste 

sobre o relatório de estudo social, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020999-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA HONORATO RODRIGUES OAB - 851.443.391-15 

(REPRESENTANTE)

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020999-07.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RAYNARA HONORATO DA 

SILVA REPRESENTANTE: ALEXANDRA HONORATO RODRIGUES RÉU: 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cite-se o Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou 

sem juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CHAGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001506-15.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: FRANCISCA CHAGAS DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a r. sentença. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020209-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATTANY CONSUELO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 
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1020209-23.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): NATTANY CONSUELO FERREIRA DE 

ARRUDA Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, 

intimando a parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 07 

de março de 2020 a partir 09:30, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020369-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020369-48.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: DAVI RODRIGUES DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca da perícia médica para o dia 07 de março de 2020 a partir 

10:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004827-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004827-24.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCOS ROBERTO 

FERNANDES Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 13 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020399-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BONIFACIO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DOS SANTOS CRUZ OAB - ES30932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020399-83.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: DAIANE BONIFACIO DE 

ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE 

MATO GROSSO - SEDUC Vistos, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. À letra do artigo 7º, I, da Lei 

12.016/2009, notifique-se a parte impetrada para prestar informações, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos para a apreciação da 

liminar almejada. Expeça-se o necessário com urgência. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000765-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000765-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA 

- EPP REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de revisão de taxa 

para emissão de alvará de localização e funcionamento c/c pedido de 

medida liminar, para compelir o requerido à emissão do alvará de 

localização e funcionamento, bem como o deferimento para o depósito 

judicial no valor R$ 11.687,47. Pois bem. Postergo a análise do pedido de 

tutela antecipada para ser apreciada depois de ouvida a parte requerida, 

pois nesta fase ainda não estão evidenciados, de plano, os requisitos 

autorizadores das medidas pleiteadas. Posto isso, determino a citação do 

requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, (artigos 335 e 183 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002607-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLACI TERESINHA KERBER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002607-87.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: CLACI TERESINHA KERBER 

Requerido: IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA 

GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

estabelecida no art. 701, seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 13 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002458-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(IMPETRANTE)

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO MACHADO NETO OAB - MG44068 (ADVOGADO(A))

LEONEL MARTINS BISPO OAB - MG97449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SEC. DES. URBANO ECONOMICO E TURISMO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002458-28.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: MRV PRIME FAVA 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Requerido: IMPETRADO: SEC. DES. URBANO 

ECONOMICO E TURISMO DE VÁRZEA GRANDE, SECRETÁRIO DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 13 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001589-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001589-31.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): NEDIR DA SILVA OLIVEIRA Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 

701, seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos 

autos à Primeira Instância, bem como para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 13 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)

CRISTIANE FREITAS FERREIRA (REQUERIDO)

AFRÂNIO ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000071-06.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JUSTINA FERREIRA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E 

MEIO AMBIENTE, AFRÂNIO ARAUJO, CRISTIANE FREITAS FERREIRA ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando a parte Autora para que apresente impugnação à 

contestação no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 14 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE OLIVEIRA GIANELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000175-32.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: TERESINHA DE OLIVEIRA 

GIANELLI Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando a parte autora para que manifeste no feito no 

prazo de cinco dias, sobre a proposta de honorários periciais. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003745-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL MOREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003745-89.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: EDIL MOREIRA DA COSTA 

Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando a parte 
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autora para que manifeste no feito no prazo de cinco dias, bem como para 

que junte aos autos os documentos solicito pelo Sr. Perito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001212-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001212-60.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ADRIANO MARCOS DE MORAES 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, 

intimando a parte autora para que manifeste no feito no prazo de cinco 

dias, bem como para que junte aos autos os documentos solicito pelo Sr. 

Perito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001104-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENADIR MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... GENADIR MARIA FERREIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Concessão de Auxilio Doença Acidentário ou Auxilio Acidente 

Cumulada Com Aposentadoria Por Invalidez Acidentária, e Pedida de Tutela 

Antecipada” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, a conversão do 

auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, pois, segundo alega, está 

incapacitado para o trabalho, conforme laudo médico carreado com a 

inicial. Relata ter sofrido acidente de trabalho em 23.03.2018 que o 

incapacitou para o exercício de sua atividade, vindo a receber o auxilio 

doença por acidente do trabalho. Argumenta que desde o acidente sofrido 

não mais reuniu condições de trabalhar, estando incapacitado 

definitivamente para o labor. Pede, pois, a procedência do pedido, com a 

condenação do réu à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por 

invalidez a partir da data da concessão do benefício, ocorrido em 

08.04.2018, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros 

e correção monetária. Instrui o pedido com documentos. A antecipação de 

tutela foi indeferida no despacho inaugural (Id. 17905034). Em 

contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela 

improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, pede a fixação 

dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o 

termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento 

administrativo ou, na falta deste, a da citação. Realizou-se perícia médica, 

com a intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo o réu 

impugnado o laudo pericial, enquanto a parte autora manifestou-se ao 

encontro do laudo. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se assinalar, quanto à prejudicial de mérito – prescrição 

quinquenal, que não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 07.2.2019 e a juntada do laudo pericial aos 

autos em 17.6.2019, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional. 

Assim, fica afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que 

a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram reconhecidas pelo réu quando da 

concessão do auxilio doença por acidente do trabalho, restando, portanto, 

verificar se a redução da capacidade laboral sofrida o impede de 

trabalhar. A perícia médica realizada nos autos deu conta de atestar sua 

condição física, ante a constatação de que houve cegueira na visão 

direita, “Apresenta comprometimento funcional da visão direita ao exame 

clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente 

para a atividade laborativa” (Id. 20957985 – pág. 4). Assim, levando-se em 

conta que ele laborou como ajudante de pátio e somado ao fato de 

atualmente estar com 60 (sessenta) anos, remota é a possibilidade de 

reabilitação profissional, ainda que em função semelhante, pois dificilmente 

conseguirá se reinserir no competitivo mercado de trabalho, tanto em 

razão de sua condição física e da idade, quanto pelo fato de não possuir 

instrução escolar. Nesse contexto, levando-se em conta não apenas a 

condição física, mas também socioeconômica, profissional e cultural do 

autor, nenhuma dúvida resta de que ele está totalmente incapacitado para 

o labor, o que impõe a sua aposentação por invalidez. Em casos 

semelhantes assim se posicionou a jurisprudência: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho.(...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade física, 

econômica e social do segurado para o exercício de atividade laborativa, é 

plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando 

todos os demais requisitos (ser segurado e o período de carência do 

benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenado o réu a 

converter o auxilio doença por acidente do trabalho percebido pelo autor 

em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo 
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pericial aos autos (17.06.2019)[1], com o pagamento das 

parcelas/diferenças em atraso, abatendo valores já pagos 

administrativamente, bem como o abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[2] 

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Genadir Maria Ferreira, portador 

do CPF n. 627.582.501-44; 2. Filiação: Lucinda Maria Ferreira; 3. Benefício 

Concedido: conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez; 

4. Data inicial do Benefício: 17.06.2019 (juntada do laudo pericial aos 

autos); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em 

julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

(TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 1.6.2016) [2] Recurso 

Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006750-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA IRENE DOMINGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006750-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA IRENE 

DOMINGAS REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Visto... Trata-se de ação previdenciária. A petição inicial apresenta 

irregularidade quanto aos documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Por esta razão foi determinado que a 

autora a emendasse, providência esta não cumprida por ela, apesar de 

devidamente intimada. Isto posto, não tendo a autora cumprido a diligência, 

INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. Int. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001212-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001212-60.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ADRIANO MARCOS DE MORAES 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em complemento a intimação anterior, 

impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando as partes para 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003745-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL MOREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003745-89.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: EDIL MOREIRA DA COSTA 

Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Em complemento a Intimação Anterior, impulsiono 

estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 

12 da Lei 12.016/2009, intimando as partes para manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais, no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE OLIVEIRA GIANELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000175-32.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: TERESINHA DE OLIVEIRA 

GIANELLI Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em complemento a 

Intimação Anterior, impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando as partes 

para manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 

cinco dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006436-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006436-76.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: LEUNIRA BORTOLI SANTA 

CATARINA Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da 

Lei 12.016/2009, intimando a parte autora para que manifeste no feito no 

prazo de cinco dias, sobre a proposta de honorários, bem como para que 

junte aos autos os documentos solicitado pelo Sr. Perito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019016-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JEFFERSON PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VIVIAN PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019016-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JEFFERSON PAULO DOS 

SANTOS, VIVIAN PAULA DOS SANTOS, KARINY CRISTINA DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Cite-se o Requerido 

contestar no prazo de 15 dias, com as advertências legais. (artigos 335, 

344 e 345, II, ambos do CPC). Vindo resposta da parte ré, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para, querendo, 

impugnar, também, no prazo de 15 dias. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018294-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER RAMOS NAKAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA CUNHA JUNIOR OAB - GO27481 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1018294-36.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: JENIFER RAMOS NAKAMURA Requerido: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para retire na Secretaria desta Vara Especializada o original da certidão 

de nascimento retificada, no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005696-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARY APARECIDA DE JESUS MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Previdenciária de Concessão de 

Auxílio-Doença c/c com pedido de conversão em Aposentadoria por 

Invalidez c/c com pedido de tutela antecipada” proposta por MARY 

APARECIDA DE JESUS MARIA, qualificada nos autos, em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada 

nos autos, na qual se objetiva, em síntese, a concessão do auxílio-doença 

com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Relata-se que a 

autora requereu o benefício junto ao INSS em razão de estar enferma, 

porém o pedido foi negado sob o argumento de que não havia sido 

constatada a alegada incapacidade laboral, o que não é verdade, já que 

ela sofre de graves problemas de saúde, que a tornam incapaz de 

exercer suas atividades laborais. Pede, assim, a concessão da 

antecipação de tutela. O pedido veio acompanhado de alguns documentos. 

É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), 

que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave 

ou irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No 

caso dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada de alguns 

documentos médicos atestando o quadro clínico da autora. Todavia, o 

INSS, em perícia médica, não constatou a alegada incapacidade (Id. 

21048687), o que significa dizer que a existência de conflitos entre as 

conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à 

pretensão do requerente, afasta o requisito da probabilidade do direito, 

tendo em vista que a matéria só poderá ser desvendada através de 

produção de prova judicial que ateste a incapacidade laborativa da autora 

(TRF3 – Agravo de Instrumento 594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de 

Sanctis – Sétima Turma – 2.10.2017 – publicação 17.10.2017). Diante do 

exposto, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes 

pleiteados (art. 98 do CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 07/2018, no tocante à prova pericial em ações previdenciárias, 

determino, desde logo, a realização de prova pericial técnica, nomeando, 

com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico, 

cabendo pontuar que os quesitos do INSS já estão previamente 

estabelecidos no referido ofício, enquanto que da parte autora deverão 

ser formulados, podendo, porém o réu apresentar outros, caso entenda 

necessário (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 
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Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 23 de agosto de 2019, a partir das 8h30min, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008879-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUZIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008879-97.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: DORIVAL LUZIA 

Requerido: IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno nos 

autos à Primeira Instância, bem como para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004924-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA COSTA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004924-58.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: EDNILSON DA COSTA FORTES Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008175-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIA ANTONIA DE BARROS CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008175-84.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOCINEIA ANTONIA 

DE BARROS CAMPOS Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002260-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE GUIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002260-54.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): MARILZE GUIA DA SILVA CAMPOS 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005946-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE DOS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005946-20.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 
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CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): EURENICE DOS REIS GONCALVES 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOUZA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000998-35.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ROBERTO SOUZA DUARTE Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno nos 

autos à Primeira Instância, bem como para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002634-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002634-70.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: MARIA BENEDITA 

VILELLA VELASCO Requerido: IMPETRADO: SECRETARIO 

ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002369-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002369-68.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: NATANAEL SILVA 

OLIVEIRA Requerido: IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE 

VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002910-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002910-67.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno nos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000010-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROBERTO SILVA (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000010-82.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: BONIFACIO PEREIRA 

& ASSUMPCAO LTDA - ME Requerido: IMPETRADO: EDSON ROBERTO 

SILVA, GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019867-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SALVADOR DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019867-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIDNEY SALVADOR DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Faculto 

à parte autora, para, no prazo de 30 dias, proceder com o recolhimento 

das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 456 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006707-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BENEDITO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006707-51.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): NEY BENEDITO DA FONSECA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001477-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001477-28.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO (119) Requerente: IMPETRANTE: ASSOCIACAO 

COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARZEA GRANDE Requerido: 

IMPETRADO: SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos 

autos à Primeira Instância, bem como para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005399-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE FERREIRA VIEIRA OAB - MT10648-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005399-48.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289) Requerente: REQUERENTE: MITRA 

ARQUIDIOCESANA DE CUIABA Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003108-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003108-75.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MANOEL MARTINS DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001289-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOBREZAS TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA VG (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1 0 0 1 2 8 9 - 6 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  I M P E T R A N T E :  N O B R E Z A S 

TRANSPORTADORA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTAO FAZENDARIA VG Vistos, NOBREZAS TRANSPORTADORA 

LTDA, devidamente qualificada nos autos, impetrou o presente “mandado 

de segurança com pedido liminar” contra ato coator praticado pelo 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, Sra. Lucinéia dos Santos Ribeiro, vinculada ao 

Município de Várzea Grande-MT, também qualificado. Aduz da inicial que a 

parte Impetrante devido a mudança de domicílio tributário, protocolou em 

22.10.2015, junto à Secretária de Gestão Fazendária do Município de 

Várzea Grande, pedido de baixa do cadastro e consequente alvará de 

funcionamento. Afirma que, o processo foi recebido pela Coordenadoria 

de Cadastro Geral, todavia, até o presente momento se encontra 

paralisado, sem decisão. Com isso, gerou sérias consequências à 

Impetrante que teve a exclusão do Simples Nacional “por Ato 

Administrativo praticado pelo Ente Várzea Grande-MT.” A referida 

exclusão aconteceu pelo fato de existir débito junto à Autoridade Coatora 

referente Alvará de Funcionamento dos anos 2016 a 2019. Assevera a 

Impetrante que os débitos referentes ao Alvará de funcionamento são 

ilícitos, haja vista no ano de 2015 solicitou a baixa do cadastro e 

consequente alvará de funcionamento. Pedido que não foi analisado pela 

Impetrada. Contudo, pela falta de análise do pedido de baixa, ocorreram 

débitos que se encontram pendentes junto à Autoridade Coatora, assim 

como a exclusão da Impetrante do Simples Nacional. Posto isso, impetrou a 

presente ação mandamental para que a Autoridade Coatora analise 

imediatamente o pedido administrativo de baixa do cadastro e consequente 

taxa de alvará de funcionamento formalizado em 22.10.2015, processo n. 

339077/2015, bem como providencie o reenquadramento da Impetrante no 

Simples Nacional. A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. DECIDO. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes, fumus boni iuris, e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida, periculum in mora. Inquirindo os documentos da 

impetrante na petição inicial, verifico a veracidade dos fatos narrados no 

que tange o pedido administrativo de baixa de cadastro, bem como os 

débitos indevidos de alvará de funcionamento, ainda, a exclusão de 

enquadramento do cadastro do Simples Nacional. Ademais, observo 

também que a Impetrante passou pelo mesmo problema de exclusão do 

Simples Nacional em 2018. Desse modo, o fumus boni iuris está 

devidamente demonstrado nos autos, consoante os fundamentos acima 

tecidos, tendo em vista que a parte Impetrante demonstrou que a situação 

acarreta-lhe prejuízos, pois, de acordo com a legislação vigente, o prazo 

para a empresa optar pelo Simples Nacional se encerra no dia 31.01.2010. 

Bem como, o periculum in mora, se mostra evidente, uma vez que a 

garantia visa proteger a viabilidade das atividades da Impetrante. Diante do 

exposto e, com fundamento no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, 

DEFIRO a liminar almejada e determino que, o Impetrado analise, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, o pedido administrativo de baixa do 

cadastro e consequente taxa de alvará de funcionamento formalizado pela 

Impetrante, sob protocolo n. 339077/2015, e, no mesmo prazo, providencie 

o reenquadramento da Impetrante no Simples Nacional, tendo em vista que 

os débitos informados nos autos são do período posterior ao pedido 

administrativo de baixa de cadastro junto à Secretária de Gestão 

Fazendária do Município de Várzea Grande. De outro turno, notifique-se o 

Impetrado desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações que entender necessárias (Lei 12.016/2009, art. 7º, I). 

Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério 

Público e, a seguir, conclusos. Intimem-se. Notifique-se. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001893-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001893-64.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

Requerido: REU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001293-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001293-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ODETE FRANCO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Almeja a requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se o Requerido para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do 

requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103072 Nr: 11798-62.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB, WELTON RICALDES DA SILVA - OAB:8375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, houve a 

satisfação da obrigação conforme verifico às fls. 176/177.

 Decorreu o prazo e a parte requerente não se manifestou sobre eventual 

saldo remanescente, conforme certidão de fl. 179.

 Decido.

 Dessa forma, tendo em vista a satisfação da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Por 

consequência, arquivem-se os presentes autos, procedendo com as 

baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 487396 Nr: 6541-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SÃO BENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos,

Intime-se a parte embargante, para cumprimento voluntário da obrigação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 523 e seguintes 

do Código de Processo Civil.

 Na hipótese de descumprimento observa-se o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 523 CPC:

 “§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308884 Nr: 4871-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITA ATACADO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA., MAURO ROSALINO BREDA, CLEISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 44/45, por sua tempestividade, e 

acolho-os, visto que, realmente houve omissão em relação aos honorários 

advocatícios na sentença de fl. 43, haja vista a parte executada efetuou o 

pagamento do FUNJUS.

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. A executada está com a razão, pois a CDA apresenta o total 

geral do débito incluindo o FUNJUS, logo se encontra quitados os 

honorários advocatícios devido ao Estado.

 Sendo assim, afasto do comando sentencial a condenação em honorários 

sucumbenciais, tendo em vista o pagamento da verba honorária via 

pagamento do FUNJUS.

 Por outro lado, proceda-se o levantamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes a ser suportada pela parte 

executada.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106168 Nr: 2271-52.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESE IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:OAB/MT 6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258717 Nr: 18050-42.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMADO SINHORINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requrendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 10861-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO BATISTA DE ARAUJO, Cpf: 

11157470106, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306979 Nr: 2815-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO PEREIRA ASSIS, Cpf: 

17552184191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332140 Nr: 881-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rodrigues da Silva - 

OAB:16638, Guilherme Frassetto Smerdech - OAB:26.072/O, 

HILDEGARD CESAR RESENDE WIMMER - OAB:18377

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº. 201492.

 A parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos moldes do art. 924, 

inciso II do CPC/15, tendo em vista que a Executada nada mais deve a 

Fazenda Pública.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

 Custas processuais suportadas pelo executado.

Proceda-se o levantamento de possíveis penhoras existentes.

 Tendo em vista não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22356 Nr: 168-58.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENE ADÃO ALVES PINTO, JOÃO CAMPOS PALMA, 

CLAUDIO JOSÉ DA SILVA, VALDIR JOSÉ PACHECO, TRANSPORTES 

NOVA ERA LTDA, MARLUCE MARIA ALVES, RENATO ALVES PINTO, 

RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. HENRIQUE CEZAR G. 

PARREIRA - OAB:2142-A/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada Valdir José Pacheco, através 

de seu advogado, acerca da penhora (bacenjud) de fl. 137v, para 

querendo, no prazo legal, opor embargos à execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329722 Nr: 26024-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCOS MINOSSO, COMERCIAL 

DE PETROLEO F. CORREA LTDA. (POSTO ZERO KILOMETRO), SUELI 

FLORIPES COLOMBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando a Drª ANA PAULA JESUS ARAUJO - OAB/MT 22710/O 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329722 Nr: 26024-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCOS MINOSSO, COMERCIAL 

DE PETROLEO F. CORREA LTDA. (POSTO ZERO KILOMETRO), SUELI 

FLORIPES COLOMBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa 

jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de COMERCIAL DE PETRÓLEO F. CORRÊA 

LTDA, igualmente qualificada nos autos, objetivando, em síntese, o 
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recebimento da quantia de R$ 2.065,74 (dois mil e sessenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

46, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fl. 16.

Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378392 Nr: 25582-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNAI MARTA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13958

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330210 Nr: 26501-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:MT 19.816-O, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/O

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437518 Nr: 5408-27.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JOSEFINA SANTANA ROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245059 Nr: 5624-95.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILDON CELESTINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393857 Nr: 7686-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA GOMES, KLEBER GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BV FINANCEIRA 

S.A, BANCO FINASA BMC S/A, BANCO BONSUCESSO, BCV BANCO DE 

CRÉDITO E VAREJO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL, BANCO SAFRA 

S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO BMG S.A, BANCO 

PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Souza 

Annunziato - OAB:18.355, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT 13.245-A, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17.995/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 20.332-A, FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109730 , LOURENÇO GOMES 

GADELHA DE MOURA - OAB:21233, Luiz Rodrigues Wanbier - 

OAB:14496A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, 

MARTA MARIA MARCIANO - OAB:361466, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, ORESTES NESTOR DE 

SOUZA LASPRO - OAB:98.628, SOCIEDADE WANBIER, YAMASAKI, 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:2049

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, impugnar as contestações tempestivamente protocoladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331875 Nr: 620-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO LUCIO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre a informação de 

fls. 383, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331150 Nr: 27438-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUELI FORTES DA SILVA, ROSIMEIRE GONÇALINA DE 

SOUZA, LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA, HERCULANA LAURA 

DOS SANTOS, RITA MARCIA DE CAMPOS, CLEUZA MARIA DA SILVA, 

ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM, JUCIMARE REI DE HUNGRIA, 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, ANA VIANA DOS SANTOS 

NEGRISOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 

12.464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 14/2/2020, às 14:30h, no escritório do perito Gerson 

Fanaia Pereira, na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.610 – sala 02, 

Centro Comercial Xavier, Bairro : Jardim Kennedy, Cuiabá/MT. Fone : 

99981-0779 – 3023-5412/3023-5412

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385761 Nr: 2490-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS SANTOS NEVES, REGINA MARTA GOMES, 

RUBINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre a informação de 

fls. 707/710, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333253 Nr: 1882-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT: 17567, LOUISE WERT ALMEIDA E 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT17955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 236/259, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 35318 Nr: 4039-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 Vistos,

Intime-se a parte executada, para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

 Na hipótese de descumprimento observa-se o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 523 CPC.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339476 Nr: 7522-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTABIL ASSESSORIA E CONTABILIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO-CRCMT, 

pessoa jurídica de direito público, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de CONTABIL ASSESSORIA E CONTABILIDADE 

LTDA, igualmente qualificada, objetivando, em síntese, o recebimento da 

quantia de R$ 4.314,33 (quatro mil, trezentos e quatorze reais e trinta e 

três centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

67, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, do mesmo 

modo condeno-a aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 § 2° do 

CPC.

Transitada em julgado dê-se vista dos autos à exequente para, querendo, 

executar os honorários advocatícios no prazo de 15 (quinze) dias.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 315708 Nr: 12057-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ISADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 187/188).

 Assim, expeça-se os alvarás conforme dados apresentados pelo patrono 

(fl. 186), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 83).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 180-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 628-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CUSTODIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 144/145).

 Assim, expeça-se os alvarás conforme dados apresentados pelo patrono 

(fl. 143), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 89).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 137, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374889 Nr: 22937-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERMUNDO PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fl.171).

 Assim, expeça-se Alvará conforme dados apresentados pelo exequente 

(fl. 170), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 19).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 148-149, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302510 Nr: 23357-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RLDS, SULEIDE DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 204/205).

 Assim, expeça-se os alvarás conforme dados apresentados pelo patrono 

(fl. 201), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 19).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 176, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423394 Nr: 23777-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fl.150).

 Assim, expeça-se Alvará conforme dados apresentados pelo patrono (fl. 

148), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 23).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 133, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301606 Nr: 22356-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informar a este juízo o 

número da agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, a fim 

de transferência de valor depositado em conta judicial, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284706 Nr: 3770-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informar a este juízo o 

número da agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, a fim 

de transferência de valor depositado em conta judicial, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 7383-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, BRUNA 

RAFAELA MACIEL - OAB:21.649, DR. ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935, RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informar a este juízo o 

número da agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, a fim 

de transferência de valor depositado em conta judicial, no prazo de dez 

dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38570 Nr: 5695-15.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALIA DE MELLO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANALIA DE MELLO PEREIRA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 347,80 (Trezentos e quarenta e sete reais e 

oitenta centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420014 Nr: 22007-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informar a este juízo o 

número da agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, a fim 

de transferência de valor depositado em conta judicial, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informar a este juízo o 

número da agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, a fim 

de transferência de valor depositado em conta judicial, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335561 Nr: 4024-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NUNES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O processo encontra-se em fase de execução de sentença e, a parte ré 

apresentou o comprovante de pagamento do valor exequendo (fl. 49).

 Assim, expeçam-se os respectivos alvarás, conforme dados 

apresentados pela parte exequente a fl. 52, que deverão ser corrigidos 
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até o efetivo pagamento.

 Após, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

mais entender de direito. Nada sendo requerido, certifique-se o decurso 

de prazo e remeta-se ao arquivo, procedendo com as baixas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391064 Nr: 5962-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA DIAS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que estes autos retornou da Segunda Instância, impulsiono 

estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte autora para no prazo de dez dias, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390245 Nr: 5491-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte exequente para manifestar acerca da 

impugnação feita pelo executado, no verso das fl. 97, ou seja, o INSS 

pugna pela intimação da autora para que apresente demonstrativo 

descriminado das parcelas em execução, conforme art. 534 do CPC/2015, 

fixando-se para isso prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 301278 Nr: 22019-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS JOSÉ DE BRITO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Defiro o pedido retro, cumpra-se como requerido, desta vez na pessoa do 

seu representante legal, com a advertência de que a não manifestação no 

prazo de 5 dias, implicará em extinção do processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 248964 Nr: 8545-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LUIZA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada à parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, esta requereu 

o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334859 Nr: 3367-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSHIO DOI, HELOISE MARIA MORÃES, DEIZE 

MACHADO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:22736-0, Elis Antonio Rodrigues - OAB:26087/O, RAQUEL BRAZ 

MARUO MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 459.

Intime-se o requerido para juntar aos autos o documentos solicitados, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vista à parte autora para querer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586988 Nr: 13209-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - 

OAB:25706 PR, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 
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56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 556/567, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342703 Nr: 10073-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ENEDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

exceção de pré-executividade de fls. 94/100, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 102244 Nr: 11290-19.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA SIMÕES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:MT 18.378, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se o requerido acerca da petição retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 417585 Nr: 20800-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA SIMÕES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o lapso temporal do aguardo para o pagamento do precatório, 

solicite-se informações a respeito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413572 Nr: 18660-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS PEÇAS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, EURIPEDES DIAS DOS SANTOS (ESPOLIO), JOÃO 

BATISTA ROSA, ELIAS DE SOUZA ROSA, KEITE AGNES GUIMARAES 

ROSA CUSTODIO, JOEL DE LARA PINTO, CLAUDIO CESAR CUSTÓDIO, 

ADAHER DE LARA PINTO, AILTON MIGUEL DE OLIVEIRA, CHRISTIAN 

DAVES ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Visto...

Defiro o pedido de fl. 158, dê-se vista a parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 97326 Nr: 6698-29.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AURELIANA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos fl. 217.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

esta requereu o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252807 Nr: 11809-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGINA MARIA RODRIGUES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 247905 Nr: 7585-71.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SANTOS, LUIZA DIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 385733 Nr: 2475-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PASCOIN DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 12.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 341586 Nr: 9175-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMOLDADOS E TRANSPORTES ZORTÉA LTDA, 

ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA, ENNES ZORTEA, ESPÓLIO DE EDISON 

BENJAMIM ZORTÉA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444, WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Estado 

de Mato Grosso, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos fls. 335-336.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, porém, nada se pronunciou, 

conforme atesta a certidão fl. 339.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta esta execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 9551-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA 

TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11409/MT, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o demonstrativo de cálculo atualizado pelo contador judicial, nos 

moldes da sentença dos embargos, por inexistir óbice de natureza legal, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

dos requerentes. Expeçam-se as respectivas requisições, observando-se 

as formalidades de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 87999 Nr: 9667-51.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOELSON JESUS GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS MARTINS, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Vistos,

Considerando que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, 

por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 657, HOMOLOGO 

para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte 

autora. Expeçam-se as respectivas requisições, observando-se as 

formalidades legais.

 Quanto ao pedido de penhora online via Bancejud (fl. 699), 

encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização do valor 

exequendo. Após, conclusos para as providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 261010 Nr: 2956-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE FERREIRA DA SILVA JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA ZUMERLE FURTADO 

- OAB:11196

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa 

de fls. 7/28.

A parte exequente informou que o presente caderno executório se refere 

a onze imóveis, tendo sido o de nº 33767 extinto por desistência do 

Município. Quanto aos demais imóveis noticiou o pagamento dos débitos, 

bem como dos honorários advocatícios.

É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo.

Custas pelo executado.

Ademais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento nº. 

1011251-88.2018, para eventual cumprimento de sentença.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307067 Nr: 2911-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

DELCIDES SILVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patrícia Barros Dorileo 

- OAB:14354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes exequentes acerca da decisão de fl. 

475, a seguir transcrita (...) para apresentarem nova planilha de cálculo, 

atualizando os valores com fiel observância ao que foi decidido acima, no 

prazo de 15 dias. Apresentada a nova planilha, à Contadoria Judicial para, 

em 10 dias, conferir se os novos cálculos apresentados estão em sintonia 

com a decisão deste juízo. Na sequência, conclusos para homologação e 

Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278694 Nr: 22344-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para no prazo de cinco dias 

juntar aos autos o documento pessoal contendo número do CPF e data de 

nascimento, para dar continuidade na expedição do Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255187 Nr: 13286-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOELY MENDES MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para no prazo de cinco dias 

juntar aos autos o documento pessoal contendo número do CPF e data de 

nascimento, a fim de que seja dado continuidade na expedição do 

Precatório.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020369-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020369-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, 

Para prosseguimento normal do feito, defiro a gratuidade de justiça 

requerida, nos moldes dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a declaração de hipossuficiência. Trata-se de “Ação 

Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Doença 

Acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez”, indeferido 

administrativamente pelo INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova 

em contrário, a presunção de legitimidade inerente aos atos 

administrativos em geral e, em especial, à referida decisão da Autarquia 

Previdenciária. Salvo hipóteses excepcionais, somente após o 

afastamento de tal presunção, mediante a realização de prova pericial em 

juízo, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de 

urgência pretendida. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela antecipada 

requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal panorama 

probatório. A formação do convencimento do juízo depende da produção 

de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de 

perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, Galeria Colonial. Sala 4, 

Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 
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honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), 

dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao laudo 

pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida civil, 

dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Tudo 

cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me conclusos 

para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005789-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005789-13.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ITAU 

UNIBANCO S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Conheço dos embargos de declaração apresentado em Id. 

24140162, na forma do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, e 

acolho-os, visto que, houve erro material quanto à informação de que os 

débitos são de natureza tributária, haja vista a CDA 20153814 é de origem 

não tributária, sendo oriunda de multa aplicada pelo PROCON/MT. Pois 

bem. A decisão contida no Id. 23166401 menciona o artigo 151, II, do CTN, 

como sendo uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário o depósito do seu montante integral. Ocorre que não há previsão 

expressa no ordenamento jurídico acerca da suspensão de exigibilidade 

dos créditos não-tributários. A própria Lei de Execução Fiscal não faz 

distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de 

cobrança. Art. 2º CTN “Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela 

definida como tributária e não-tributária.” Logo, aplica-se por analogia o 

art. 151 do CTN e seus incisos aos créditos tanto de natureza tributária 

como os de natureza não-tributária. Assim sendo, esclareço que, o débito 

referenciado no processo em epígrafe, embora se aplique o artigo 151, II, 

do CTN, é de natureza não-tributária. No mais, permanece a decisão( Id 

23166401) tal como está lançada. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003124-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYTON MARCUS NASCIMENTO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA OAB - MT21311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003124-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): KLAYTON MARCUS 

NASCIMENTO MIRANDA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KLAYTON MARCOS DE 

NASCIMENTO MIRANDA em face da decisão interlocutória que indeferiu o 

pedido de tutela de urgência, alegando erro material e omissão. Os 

embargos foram opostos tempestivamente. O Município apresentou 

contrarrazões. É o necessário. DECIDO. Pois bem, o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto controvertido, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos. É importante 

ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro produzir a 

modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para afastar 

eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que exige do 

magistrado manifestações claras, precisas e completas. Assim, deve ficar 

claro que, para que os embargos de declaração tenham cabimento, e 

possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a presença de um 

dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma processual. A propósito 

observamos o seguinte julgado do TJ/MT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O 

RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no 

artigo 1.022 do CPC. (N.U 1003105-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019). Ocorre que, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, uma vez que, o 

julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as questões 

levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma (Superior Tribunal 

de Justiça, AgRg no Ag 494107/RS). Ainda, os declaratórios não se 

prestam a fins infringentes, já que é “Descabida a alteração do que já foi 

decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio 

para este fim.” Por outro lado, embora a parte autora insiste dizer que seu 

direito está alicerçado no art. 152 da Lei nº. 1.164/91 – Estatuto do 

Servidor Público de Várzea Grande que expressamente declara: “art. 152 

– a ação disciplinar prescreverá: I – em 05 anos (....)” Por outro lado, o § 

1º do referido artigo menciona que “o prazo de prescrição começa da data 

em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.” Logo, não há que se 

falar em prescrição, no caso em comento, haja vista o relatório elaborado 

pelo TCE/MT, que identificou alguns servidores públicos que possuíam 02 

vínculos com a Administração Pública, se deu em 2017. Assim, conheço 

dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, REJEITO-OS, em sua 

totalidade e mantenho a decisão atacada. Para regular andamento do feito, 
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intimem-se as partes, para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000968-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Gestão Fazendária - Lucenéia dos Santos Ribeiro 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000968-29.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - 

EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - 

LUCENÉIA DOS SANTOS RIBEIRO Vistos, A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - 

EPP, devidamente qualificada nos autos, impetrou o presente “Mandado de 

Segurança (com pedido liminar)” contra ato praticado pelo SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT, também 

qualificado. Aduz a Impetrante que no ano de 2008, fora expedida certidão 

de isenção sobre o ISSQN/construção civil, taxas de alvará, habite-se e 

averbação, contudo a autoridade coatora inobservando tal isenção está 

cobrando valores referentes ao ISSQN, tendo realizado protesto no 

Cartório de 2º Ofício de Várzea Grande-MT, sob protocolo nº. 194960, no 

importe de R$ 873.329,34, em razão da emissão da CDA n. 6315/2019. 

Afirma que a CDA foi emitida sem a legal constituição do crédito tributário, 

pois não fora intimada da decisão administrativa prolatada no Processo 

Administrativo Tributário 012/2009, razão pela qual busca a suspensão do 

protesto protocolo n. 194960, bem como a suspensão dos efeitos da CDA 

n. 6315/2019, através do presente remédio constitucional. A petição inicial 

veio instruída com documentos. É o relatório. DECIDO. A legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), 

preceitua que, para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Dessa 

forma, o mandado de segurança exige demonstração inequívoca, 

mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não 

admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do Impetrante juntar 

aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. Nesse 

sentido é o julgado do TJMT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — 

DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL — PROBABILIDADE DO 

DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO PROVIDO. 

É cediço que o deferimento de liminar em mandado de segurança , está 

condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos 

autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris, ou a relevância do 

fundamento da impetração, e o periculum in mora. (...) (N.U 

1001539-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) 

No caso em análise, pretende o Impetrante a suspensão do protesto n. 

194960, bem como a suspensão dos efeitos da CDA n. 6315/2019, até o 

julgamento do mérito do presente mandamus, sob alegação de não ter sido 

intimado da decisão administrativa prolatada no Processo Administrativo 

Tributário 012/2009. Para comprovar o alegado demonstrou um AR em 

branco e um espelho de tela do sítio dos correios com código de rastreio, 

que não se destina a ora Impetrante. Contudo, verifico também, conforme 

ID 27963295, pedido de “cancelamento dos débitos de ISSQN referente 

aos anos de 2009, devido à prescrição”. Importa salientar que o pedido de 

prescrição dos débitos de ISSQN leva a crer que a Impetrante estava 

ciente da decisão do Processo Administrativo ora mencionado. Imperioso 

destacar ainda, que a liminar em mandado de segurança constitui 

antecipação de tutela, de caráter satisfativa, e não contendo os autos 

elementos suficientes para aferir o fumus boni iuris, principalmente 

levando-se em consideração a complexidade dos fatos alegados, o 

indeferimento da liminar é medida que se impõe. Assim, não há como 

vislumbrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, 

razão pela qual, INDEFIRO o pedido de liminar. Aguarde-se a autoridade 

coatora prestar informações, conforme despacho em ID 27971473. Após, 

ao Ministério Público. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015677-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANICE BEBIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015677-06.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JURANICE BEBIANO DOS 

SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que JURANICE BIBIANO DOS 

SANTOS pretende a concessão de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez, onde a parte autora narra a incapacidade 

laborativa pelas seguintes patologias: transtorno dos discos lombares, 

lumbago com ciática, dor lombar, síndrome do manguito rotador e 

poliartrose. Aduz que o INSS indeferiu o pedido administrativamente, 

contudo faz jus ao seu recebimento ante a sua impossibilidade de labor. A 

petição inicial veio instruída com procuração e documentos. Determinada a 

realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado 

concluindo-se pelo reconhecimento da incapacidade laboral permanente. 

Em sequência a parte autora se manifestou, quanto ao lado pericial, 

pugnando pela procedência da ação, enquanto o requerido apresentou 

contestação. Os autos vieram declinados da Justiça Federal. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Por primeiro, anoto que há prescrição 

somente das parcelas mensais atingidas pelo quinquênio legal. A 

concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais. Já para concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez, os 03 (três) primeiros requisitos são os mesmos, mas a 

incapacidade deve ser total e permanente e insuscetível de reabilitação 

para atividade diversa que garanta a sobrevivência. Nos autos está 

demonstrada a qualidade de segurada da autora. Quanto à incapacidade 

laborativa, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que a autora é 

portadora de “doença degenerativa da coluna lombar em estágio 

avançado aos padrões de degeneração normalmente encontrados em sua 

faixa etária. Apresentou alterações funcionais ao exame físico que o 

tornam parcialmente e permanentemente incapacitado de desempenhar 

atividades laborais”. Em que pese o requisito referente à comprovação da 

incapacidade laboral, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor 

parcial e permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse 

sentido, destaca-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO 

DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A QUO. 1. A teor do art. 475, § 2º, do 

CPC, a sentença ora em análise, por não acarretar condenação excedente 

a 60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao duplo grau 

obrigatório. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 3. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado, conforme art. 60 da Lei 8.213/1991, a 

contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos 

demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto 

permanecer incapacitado para o trabalho. 4. A aposentadoria por invalidez 

será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado 

que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa 

situação. 5. A perícia médica realizada nos presentes concluiu pela 

existência de incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, 

por ser portadora de epilepsia do tipo 'Grande Mal'. Logo, comprovadas a 

qualidade de segurado, a carência - requisitos não impugnados - e a 

incapacidade laboral total e permanente da parte autora e, não havendo 

nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a 

sua cessação (DCB em 23/07/2006), com conversão em aposentadoria 

por invalidez a partir de 22/11/2006 (data da realização da perícia judicial). 

6. Apelação do INSS a que se nega provimento.” (AC 

0001616-54.2006.4.01.3809 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2016). Respeitante ao outro requisito 

mencionado acima, qual seja, ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, a jurisprudência do STJ 

perfilhou entendimento que “não ocorre a perda da qualidade de segurado, 

quando a falta de recolhimento da contribuição previdenciária por mais de 

doze meses consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho” 

(REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 

18.2.2002, pág. 530). Destaque-se que no benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade deve ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício das atividades profissionais habituais, ou 

ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991. A incapacidade para o trabalho de forma permanente e 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência se refere a aposentadoria por invalidez. Resta, 

portanto, saber se a parte autora é incapaz e se eventual incapacidade é 

permanente ou temporária, para concessão do benefício de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez. No que tange a incapacidade, o perito 

judicial concluiu que a paciente apresenta incapacidade parcial e 

permanente encontrando-se inapta para as atividades citadas, com 

possibilidade remota de reabilitação levando-se em conta o quadro clínico. 

Mas ainda que a perícia médica tenha concluído que a parte autora está 

incapacitada parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa 

de serviços gerais, o perito, esclareceu, ainda, que diante da idade, grau 

de escolaridade e atividade laboral, o afastamento total e definitivo seria o 

mais recomendável, já que as enfermidades que acometem a parte não 

possuem cura e sua reabilitação é inviável. Ademais, Marisa Ferreira dos 

Santos (Direito Previdenciário esquematizado, São Paulo: Saraiva, 2011): 

“Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais 

do segurado e conjugá-la com as conclusões do laudo pericial para avaliar 

a incapacidade.” Nesse caso, analisando o conjunto probatório e 

considerando a conclusão do laudo pericial, bem como a natureza das 

patologias que acometem a autora, é de se reconhecer o seu direito à 

percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c 

art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde o pedido administrativo (....), com correção monetária a partir do 

vencimento mensal de cada parcela e juros de mora a partir da citação. 

Devem ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

auxílio doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei, após 

a data de início do benefício concedido nesta ação. Presente os requisitos 

legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, antecipo os 

efeitos da tutela e determino que o INSS providencie a implantação da 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da 

obrigação. A correção monetária dos valores em atraso, observada 

eventual prescrição quinquenal, deverá ser calculada com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E. Os juros de 

mora serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança, que incidirão até a data da expedição do precatório/RPV. Deixo 

de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual 

a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte 

Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do 

que prevê o inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Abstenho-me do reexame necessário, pois o valor da 

condenação não ultrapassará a alçada do inciso I do § 3º art. 496 do CPC. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003028-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003028-43.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos, 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa 

apresentada na exordial. A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO 

FEITO, nos moldes do art. 924, II do CPC/15, informou ainda, que os 

honorários advocatícios estão pagos. Requereu, ainda, a devolução do 

valor depositado pela parte executada (Id. n. 24725605). É a síntese. 

Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a liquidação do débito 

ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se desta 

forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora satisfazer 

a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, 

c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. Sem condenação dos 

honorários advocatícios por estarem pagos, conforme demonstrou a 

exequente com comprovantes em anexo. Observa-se que a parte 

executada apresentou o comprovante de pagamento das custas 

processuais (Id. 17132661). Assim sendo, com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010892-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010892-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IRACEMA DA CONCEICAO REU: 
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Trata-se de 

ação previdenciária. A petição inicial apresenta irregularidade quanto aos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 

do CPC. Por esta razão foi determinado que o autor a emendasse, 

providência esta não cumprida por ele, apesar de devidamente intimado. 

Isto posto, não tendo o autor cumprido a diligência, INDEFIRO A INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009339-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINY FERREIRA LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009339-50.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VALERIA CRISTINY FERREIRA 

LINS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, VALÉRIA CRISTINY FERREIRA LINS DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação para 

Restabelecimento do Benefício de Auxilio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela ” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário 

auxílio-doença com possível conversão em aposentadoria por invalidez. A 

petição inicial veio instruída com documentos. No despacho inicial foi 

indeferida a tutela provisória e determinado a realização de perícia médica 

– ID. 20782608. Apresentação do laudo pericial – ID. 24322827. Instadas a 

manifestarem acerca do laudo pericial, a parte requerente manifestou-se 

pela procedência da ação (ID. 24434565). O Instituto Requerido 

apresentou contestação (ID. 24742923). É, em síntese, o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame 

do mérito, adiantando que o pedido é procedente. A concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença tem por requisitos, segundo 

dispõe a lei 8.213/91, o período de carência de 12 contribuições e a 

presença de incapacidade para o trabalho, sendo que o que determinará o 

tipo de benefício a ser recebido é o caráter da incapacidade, se 

temporária ou definitiva. A condição de segurada e o cumprimento do 

período de carência é incontroverso no processo. No que tange a quesito 

da incapacidade da autora, o expert do juízo, informou que a incapacidade 

da parte autora para o exercício da atividade laborativa é total e 

permanente, tendo sido diagnosticada com “sequela de acidente vascular 

encefálico, associado a insuficiência cardíaca, fibrilação atrial crônica e 

portadora de prótese valvar mitral. Apresenta comprometimento funcional 

neurológico motor que a incapacita definitivamente para atividade 

laborativa e para as atividades diárias.” Para a concessão da 

aposentadoria por invalidez, de acordo com o artigo 42 da Lei nº. 8.213/91 

se faz necessários os requisitos de incapacidade insusceptível de 

reabilitação para o trabalho. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança.” Anoto, por oportuno, que o INSS não opôs qualquer 

impugnação ao conteúdo do laudo pericial apresentado, de modo que a 

conclusão de incapacidade laboral permanente deve prevalecer. Como se 

vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do benefício 

pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência 

do benefício e, sobretudo, a sua permanente inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, 

sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a 

aposentadoria por invalidez. Reconhecido o direito da parte autora ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data indevida da 

cessação do auxílio doença (15/02/2018), conforme se verifica os 

documentos juntados ao ID 24742924, observada eventual prescrição 

quinquenal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para determinar o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença à parte autora, convertendo-o em aposentadoria por 

invalidez a partir da cessação do auxílio-doença (15/02/2018), com 

correção monetária a partir do vencimento mensal de cada parcela e juros 

de mora a partir da citação (Súmula 204 do STJ). Devem ser compensados 

os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro 

benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº. 

8.213/1991) após a data de início do benefício concedido nesta ação. Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação 

e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. A 

correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% 

ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09. Antecipo os 

efeitos da tutela e DETERMINO que o INSS providencie a implantação da 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da 

obrigação. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o 

direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto 

que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência 

aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: VALÉRIA CRISTINY FERREIRA 

LINS DA SILVA, portadora do CPF nº 317.484.938-17. 1.a. Filiação: Vera 

Lúcia Ferreira Ribeiro; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

invalidez; 3. Data inicial do Benefício: (Data da cessação do benefício 

auxílio-doença - 15/02/2018) 4. Renda mensal inicial: valor integral; 5. 

Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, 

providencie a serventia a requisição do pagamento dos honorários 

periciais pelo Sistema Eletrônico, caso ainda não tenha sido requisitado. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PENNACCHI ALFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001238-53.2020.8.11.0002. AUTOR(A): VALERIA PENNACCHI ALFINO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

VALÉRIA PENNACCHI ALFINO, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, também qualificados, objetivando, em síntese, tratamento de 

HOME CARE 24 HORAS com máxima urgência. Em sequência, pugnou pela 
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desistência da ação e requereu a extinção sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I e VIII do CPC – ID 28036702. É o relatório. 

Decido. Face ao pedido de desistência formulado pela parte autora, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem 

exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais. Transitada em julgado, dê-se a baixa de estilo e 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006067-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006067-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALANA OLIVEIRA MIRANDA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

ALANA OLIVEIRA MIRANDA, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação para Restabelecimento do Benefício de Auxilio Doença ou 

Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de 

Tutela ” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez. A petição 

inicial veio instruída com documentos. No despacho inicial foi indeferida a 

tutela provisória e determinado a realização de perícia médica – ID. 

21347234. Apresentação do laudo pericial – ID. 26324009. Instadas a 

manifestarem acerca do laudo pericial, a parte requerente manifestou-se 

pela procedência da ação (ID. 26466027). o Instituto Requerido apresentou 

contestação (ID. 27526720). É, em síntese, o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, 

adiantando que o pedido é procedente. A concessão de aposentadoria 

por invalidez ou auxílio doença tem por requisitos, segundo dispõe a lei 

8.213/91, o período de carência de 12 contribuições e a presença de 

incapacidade para o trabalho, sendo que o que determinará o tipo de 

benefício a ser recebido é o caráter da incapacidade, se temporária ou 

definitiva. A condição de segurada e o cumprimento do período de 

carência é incontroverso no processo. No que tange a quesito da 

incapacidade da autora, o expert do juízo, informou que a incapacidade da 

parte autora para o exercício da atividade laborativa é total e permanente 

por doença grave e em estágio terminal, tendo sido diagnosticada com 

“diabetes mellitus tipo 1/insulino-dependente, evoluiu com insuficiência 

renal crônica em tratamento com hemodiálise desde 29 de dezembro de 

2018 e cegueira bilateral.” Para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, de acordo com o artigo 42 da Lei nº. 8.213/91 se faz 

necessários os requisitos de incapacidade insusceptível de reabilitação 

para o trabalho. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.” Anoto, por oportuno, 

que o INSS não opôs qualquer impugnação ao conteúdo do laudo pericial 

apresentado, de modo que a conclusão de incapacidade laboral 

permanente deve prevalecer. Como se vê, a parte autora preenche os 

requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou 

sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, sobretudo, a sua 

permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como 

outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou 

habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Reconhecido 

o direito da parte autora ao benefício auxílio doença e converter em 

aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento administrativo 

(25/04/2019), observada eventual prescrição quinquenal. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o 

requerido a conceder em favor da autora o benefício auxílio-doença e 

converter em aposentadoria por invalidez desde o dia do indeferimento do 

pedido (25/04/2019), com correção monetária a partir do vencimento 

mensal de cada parcela e juros de mora a partir da citação (Súmula 204 do 

STJ). Devem ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 

124 da Lei nº. 8.213/1991) após a data de início do benefício concedido 

nesta ação. A correção monetária incidirá com base nos índices do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da 

mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Antecipo os efeitos da tutela por se tratar de verba alimentar, e 

DETERMINO que o INSS providencie a implantação da aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa 

cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação. Expeça-se ofício 

à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo 

da equipe de atendimento de demandas judiciais. Sem custas, por isenta a 

autarquia sucumbente. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o 

direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto 

que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência 

aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ALANA OLIVEIRA MIRANDA, 

portadora do CPF nº 041.816.631-59. 1.a. Filiação: Lourdes das Graças 

Oliveira; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez; 3. Data 

inicial do Benefício: (Data do indeferimento do pedido administrativo - 

25/04/2019) 4. Renda mensal inicial: valor integral; 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, providencie a serventia a 

requisição do pagamento dos honorários periciais pelo Sistema Eletrônico, 

caso ainda não tenha sido requisitado. Transitada em julgado a decisão à 

parte autora para executar a sentença. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de 

janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO VIEGAS DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260/O-O (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000011-62.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PEDRO 

PAULO VIEGAS DA CRUZ ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, PEDRO PAULO VIEGAS DA 

CRUZ, devidamente qualificado, propôs “ação previdenciária c/c pedido de 

tutela de urgência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, também qual i f icado,  objet ivando a 

manutenção/restabelecimento de aposentadoria por invalidez. A petição 

inicial veio instruída com documentos. No despacho inicial foi indeferia a 

tutela e determinado à realização de perícia médica – ID. 17643990. 

Apresentação do laudo pericial – ID. 19753723. Instadas a manifestarem 

acerca do laudo pericial, o autor apresentou impugnação (ID. 20146604), 

enquanto o Instituto Requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (ID. 22422352). É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

auxílio-doença é o benefício previdenciário de prestação continuada 

substitutivo da renda do segurado, devido ao que se encontra 

incapacitado para o exercício de suas atividades habituais por mais de 15 

dias, com possibilidade de recuperação (Lei nº 8.213/91, art. 59). A 
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aposentadoria por invalidez se refere a incapacidade total e permanente 

para qualquer atividade realmente ao alcance do segurado, considerados 

vários fatores, como idade, condição social, local da residência, formação 

escolar, experiência laboral anterior, sua condição familiar etc. No caso 

em apreço, no que tange a capacidade laborativa da parte autora, diante 

do laudo médico exarado pelo expert do juízo, resta-se irrefutável que 

este não está incapaz para o trabalho, estando sua patologia estabilizada 

clinicamente. Segundo o perito, o autor apresenta diagnóstico de 

esquizofrenia paranóide, estando em acompanhamento médico e uso de 

medicamento. Contudo, não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual. 

Concluiu-se pela presença de capacidade laboral e não há limitação para a 

vida independente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 10% sob o valor da causa, de acordo com 

o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, 

do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC). Decorrido o prazo 

legal sem eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000080-94.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSIMEIRE 

QUIRINO PEREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, ROSIMEIRE QUIRINO 

PEREIRA, qualificada nos autos propôs “ação previdenciária com pedido 

de tutela de urgência” em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, também qualificado, objetivando, em síntese, o restabelecimento do 

auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. A petição inicial veio instruída com documentos. No despacho 

inicial foi indeferida a tutela provisória e determinado a realização de 

perícia médica – ID. 17490838. Apresentação do laudo pericial – ID. 

20481531. Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, o Instituto 

Requerido apresentou contestação (ID. 21003897). A parte requerente 

apresentou impugnação (ID. 21911989). É o sucinto relatório. Fundamento. 

DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito. 

Extrai-se da inicial, que a autora é segurada da previdência social, 

portadora de doença incapacitante, necessitando manter-se afastada de 

suas funções habituais. Foi diagnosticada com transtorno depressivo 

recorrente, associado a espondilopatia inflamatória, razão pela qual requer 

o reestabelecimento do auxílio-doença, cessado indevidamente em 

19.08.2018, ID 21003898. Foi ordenada a realização de perícia judicial e o 

laudo pericial foi conclusivo no sentido que a parte autora “apresenta 

incapacidade laboral total e temporária”. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: “incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, não excluindo a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social”. Assim a 

jur isprudênc ia :  “PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID 

ADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O 

benefício é devido até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar o retorno da requerente à execução de suas atividades 

habituais ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar 

direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1ª Região - AC/BA 

0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 18.5.2011, Rel. Des. 

Francisco de Assis Betti) – Sublinhei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. (...) 3. Em casos como o da 

espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em determinar (art. 101) que o 

segurado se submeta aos procedimentos periódicos a cargo da 

Previdência Social, exame médico, tratamento e processo de reabilitação 

profissional, sob pena de suspensão do benefício. 4. Agravo de 

instrumento a que se dá parcial provimento para determinar que o INSS 

restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, mantendo o seu 

pagamento até que seja ela tida por habilitada para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada 

não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - devendo se 

submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), bem como aos 

procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício.” (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: “Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por 

fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Como se vê, a parte autora preenche os 

requisitos para obtenção do benefício auxílio-doença, uma vez que 

comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua total inaptidão para o exercício laboral temporário. O 

prazo quando não fixado será de 120 (cento e vinte) dias, com base no 

artigo 1º, § 9º da Lei 8.213/91, com nova redação dada pela Lei 

13.457/2017. Contudo o segurado poderá requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. No entanto, fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

o tratamento necessário. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 

59, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para condenar o requerido a conceder em 

favor da autora o benefício auxílio-doença, pelo prazo mínimo de 180 

(cento e oitenta) dias, ou até que seja comprovada a sua reabilitação de 

forma que possa possibilitar-lhe o retorno à execução laboral compatível, 

bem como julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Antecipo os efeitos da tutela por se tratar de verba 

alimentar, e DETERMINO que o INSS providencie a implantação do 

benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa 

cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação. Expeça-se ofício 

à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo 

da equipe de atendimento de demandas judiciais. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção 

monetária a partir do vencimento de cada obrigação. A correção monetária 

incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará 

o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, os juros da mora 

serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. Sem custas, por isenta a 

autarquia sucumbente. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 
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advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o 

direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto 

que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência 

aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA, 

portadora do CPF nº 537.785.451-91; 2. Nome da mãe: Iraci de Souza 

Pereira; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do 

Benefício: 19.08.2018 (Data cessação do benefício); 5. Data mínima de 

concessão do benefício: 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja 

comprovada a sua reabilitação. 6. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para requerer o que de direito. P. R. I. Várzea 

Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014226-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVANDERIA ALBA LTDA (LITISCONSORTES)

DIÓGENES MARCONDES, Secretário Municipal de Saúde de Várzea 

Grande/MT (IMPETRADO)

FRANCISCA LUZIA DE PINHO, Pregoeira da Prefeitura de Várzea 

Grande/MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014226-43.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP 

IMPETRADO: FRANCISCA LUZIA DE PINHO, PREGOEIRA DA PREFEITURA 

DE VÁRZEA GRANDE/MT, DIÓGENES MARCONDES, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE/MT, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE LITISCONSORTES: LAVANDERIA ALBA LTDA Vistos, FACILITA 

HIGIENIZAÇÃO EIRELLI, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra ato ilegal 

emanado pela Sra. FRANCISCA LUZIA DE PINHO, Pregoeira da Prefeitura 

de Várzea Grande/MT e Sr. DIÓGENES MARCONDES Secretário Municipal 

de Saúde, também qualificados nos autos, alegando em síntese que 

participou do Pregão Eletrônico Registro de Preço nº. 36/2019, cujo objeto 

era a “contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia 

hospitalar”, contudo, foi considerada inabilitada em razão de não ter 

atendido aos itens 11.2, 11.2.1, 11.5, 11.5.4 e 11.5.6, do edital, que 

determinava acerca da documentação para habilitação atualizados e com 

prazo vigente na data da sessão de abertura, a qualificação financeira, 

como, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, 

apresentar cópia do termo de abertura e de encerramento, com a 

numeração do registro/autenticação na Junta Comercial. Aduz que a sua 

inabilitação viola direito líquido e certo, pois configura formalismo 

exagerado e afronta à outros princípios de maior relevância, como o 

interesse público. Pugna pelo deferimento da medida liminar e seja 

concedida a segurança, ratificando a liminar, a fim de que seja anulada 

decisão que inabilitou a Impetrante e determinar, por consequência, o 

retorno do processo ao momento em que ocorreu o ato. O juízo postergou 

a apreciação da liminar, para após as informações do Impetrado. 

Informações prestadas no ID. 26024768. Contestação da Lavanderia Alba 

Ltda – litisconsorte passivo necessário – ID. 26277772. Parecer Ministerial 

no ID. 27052008. É o sucinto relato. Fundamento. Decido. Cumprido até 

aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei. O Mandado de Segurança está consagrado no artigo 5°, inciso LXIX, 

da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger 

direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Por direito líquido e certo, de acordo com 

Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança. 15.ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 25), entende-se: “(…) o que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e de fatos 

ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais”. No caso em tela, verifico que o 

entendimento pacífico do ordenamento jurídico é sobre a prevalência dos 

princípios que regem a administração pública, sobretudo o processo 

licitatório, como o procedimento formal, a publicidade dos atos, a isonomia 

entre os licitantes, o sigilo na apresentação das propostas, a vinculação 

ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, a adjudicação ao 

vencedor e a probidade administrativa, consoante prevê o artigo 41 da Lei 

nº. 8.666/93: Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O Prof. José 

dos Santos Carvalho Filho afirma que: “Vedado à Administração e aos 

licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de 

considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de 

documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais 

hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, 

impõe o art. 48, I, do Estatuto” Portanto, conforme os ensinamentos acima 

e, por força do princípio da vinculação, o instrumento convocatório faz lei 

entre as partes, devendo ser observados todos os termos do edital até o 

encerramento do certame, devendo selecionar as propostas que 

apresentem as melhores condições para atender ao interesse público, não 

se permitindo incerteza quanto à aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, além do dever de ser processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. 

Vejamos os julgados do E. TJMT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURAN ÇA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PRINCÍPIOS 

DA ISONOMIA DOS CONCORRENTES E DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - RECURSO PROVIDO.1. (…) 2. O 

princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às 

regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as 

exigências estabelecidas no ato convocatório. (AI 55904/2016, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018). 

(Destaquei). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA 

– LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – 

DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A 

SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

REJEIÇÃO. […]. O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento 

convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa 

o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das 

partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração 

quanto os licitantes. (PJe – ED 1002699-08.2018.8.11.0000 – Rel. Des.(a) 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018. (Destaquei). Com efeito, de fato houve o 

descumprimento às normas do edital do processo licitatório, ensejando a 

inabilitação da empresa Impetrante, razão pela qual a decisão proferida 

pela Administração Pública não merece nenhum reparo. Diante do exposto, 

denego a segurança pelos motivos e fundamentos acima esposados e, 

assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. Deixo de condenar o 

impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1ºda Lei 

nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
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entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. Custas pelo Impetrante. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA SILVA PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE SOUZA MORENO OAB - MT25733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001147-31.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIRLEI DA 

SILVA PINHEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADODE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de “ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada”, 

ajuizada por SIRLEI DA SILVA PINHEIRO, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, em face de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - JUCEMAT, alegando em síntese que ao tentar abrir uma 

empresa em seu nome tomou conhecimento de que existia outra empresa 

registrada em seu nome, denominada Sirlei da Silva Pinheiro & Cia Ltda ME. 

Assevera que nunca fora sócia proprietária de nenhuma empresa do ramo 

de materiais de construções, buscou informações junto à requerida, e na 

data de 28 de março de 2017, registrou um boletim de ocorrência e se 

submeteu a exame grafotécnico. Por fim, alega que a Junta Comercial, 

informou, por sua vez, que, a empresa estava devidamente regularizada. 

Assim, requer a baixa do nome da autora da empresa “Sirlei da Silva 

Pinheiro & Cia Ltda-ME”, bem como a desconstituição do Registro na Junta 

Requerida, por configurar indevidamente como sócia-proprietária da 

referida empresa. Instruiu a inicial com procuração e documentos. A tutela 

foi indeferida (ID. 11847479). A parte requerida não contestou a ação, 

conforme certidão de decurso de prazo em ID. 13557902. Oportunizados a 

especificarem provas, a parte autora apresentou cópia do Inquérito Policial 

e o laudo pericial do exame grafotécnico (ID. 23986314). Declarado a 

revelia do requerido, sem reconhecer, no entanto, o efeito de presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão do interesse 

público, nos termos do art. 344, do CPC (ID. 25610449). A parte autora 

apresentou alegações finais (ID. 25931069). É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, em decorrência de que a autora encontrou registrado em 

seu nome a Empresa SIRLEI DA SILVA PINHEIRO & CIA LTDA-ME, cuja 

denominação atual é COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BEIJA 

FLOR LTDA-ME, contudo nunca participou do quadro societário da referida 

empresa, nem exarou seu consentimento para tanto. Para tanto, verifico 

dos documentos acostados aos autos a existência do inquérito policial e o 

laudo pericial do exame grafotécnico da Sra. Sirlei da Silva Pinheiro, 

concluindo-se pela “...divergências grafoscópicas que não permite atribuir 

à autoria do grafismo questionado à fornecedora do material padrão, não 

havendo, portanto, indícios de que Sirlei da Silva Pinheiro seja a autora da 

assinatura questionada”. Assim sendo, verifica-se que não há 

controvérsia quanto ao fato de o nome da autora ter sido usado 

ilegalmente para abertura da empresa, o que torna certa a necessidade de 

anulação tal registro societário. Quanto ao pedido de indenização, 

ressalte-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, 

baseada na teoria do risco administrativo, conforme prevê o artigo 37, § 

6º, da CF/88. Entretanto, a responsabilidade pode ser afastada quando 

houver culpa exclusiva de terceiro, como na hipótese dos autos. A Junta 

Comercial tem apenas a obrigação legal de analisar a regularidade formal 

da documentação apresentada, não lhe sendo exigido por lei a obrigação 

de submeter os documentos à prévia perícia para conferência das 

assinaturas. Há de se ressaltar que somente perícia grafotécnica poderia 

constatar a fraude. A propósito: “CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 

HOMÔNIMO - CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL - MUNICÍPIO DE 

SINOP – LANÇAMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

- DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - DÚPLICE CARÁTER - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RE 

870947/SE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO1. A 

responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo 

de causalidade. 2. Quando existem, nos autos, provas hábeis à 

demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, 

configura-se o dano moral, passível de indenização pela Fazenda Pública. 

3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim 

de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, 

concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da 

medida. 4. Em relação ao regime de juros e atualização monetária, 

dever-se-ão ser aplicados os critérios estabelecidos no julgamento do RE 

870947/SE, pelo STF.” No mesmo entendimento está o artigo 37, § 6º, da 

CF/88 dispõe que: “(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa”. Assim, tendo sido seguido o trâmite regular para registro 

da alteração do contrato social, não há como responsabilizar a Junta 

Comercial de Mato Grosso – Jucemat por fraude praticada por terceiro, o 

que impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral e 

material. Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado nesta ação para excluir o registro de inclusão da autora como 

sócia da empresa SIRLEI DA SILVA PINHEIRO & CIA LTDA-ME, cuja 

denominação atual é COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BEIJA 

FLOR LTDA-ME, bem como julgo extinto, nos termos do art. 487, I , do 

Código de Processo Civil. Presentes os requisitos da tutela de urgência, 

deve a ré proceder à imediata suspensão dos efeitos do ato na esfera 

administrativa. Oficie-se também, com urgência, aos órgãos de proteção 

ao crédito para suspensão dos registros de inadimplência em nome da 

autora e decorrentes das participações societárias nas empresas Sirlei da 

Silva Pinheiro & Cia Ltda e Comércio de Materiais de Construção Beija Flor 

Ltda. Em razão da sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios 

em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, a ser 

proporcionalmente suportado entre as partes. Contudo, observa-se 

quanto a exigibilidade, a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009381-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009381-36.2017.8.11.0002. AUTOR(A): UNIAO TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA DO ESTADO 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de 

Parcelamento Fiscal c/c Anulatória de Débitos Tributários, proposta por 

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados. Pleiteia a Autora a declaração de 

que não é contribuinte do imposto estadual ICMS, com a consequente 
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anulação dos débitos respectivos em seu conta corrente fiscal, ao período 

de 05 anos, bem como a anulação de Certidões de Dívida Ativa de nº. 

010059/15-B, 20143987, 201510059, 20168352 e consequente anulação 

dos parcelamentos de ICMS efetuados, de nº. 124931, 124930, 124932 e 

125188. Posteriormente, antes da citação, aditou a inicial, para incluir no 

pedido os parcelamentos de ICMS realizados no âmbito da SEFAZ/MT, de 

nº. 10898113, 10915520, 10915521, 10915725, 10916634 e 10926067. 

Sustenta, em síntese, que não é contribuinte de ICMS, porque realiza 

serviço de transporte público municipal e intermunicipal na região 

metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, fato este que afasta a 

incidência de ICMS conforme a Lei nº 7.098/1998. E também que os ICMS’s 

lançados contra si são relativos a compra de ativos fixos para a 

prestação do dito serviço. Defende, ainda, que os parcelamentos 

realizados tanto junto à SEFAZ quanto junto à PGE, são nulos, pois a 

confissão em direito tributário não poderia ser eterna, criando-se tributos, 

os quais apenas se formariam com a sustentação da lei. Assim, pede a 

sua anulação. Tutelas Provisórias de Urgência foram deferidas, conforme 

os IDs. 11322040, 11568959 e 11641138. Protestos indevidos foram 

realizados pelo Estado de Mato Grosso, relativo a débitos fiscais contidos 

na tutela de urgência, os quais foram devidamente rechaçados por ordem 

deste juízo. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso contestou a 

ação, ao mesmo tempo em que aviou recurso de Agravo de Instrumento, 

rebatendo as teses elencadas pela Autora, fundamentando, em síntese, 

que aconteceu a confissão dos débitos fiscais discutidos nos 

parcelamentos realizados, à luz da boa-fé objetiva, que os lançamentos 

fiscais se deram consoante a legislação de regência do ICMS, destacando 

que os atos administrativos detêm presunção de certeza e legalidade, 

cravando, ainda, que a Autora é definitivamente contribuinte de ICMS, uma 

vez que presta serviço de transporte intermunicipal, e que a eventual 

isenção da Lei nº 7.098/1998 apenas se refere, de forma específica, às 

prestações de serviço no local metropolitano de Cuiabá e Várzea Grande. 

Formula, ainda, que a Autora, ao comprar os ativos oriundos dos outros 

estados da federação brasileira, portou-se como se comerciante fosse, 

valendo-se de alíquota reduzida de ICMS, qual seja, as respectivas 

alíquotas interestaduais de 7%. Agravo de Instrumento foi interposto e 

teve sua liminar indeferida, conforme informa ID 2088415. Contestação 

impugnada pela parte Autora, a partir de ID 19062645, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide, porquanto a demanda é unicamente de 

direito. É o relatório. Fundamento e Decido. O processo está apto para o 

julgamento, tendo em vista tratar-se de matéria unicamente de direito, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, pelo que conheço 

diretamente do pedido e passo a exame do mérito. Pois bem. A presente 

ação comporta dois pontos controversos, quais sejam: I. se a confissão 

de débitos ao contexto do parcelamento possui um caráter absoluto e 

irrevogável; II. se a atividade empresarial da Autora é abarcada, ou não, 

pela incidência de ICMS. Inicialmente há que se analisar o primeiro ponto 

questionado, isto é, se a confissão de débitos fiscais possui o caráter 

absoluto e irrevogável. Analisando essa questão, tenho que a confissão 

não possui o caráter absoluto e irrevogável. O Superior Tribunal de Justiça 

possui a firme jurisprudência no sentido de que a confissão de débitos 

fiscais não é absoluta e, portanto, é passível de revisão judicial uma vez 

não existente, juridicamente, o fato gerador que enseja a exação fiscal. 

Tal jurisprudência, aliás, é formada sob o formato da Cultura de 

Precedentes, em recurso repetitivo daquele Superior Tribunal, expresso 

em Informativo de Jurisprudência, verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE 

EM CONFISSÃO DE DÍVIDA REALIZADA APÓS A EXTINÇÃO DO CRÉDITO 

PELA DECADÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 

8/2008-STJ).” Não é possível a constituição de crédito tributário com base 

em documento de confissão de dívida tributária apresentado, para fins de 

parcelamento, após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. A 

decadência, consoante disposto no art. 156, V, do referido diploma legal, é 

forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o 

direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou 

autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, 

declaração de débitos, parcelamento seja de outra espécie qualquer 

(DCTF, GIA, DCOMP, GFIP etc.). Isso porque, além de não haver mais o 

que ser confessado sob o ponto de vista jurídico (os fatos podem ser 

sempre confessados), não se pode dar à confissão de débitos eficácia 

superior àquela própria do lançamento de ofício (arts. 145 e 149), forma 

clássica de constituição do crédito tributário da qual evoluíram todas as 

outras formas - lançamento por declaração (art. 147), lançamento por 

arbitramento (art. 148) e lançamento por homologação (art. 150). Se a 

administração tributária, de conhecimento dos mesmos fatos 

confessados, não pode mais lançar de ofício o tributo, por certo que este 

não pode ser constituído via autolançamento ou confissão de dívida 

existente dentro da sistemática do lançamento por homologação. Dessa 

forma, a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem efeitos 

absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto. REsp 

1.355.947-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/6/2013.” 

Informativo nº 0511 - Período: 6 de fevereiro de 2013. Ressalto que, 

conforme afirmado pelo Tribunal da Cidadania, a confissão de dívida para 

fins de parcelamento não tem efeitos absolutos, não pode reavivar crédito 

tributário já extinto, conforme sói acontecer no presente caso. Por isso é 

perfeitamente possível a revisão da confissão de dívida na seara fiscal, 

ainda mais se constatando inocorrência do lançamento fiscal. Passo a 

analisar, por conseguinte, o status fiscal da Autora, para elucidar se essa 

é, ou não, contribuinte do tributo confessado, qual seja, do ICMS ao Estado 

de Mato Grosso. Do teor da Lei nº 7.098/1998, (lei de regência do ICMS no 

Estado de Mato Grosso), pode-se perfeitamente constatar que o ICMS não 

é incidente para o contribuinte que exerça os serviços de prestação de 

serviços de transporte de passageiros: “Art. 4º. O imposto não incide 

sobre: XII - prestações de serviços de transporte de passageiros, com 

características de transporte urbano ocorridas entre os Municípios de 

Cuiabá e Várzea Grande e região metropolitana.” Pelo texto legal, é de fácil 

conclusão que o comando legal está a falar em “não incidência”, e não em 

“isenção”, como preceituou a Fazenda Pública, de modo que se deve 

cotejar a atividade precípua da Autora para se saber, afinal, se essa se 

enquadra, ou não, na especificação do art. 4º, XII, da referida lei de 

regência citada. Os documentos juntados na exordial demonstram que o 

CNAE da Autora é o seguinte: CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA PRINCIPAL: 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana. 

Ademais, pelo caráter público da atividade desenvolvida pela Autora, é de 

notório conhecimento que se trata de empresa de ônibus, que circula entre 

os municípios metropolitanos de Várzea Grande e Cuiabá. Outrossim, dos 

documentos do ID 11175821 e seguintes, verifica-se que os lançamentos 

de ICMS realizados em nome da Autora são relativos a compra de ativos 

(peças, máquinas, etc) para a devida prestação do serviço público do 

CNAE principal, isto é, do transporte coletivo na área metropolitana. Por 

esta ordem, antes da vigência da EC 87/2015, todas as compras 

realizadas por não-contribuintes de ICMS não podem sofrer a incidência 

do referido imposto, ante a clara ausência de fato gerador, devendo o 

ICMS apenas ser recolhido ao Estado remetente da operação 

interestadual, não havendo que se falar em diferencial de alíquota ao 

Estado Destinatário. O fato de a Autora deter Cadastro de Contribuintes e 

supostamente ensejar um recolhimento de ICMS do fornecedor a menor, é 

problemática da competência do foro do Estado Remetente, não podendo o 

Estado destinatário imiscuir-se em eventual falta de arrecadação de outra 

Unidade Federativa. Assim, todo e qualquer lançamento de ICMS, seja em 

que modalidade for, é incabível para a situação fiscal da Autora, portanto 

esta, não sendo contribuinte de ICMS, comporta-se como consumidora 

final. Ressalte-se que os débitos questionados tratam-se, apenas, até o 

exercício financeiro de 2015, período após o qual entrou em vigor a 

mencionada EC 87/2015. É da jurisprudência consolidada do STJ, que: 

“ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE 

TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA 

ATIVO FIXO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 

DE ICMS PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. ILEGALIDADE. 

CONTRIBUINTE DO ISS. ART. 131, § 2º, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO). INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 

CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (REsp 

838.685/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010)”. Diante dessas considerações, 

não há dúvida que razão assiste à parte autora, no tocante a anulação 

dos lançamentos fiscais ora questionados. Isto posto, ratifico a tutela de 

urgência anteriormente deferida e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

julgo procedente a presente ação e determino a anulação dos 

lançamentos do ICMS até o ano de 2015, da conta corrente fiscal da 

autora, bem como anulo os parcelamentos fiscais sob o nº 124930, 

124931, 124932 e 125188 firmados pela autora na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso (PGE) e 10898113, 10915520, 10915521, 

10916634 e 10926067 firmados pela autora na Secretaria de Estado da 
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Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), extinguindo-se o feito com o 

julgamento do mérito. Condeno o réu, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento), mínimo legal aplicável à 

espécie, sobre o proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, parágrafo 3º, 

inciso III, do CPC. Sem custas. Decisão sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no § 3º, inciso II, do artigo 496 do CPC. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002220-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOMINGOS DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002220-04.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GONCALO 

DOMINGOS DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, GONÇALO DOMINGOS DE ALMEIDA, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação 

previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez ou 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido de tutela provisória de 

urgência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando a conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio instruída com 

documentos. No despacho inicial foi indeferida a tutela provisória e 

determinado a realização de perícia médica – ID. 20736402. Apresentação 

do laudo pericial – ID. 24273854. Instadas a manifestarem acerca do laudo 

pericial, o Instituto Requerido apresentou contestação (ID. 24904903), 

enquanto a parte requerente impugnou a conclusão do perito (ID. 

26888501). É o breve relato. Fundamento e Decido. O auxílio-doença é o 

benefício previdenciário de prestação continuada substitutivo da renda do 

segurado, devido ao que se encontra incapacitado para o exercício de 

suas atividades habituais por mais de 15 dias, com possibilidade de 

recuperação (Lei nº 8.213/91, art. 59). A aposentadoria por invalidez se 

refere a incapacidade total e permanente para qualquer atividade 

realmente ao alcance do segurado, considerados vários fatores, como 

idade, condição social, local da residência, formação escolar, experiência 

laboral anterior, sua condição familiar etc. No caso em apreço, no que 

tange a capacidade laborativa da parte autora, diante do laudo médico 

exarado pelo expert do juízo, resta-se irrefutável que este não está 

incapaz para o trabalho. Segundo o perito, a parte autora é portadora de 

sequela de amputação traumática da falange distal do 3º e 4º quirodáctilo 

direito decorrente de acidente de trabalho sofrido em setembro de 2005. 

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o 

incapacite para a atividade laborativa habitual. Apresenta, ainda, 

diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, porém sem repercussão em 

sua capacidade laborativa. Concluiu-se pela presença de capacidade 

laboral e não há limitação para a vida independente. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sob o valor 

da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 

do CPC). Decorrido o prazo legal sem eventual interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006275-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON VIEIRA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006275-95.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UANDERSON 

VIEIRA LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, UANDERSON VIEIRA LIMA, devidamente 

qualificado nos autos, propôs a presente “ação previdenciária de 

concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o recebimento 

do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração 

e documentos. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento da redução da capacidade funcional do requerente (ID 

24322812). Citado, o Instituto apresentou contestação (ID 24741426). A 

parte autora concordou com o laudo pericial e pugnou pela procedência do 

pedido (ID 24724930). É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem 

preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, adiantando que o 

pedido é procedente. Infere-se do laudo pericial que a parte requerente 

apresenta comprometimento funcional do membro inferior direito 

decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 22 de dezembro de 

2007. Ou seja, possui redução da sua capacidade funcional laborativa 

permanente. A lesão sofrida, portanto, embora parcialmente, limitou 

fisicamente a parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese 

não ser o caso de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz 

jus ao benefício de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade 

é fato incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do 

benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” No mesmo sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA (MECÂNICO) – 

COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 

(CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – PREENCHIMENTO – 

JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE 

(TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE 

FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 

TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do 

benefício do auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção 

monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para 

atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, 

observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema 810/STF. 3. Os honorários, nas ações 

previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e 

"c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). O 

benefício de auxílio acidente é o correto, uma vez que o autor não está 
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impossibilitado de exercer outra atividade laborativa de forma permanente 

ou temporária. No que tange à conversão do auxílio-doença previdenciário 

concedido à parte requerente pelo período de 18/08/2008 até 30/04/2010 

para auxílio doença-acidentário, procedente a pretensão considerando 

que o autor se submetia a tratamento de lesão de membro superior direito 

desde a época. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% de seu salário de benefício, nos 

termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto 

no art. 4º do mesmo diploma legal. Defiro a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e 

determino a imediata instauração do benefício, pois este tem caráter 

alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na 

pessoa do gerente executivo da equipe de atendimento de demandas 

judiciais. O auxílio acidente é devido desde a data fixada pelo perito judicial 

como de início da incapacidade da parte autora, a qual seja 22/12/2007, 

com base em seu salário da época. Deverão ser compensados os valores 

eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários homônimos aos 

acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados e, no caso de 

desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver correção 

monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A correção 

monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se 

aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, os juros da 

mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 

11.960/09). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, 

parágrafo 3º do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da remessa 

necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 

salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I 

do CPC). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o 

que de direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004660-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DA CUNHA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004660-70.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DA 

GLORIA DA CUNHA PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, MARIA DA GLÓRIA DA CUNHA PEREIRA, 

qualificada nos autos propôs “Ação de Concessão de Benefício por 

Incapacidade” em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

também qualificado, objetivando, em síntese, o a concessão de benefício 

por incapacidade, retroagindo à data de 30.01.2019, quando houve o 

requerimento administrativo. A petição inicial veio instruída com 

documentos. No despacho inicial foi indeferida a tutela provisória e 

determinado a realização de perícia médica – ID. 20786030. Apresentação 

do laudo pericial – ID. 24273865. Instadas a manifestarem acerca do laudo 

pericial, o Instituto Requerido apresentou contestação (ID. 24581311). A 

parte requerente manifestou discordância acerca da conclusão do perito 

(ID. 25079356). É o sucinto relatório. Fundamento. DECIDO. Sem 

preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito. Extrai-se da inicial, 

que a autora é segurada da previdência social, portadora de doença 

incapacitante, necessitando manter-se afastada de suas funções 

habituais. Foi diagnosticada com transtorno dos discos intervertebrais 

lombares com radiculopatia, razão pela qual requer o auxílio-doença que 

havendo buscado pela via administrativa fora indeferido, ID 20373728. Foi 

ordenada a realização de perícia judicial e o laudo pericial foi conclusivo 

no sentido que a parte autora “apresenta incapacidade laboral total e 

temporária”. A concessão dos benefícios de auxílio-doença está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

“incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social”. Assim a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti) – Sublinhei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício.” (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: “Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por 

fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Como se vê, a parte autora preenche os 

requisitos para obtenção do benefício auxílio-doença, uma vez que 

comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua total inaptidão para o exercício laboral temporário. O 

prazo quando não fixado será de 120 (cento e vinte) dias, com base no 

artigo 1º, § 9º da Lei 8.213/91, com nova redação dada pela Lei 

13.457/2017. Contudo o segurado poderá requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. No entanto, o laudo médico pericial fixa o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias para o tratamento necessário Diante do exposto, 

com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

o requerido a conceder em favor da autora o benefício auxílio-doença, 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja comprovada a 

sua reabilitação de forma que possa possibilitar-lhe o retorno à execução 

laboral compatível, bem como julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Antecipo os efeitos da tutela por 

se tratar de verba alimentar, e DETERMINO que o INSS providencie a 

implantação da aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arbitramento de multa cominatória pelo eventual 

descumprimento da obrigação. Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá 

ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de atendimento 

de demandas judiciais. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 
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juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do 

vencimento de cada obrigação. A correção monetária incidirá com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a 

data fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao 

mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas, por 

isenta a autarquia sucumbente. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que será oportunamente fixado na fase de 

liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no 

artigo 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de recorrer, de ofício, da remessa 

necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um 

mil) salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 

3º, I do CPC). Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: MARIA DA 

GLÓRIA DA CUNHA PEREIRA, portadora do CPF nº 340.108.071-72; 2. 

Filiação: Laura Guimarães da Cunha; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 01.05.2019 (data afirmada pelo 

perito); 5. Data mínima de concessão do benefício: 180 (cento e oitenta) 

dias, ou até que seja comprovada a sua reabilitação. 6. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006269-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CEZAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006269-88.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANO 

CEZAR DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, ADRIANO CEZAR DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando o recebimento do benefício auxílio doença 

acidentário. Aduz o autor que sofreu acidente de trânsito ocasionando 

fratura do pé esquerdo. Permaneceu em gozo do benefício auxílio doença 

desde 26.08.2017 até 02.05.2018. Afirma, contudo, que possui 

redução/limitação em sua capacidade laborativa o que lhe garante o 

recebimento do auxílio previdenciário pleiteado. A petição inicial veio 

instruída com documentos. No despacho inicial foi determinado à 

realização de perícia médica – ID. 21257826. Apresentação do laudo 

pericial – ID. 24168933. Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, 

o Instituto Requerido apresentou contestação (ID. 24701206). A parte 

requerente deu-se por ciente (ID. 24661192). É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 

mérito. Pois bem. Analisando os autos, verifico do laudo pericial, que este 

foi conclusivo no sentido de atestar que não foi constatada a presença de 

redução permanente da capacidade laborativa, estando a lesão 

consolidada clinicamente. Conforme consta no laudo, o requerente não é 

incapacitado para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. 

Acerca do pedido de auxílio acidente, os requisitos para a concessão do 

benefício estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que dispõe: 

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” No presente caso, 

restou aclarado no laudo médico da perícia judicial realizada que a parte 

autora não possui lesões que impliquem em sua capacidade laboral. Desse 

modo, não preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado. 

Nesse sentido o Tribunal Regional Federal da 1º Região: 

“PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. 

LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O 

art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do Decreto n. 3.048/99 preveem 

a concessão do benefício de auxílio acidente para o segurado urbano ou 

rural, exceto o doméstico, que, em função de acidente de qualquer 

natureza, tenha a sua capacidade laborativa reduzida para exercer sua 

atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em seu artigo 104, § 4º, traduz 

que “não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - 

que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; e II - de mudança de função, 

mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida 

preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho”. 3. A 

perícia judicial não constatou qualquer sequela incapacitante da atividade 

laboral da requerente, bem como atestou que está em atividade compatível 

e não apresenta nenhuma dificuldade para a execução do trabalho, fator 

impeditivo de concessão do benefício. 3. Pedido de auxílio-acidente julgado 

improcedente. 4. Apelação da parte autora não provida”. (TRF-1-AC: 

00022612720164013810  0002261-27 .2016 .4 .01 .3810 ,  Re la tp r 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de 

julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do Autor é, pois, inevitável consequência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência 

da ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente 

à realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

presente ação, por ausência de nexo causal e, por consequência julgo 

extinto o processo, com julgamento do mérito. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC), contudo suspensa 

a sua exigibilidade, nos termos do art. 12, da Lei 1060/50. Decorrido o 

prazo legal sem eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005696-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARY APARECIDA DE JESUS MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005696-50.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARY APARECIDA DE JESUS 

MARIA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

MARY APARECIDA DE JESUS MARIA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de 

urgência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando a concessão do benefício 

previdenciário. A petição inicial veio instruída com documentos. No 

despacho inicial foi indeferia a tutela de urgência e determinado à 

realização de perícia médica – ID. 21056492. Apresentação do laudo 

pericial – ID. 24273861. Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, 

apenas o Instituto Requerido apresentou contestação (ID. 24742919). É o 

breve relato. Fundamento e Decido. O auxílio-doença é o benefício 

previdenciário de prestação continuada substitutivo da renda do 

segurado, devido ao que se encontra incapacitado para o exercício de 

suas atividades habituais por mais de 15 dias, com possibilidade de 

recuperação (Lei nº 8.213/91, art. 59). A aposentadoria por invalidez se 

refere a incapacidade total e permanente para qualquer atividade 

realmente ao alcance do segurado, considerados vários fatores, como 

idade, condição social, local da residência, formação escolar, experiência 
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laboral anterior, sua condição familiar etc. No caso em apreço, no que 

tange a capacidade laborativa da parte autora, diante do laudo médico 

exarado pelo expert do juízo, resta-se irrefutável que este não está 

incapaz para o trabalho. Segundo o perito, a parte autora é portadora de 

perda auditiva neurossensorial bilateral aguardando disponibilização de 

prótese auditiva. Contudo, não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual. 

Concluiu-se pela presença de capacidade laboral e não há limitação para a 

vida independente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 10% sob o valor da causa, de acordo com 

o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, 

do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC). Decorrido o prazo 

legal sem eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004184-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004184-66.2018.8.11.0002. AUTOR(A): WILSON SIQUEIRA BRITO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Conheço dos 

embargos de declaração, na forma do art. 1.022, II, do Código de Processo 

Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão acerca do pedido 

de antecipação de tutela. Acrescento, pois, à sentença ID 21466862 a 

seguinte redação: “Concedo ainda, com fundamento do art. 303 do CPC, a 

tutela de urgência, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida 

para implantar a aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena 

de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial, no prazo de trinta dias”. No mais, persiste a sentença tal como 

está lançada. P. R.I. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010038-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010038-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ROBERTO CARLOS DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de “ação de 

reabilitação profissional c/ pedido de auxílio-doença em sede de tutela de 

urgência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando o restabelecimento do benefício auxílio-doença e a 

realização da reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 

8.213/91. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da autora, também juntando documentos. 

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial 

concluiu pelo reconhecimento da incapacidade laboral, parcial e 

permanente da requerente. Houve concessão da tutela de urgência em 

14/8/2019. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença está condicionada à verificação 

concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os 

artigos. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Pois bem, a fim de esclarecer a divergência entre a 

conclusão da perícia médica realizada pelo INSS que considerou a parte 

requerente apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto 

à sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial, 

resultando no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de atestar a 

incapacidade laboral parcial e permanente da parte Requerente. Assim, em 

que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, em 

decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, destaca-se o seguinte 

j u l g a d o :  P R E V I D E N C I Á R I O  E  C O N S T I T U C I O N A L . 

AUXILIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR(A) 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral. 2. Nos termos da jurisprudência dominante, a 

qualificação profissional do pai como rurícola estende-se aos filhos e 

constituí indicio aceitável de prova material do exercício da atividade rural. 

(AC 0003308.78.2010.401.9199 / MG; APELAÇÃO CÍVEL - 24/02/2016 

e-DJF1 P. 1303). 3. Segundo o laudo pericial, a parte autora apresenta 

incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Deste modo, 

mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a 

não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. 

Entretanto, afigura-se exequível a tentativa de reabilitação do requerente 

para desempenhar outras atividades compatíveis com a sua limitação, 

razão pela qual faz jus ao benefício de auxílio-doença. 4. Atendidos os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença 

rural, quais sejam, início de prova material da atividade rural alegada, 

devidamente corroborado por prova testemunhal sólida, e ainda a 

incapacidade para o exercício de atividade laboral mostrou-se correta a 

sentença que acolheu o pedido nesse sentido deduzido. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. 

Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento 

jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal. 7. 

Apelação do INSS parcialmente provida (consectários da condenação). 

(AC 1018365-32.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 

04/12/2019 PAG.). Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual 

seja, ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que 

“não ocorre a perda da qualidade de segurado, quando a falta de 

recolhimento da contribuição previdenciária por mais de doze meses 

consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 

310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 

530). Analisando-se os documentos trazidos aos autos, observo que a 

parte requerente trabalhava e contribuía com a previdência social, 

possuindo qualidade de segurada. Como se vê, a parte autora preenche 

os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que 

comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência. 

Todavia, há possibilidade de melhora ou habilitação, tendo em vista que a 

incapacidade, ainda que permanente, é parcial, cabendo 
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habilitação/reabilitação profissional e social. Acerca da habilitação ou 

reabilitação profissional e social, dispõe a lei nº 8.213/91: Art. 89. A 

habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao 

beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às 

pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 

(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado 

de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação 

profissional compreende: a) o fornecimento de aparelho de prótese, 

órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou 

redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos 

equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e 

profissional; b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados 

no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 

estranha à vontade do beneficiário; c) o transporte do acidentado do 

trabalho, quando necessário. Art. 90. A prestação de que trata o artigo 

anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive 

aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência 

Social, aos seus dependentes. Art. 91. Será concedido, no caso de 

habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame 

fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o Regulamento. 

(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019). Art. 92. Concluído o 

processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência 

Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão 

ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra 

atividade para a qual se capacitar. Assim, considerando que é devida a 

todos os segurados a habilitação e a reabilitação profissional e social, 

deve ser proporcionado ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente 

para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 

(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 

participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Desse modo, 

tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença 

por tempo indeterminado, até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida, com submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de conceder o 

auxílio-doença por tempo indeterminado, até que comprovada a 

reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade 

laboral compatível com a limitação sofrida. Bem como determino que o 

requerido proceda a reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 

8.213/91 e ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 31/10/2018. Ratifico ainda, com 

fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela já concedida, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária 

de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC). Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ROBERTO 

CARLOS DE SOUZA. 2. CPF nº 788.731.932-34. Filiação: Sonia Lucia de 

Souza; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença ; 4. Data inicial do 

Benefício: 31/10/2018 (data do requerimento administrativo); 5. Renda 

mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a 

decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença. 

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010104-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINILSON FERREIRA DA SILVA OAB - SP252616 (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010104-21.2018.8.11.0002. REQUERENTE: UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Proc. Nº 

1010104-21.2018.8.11.0002 Vistos, etc. UNIÃO TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, que é concessionária do serviço público de 

transporte coletivo urbano de passageiros por força de contrato de 

concessão firmado em 2011, e nesta condição realiza o transporte 

gratuito de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sem 

remuneração resultante de fonte de custeio. Argumenta que se vê 

obrigada ao transporte das pessoas com àquela faixa etária não só em 

razão de lei local, mas da sistemática de funcionamento do sistema de 

transporte integrado do transporte municipal e intermunicipal, havendo, em 

termos práticos, o “compartilhamento dos sistemas de gratuidades do 

transporte coletivo, pela adoção da mesma bilhetagem, de maneira que os 

benefícios tarifários de Cuiabá passaram a ser aplicar aos usuários de 

Várzea Grande (sic), razão pela qual os idosos com idade entre 60 e 64 

anos, também gozam do benefício em Várzea Grande, como resultado da 

integração”. Sustenta que a intangibilidade da adequação 

econômico-financeira do contrato deve ser garantida a partir da diretriz do 

art. 35 da Lei Federal nº 9.074/95, prevendo que estipulação de novos 

benefícios tarifários se condiciona condicionada à previsão da origem dos 

recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária, de forma a 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Defende que além 

da lei, a unificação das gratuidades por entes diversos da federação 

(Município e Estado), oficializou a gratuidade em Várzea Grande, 

obrigando-a ao transporte gratuito sem a correspondente fonte de custeio, 

e que “o transporte gratuito das pessoas beneficiadas pela legislação de 

Cuiabá se tornou compulsório à operadora de Várzea Grande”, o que 

decorre de “realidade fática vigentes há anos” (sic), cabendo, pois, a 

remuneração pela gratuidade, sendo o réu responsável por indenizá-la 

pelo “transporte de idosos sem a devida contraprestação”. Defende que o 

art. 16 da Lei Municipal nº 2.194/2000 impõe o dever da criação de fontes 

específicas de recursos para garantir o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos, quando da superveniência de isenções e reduções 

tarifárias, preceito que foi desatendido pela opção legislativa do réu, 

consubstanciada em positivar a isenção tarifária às pessoas idosas com 

idade inferior a 65 anos, sem promover, na prática, a contrapartida. Afirma 

que sem previsão de compensação econômica e diante da ausência de 

qualquer plano de custeio ou dotação orçamentária, há desequilíbrio 

econômico-financeiro que dever ser reparado, ajuizando a presente ação 

objetivando “não só a cobrança judicial de diferenças de gratuidades não 

ressarcidas até o momento, como também provimento jurisdicional que 

imponha ao réu a obrigação de fazer consistente em providência 

administrativas de reconhecimento expresso do transporte de idosos 

entre 60 e 65 anos como sendo item integrante do rol de gratuidades do 

sistema de transporte urbano de Várzea Grande, incluindo a cada 

exercício anual, na Lei Orçamentária Anual de referência, rubrica 

específica para o custeio dessa gratuidade”. O pedido de liminar foi 

deferido (ID 16644806). O réu apresentou contestação (ID 18153271), 

defendendo que a Lei Municipal nº 2.846/2006 (ID 16495749) concede a 

isenção tarifária às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

cuidando-se de alteração legislativa que “ocorreu no ano de 2006, e 

somente neste momento, mais de 12 (doze) anos depois”, a autora 

reclama pelo desequilíbrio contratual, mesmo depois de ter firmado dois 

aditivos ao contrato (2007 e 2018). Defende a aplicação do princípio da 

preclusão lógica no afastamento de pretensão autoral, pois “por todo o 

período de mais de 12 (doze) anos de edição da lei municipal 2.846/2006, 

a parte autora nunca se insurgiu quanto ao valor tarifário proposto pelos 

chefes do Poder Executivo Municipal, no tocante a isenção prevista em lei, 

ou seja, não há qualquer indício ou comprovação de desequilíbrio 

econômico ou inviabilidade da prestação do serviço, que motive eventual 
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reparação financeira”, pugnando pela improcedência da ação. As partes 

foram instadas à especificação de provas (ID 21718464), tendo a autora 

pleiteado o julgamento antecipado da lide, com remessa à liquidação de 

sentença (ID 21906800), deixando o réu transcorrer in albis o prazo para 

especificar provas (ID 23766474). É o relatório. Fundamento. Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do 

inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil. Concluo que a matéria não 

carece de maior dilação probatória, não existindo na causa de pedir uma 

equação composta pela arrecadação e custos da operação do sistema de 

transporte urbano, se baseando exclusivamente na instituição legal do 

transporte gratuito ao idoso, matéria exclusivamente de direito, sendo que 

indenização pode ser quantificada em liquidação de sentença, medindo-se 

a indenização pelo número de passageiros gratuitos, multiplicado pelas 

tarifas vigentes que deixaram de ser arrecadadas. Contextualizada a 

demanda, a atuação técnica mostra-se necessária somente em fase de 

liquidação, eis que o pedido condenatório não se baseia em revisão da 

tarifa, mas em indenização pelo transporte gratuito imposto pelo 

regramento municipal. De perceber que o réu não impugnou o documento 

ID 16495752, tornando verissimilhante a alegação autoral em torno do 

concreto transporte da citada classe de usuários (efeito prático da lei), 

mas o pedido de indenização não se limita ao relatório, ora conhecido 

como item de amostragem. Ante a ausência de questões preliminares, 

passo ao exame do mérito. A ação é procedente. O exame dos elementos 

colacionados revela a violação de direito da autora, pois sendo ela 

concessionária do serviço público do transporte coletivo municipal, não 

podia a Lei Municipal nº 2.846/2006 estender a isenção do pagamento da 

tarifa de ônibus para as pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, sem indicar a previsão da fonte compensatória do 

benefício, sob pena de intuitiva quebra do equilíbrio financeiro do contrato. 

A Lei Federal nº 9.074/95, que estabelece normas para a outorga das 

concessões e permissões de serviços públicos, assegura no artigo 35 

que “a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, 

fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da 

simultânea revisão da estrutura tarifaria do concessionário ou 

permissionário, de forma a preservar o equilíbrio-financeiro do contrato”. 

No mesmo sentido, a intangibilidade da equação econômico-financeira do 

contrato é expressamente garantida art. 16 da Lei Municipal nº 

2.194/2000, o qual prescreve que “as isenções e reduções tarifárias, além 

daquelas em vigor na data da publicação desta lei, obedecerão ao que 

dispõe a legislação municipal, devendo dispor de fontes especificas de 

recursos para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos". 

Consoante se infere do caderno processual, não houve recomposição 

tarifária levando em conta a concreta necessidade de remuneração dos 

passageiros gratuitos a que alude a Lei Municipal nº 2.846/2006, não 

custeados pelo réu, o que, por óbvio, compromete o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, pois a gratuidade do transporte coletivo 

às pessoas idosas com idade superior a 60 anos, sem a correspondente 

remuneração, não estava prevista quando da contratação com a autora 

(2001). A Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a 

gratuidade tão só aos maiores de 65 anos (art. 230, parágrafo 2º), e o 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) facultou aos municípios estender o 

benefício às pessoas com idade superior a 60 anos, dês que dispondo de 

condições para o exercício da ampliação de gratuidade (art. 39, § 3º). 

Mesmo para a classe de pessoas idosas que gozam do benefício 

constitucional, a jurisprudência inclina em favor da tese autora, havendo 

maior ênfase em relação aos benefícios resultantes de legislação local, 

notadamente quando superveniente à contratação. Sobre o tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE 

PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO NO POLO ATIVO DA 

DEMANDA. POSTULAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA OS IDOSOS (MAIORES DE 65 ANOS DE 

IDADE) BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO E 

INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SINDICATO QUE GOZA DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA A 

DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA QUE REPRESENTA. A ADOÇÃO DA 

BILHETAGEM ELETRÔNICA CONSISTE EM SISTEMA QUE MELHOR PERMITE 

O CONTROLE ACERCA DA DESTINAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO DAS 

GRATUIDADES DESTINADAS PELO PODER PÚBLICO AOS DELEGATÓRIOS 

DO SERVIÇO. REGRAS HOSTILIZADAS QUE NÃO NEGAM NEM 

RESTRINGEM INDEVIDAMENTE O LIVRE ACESSO DOS IDOSOS AO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PRESTADO NO MUNICÍPIO, 

TAMPOUCO IMPEDEM A FRUIÇÃO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS A 

TAIS CATEGORIAS. INEXISTÊNCIA DE DESPREZO OU DESRESPEITO AOS 

IDOSOS OU A SEUS DIREITOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU A QUAISQUER 

OUTROS PRINCÍPIOS OU GARANTIAS ASSEGURADOS 

CONSTITUCIONALMENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA FONTE DE 

CUSTEIO NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS 

RECURSOS.” (TJ-RJ - APL: 00082472720128190007 RIO DE JANEIRO 

BARRA MANSA 2 VARA CIVEL, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, 

Data de Julgamento: 12/08/2014, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2014). Em recente decisão, o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso julgou a ADI nº 1004201-74.2019.8.11.0000 (Rel. Des. 

João Ferreira Filho, j. 19.09.19), decidindo que lei estadual prescindindo da 

indicação de fonte de custeio “afeta o equilíbrio econômico-financeiro da 

administração pública, por conceder descontos e isenções sem qualquer 

forma de compensação”, antevendo o dever de indenizar do Estado em 

ações similares a esta. No caso presente, a legislação municipal que 

ampliou o benefício alterou unilateralmente contrato preexistente, não 

indicando a correspondente fonte de custeio, impondo ao transportador o 

ônus pela extensão da gratuidade. A ampliação da isenção, embora 

compatível com a faculdade estabelecida pelo Estatuto do Idoso, não 

encontra amparo no contrato de concessão vigente. Não se aprecia a 

constitucionalidade da lei local que deixou de prever especifico custeio da 

gratuidade, devendo-se respeitar o entendimento firmado pelo STF, em 

controle concentrado, pela constitucionalidade do art. 39 da Lei Federal nº 

10.741/03 (Estatuto do Idoso), considerando-o reprodução do art. 230, § 

2º da CF/88, com eficácia plena e de aplicabilidade imediata (ADI 3.768-4). 

Assim, em situação de prejuízo financeiro surgido com a ampliação da 

gratuidade, caberá às concessionárias buscar individualmente o 

reequilíbrio através de ação própria, o que a autora fez com a presente 

demanda, ora julgada neste específico contexto. O réu não impugnou o 

apontamento de prejuízo econômico-financeiro equivalente, pari passu, a 

quantidade de passageiros beneficiados com a gratuidade vergastada, 

limitando-se a alegar em contestação a preclusão lógica ao pleito de 

indenização. Na fase de especificação de provas, quedou-se silente, 

tornando incontroversa a afetação da equação econômica pelo critério 

indicado na inicial, ou seja, prejuízo equivalente a cada passagem não 

cobrada dos usuários com idade entre 60 e 65 anos, critério consentâneo 

com a lógica razoável, pois a previsão contida no artigo 13, §º, da Lei 

Municipal nº 2.194/2000, indicado na contestação, é clara ao estabelecer 

que as isenções e reduções são consideradas no cálculo tarifário, 

“quando for o caso”, não se conhecendo dos autos demonstração 

concreta de que as tarifas de Várzea Grande foram calculadas levando 

em conta os efeitos econômico-financeiros da gratuidade criada pela 

citada lei municipal, tampouco indicativo de norma expressa que 

complemente e discipline algum dos “casos” a que alude o artigo 13, §º, da 

Lei Municipal nº 2.194/2000 (norma aberta). A equação econômico 

financeira é direito constitucionalmente garantido ao contratante particular 

(art. 37, XXI, da CF/1988), que não demonstraria interesse em contratar 

com a Administração se as características do contrato não fossem 

asseguradas com o Poder Público atuando com poderes ilimitados na 

alteração de cláusula contratual. Nessa linha, como observa o próprio réu, 

a Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de alteração unilateral pela 

Administração Pública de algumas cláusulas do contrato administrativo, 

mas excepciona as cláusulas econômicas-financeiras (art. 58). Vislumbro, 

também, a infringência ao disposto no artigo 35 da Lei 9.074/95, que assim 

preleciona: “Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo 

poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos 

recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifaria do concessionário 

ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio-financeiro do contrato. 

Assim, verifica-se, no caso em análise, que o contrato de exploração de 

linhas de transporte público, deve prever as formas de ressarcimento pelo 

Poder Público das despesas da empresa para o cumprimento da ordem 

legislativa que amplia seus benefícios. Nossas relações econômicas se 

regem pelas regras do sistema capitalista, da economia de mercado, não 

sendo lícito ao Poder Público, em nome de uma obrigação que é sua, 

ampliar a isenção de tarifas de transporte público ao idoso, sem a 

correspondente contrapartida indenizatória.” Importante destacar que a 

autora não se insurge contra lei em tese ou norma abstrata, mas acerca 
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do ônus do réu de indenizar pelo custo do transporte gratuito aos idosos 

com idade de 60 e abaixo de 65 anos, objurgando a lei que ampliou as 

hipóteses de gratuidade foi posterior à licitação e assinatura do contrato 

de concessão. Informadas as bases jurídicas da procedência da 

demanda, analiso a arguição de preclusão lógica, sendo esta a única 

matéria de defesa do réu, e o faço para concluir que a alegação não atrai 

a improcedência. Além de a alegada preclusão lógica resultar de lei, 

sendo, pois, no mais das vezes, albergada pela prescrição quinquenal, as 

referidas alterações, que passaram a fazer parte do contrato original, não 

se mostram contraditórias com a pretensão de recomposição 

desvinculada das regras ordinárias de reajustamento. Em semelhante 

sentido: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONTRATO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

ULTRAPASSAGEM DA PERIODICIDADE ANUAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 

2º, PARÁGRAFO 2º E 3º, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 10.192/2001 E ART. 

40, XI E ART. 55, III, DA LEI Nº 8.666/93. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. 

Mandado de Segurança que visa assegurar o direito, que se diz líquido e 

certo, da impetrante - Construsel - de reajustar os preços dos serviços 

contratados pela UNIVASF, após a incidência da periodicidade anual, 

contada da apresentação da proposta de preços na licitação nº CP 

04/2007 - CEL/UNIVASF. 2. O direito a intangibilidade do equilíbrio 

econômico financeiro contratual, nos contratos celebrados com a 

Administração Pública, constitui na principal garantia assegurada ao 

contratado. E, em se tratando de contrato que ultrapasse a periodicidade 

anual é admitido o reajuste de preço com base na variação do custo de 

produção nos termos dos arts. 2º, parágrafo 2º e 3º, parágrafo 1º da Lei 

nº 10.192/2001 e art. 40, XI e art. 55, III, da Lei nº 8.666/93. 3. Uma vez 

constatado que a Lei nº 10.192/01 (art. 1º, parágrafo 1º e 3º, parágrafo 

1º) e Lei nº 8.666/93 (art. 40, XI e art. 55, III), vigentes à época do contrato 

em tela, permitem o reajustamento de preços, no caso do contrato 

ultrapassar a periodicidade anual, como ocorreu na hipótese, é de 

reconhecer o direito da impetrante ao reajustamento requerido, devendo o 

critério de reajuste retratar a variação efetiva do custo de produção, nos 

termos dos arts. 40, XI, das Leis nº 10.192/2001 e 8.666/91. 4. Os termos 

aditivos acordados no decorrer da execução do serviço não formalizam 

novo contrato, estes são meras alterações que passam a fazer parte do 

contrato original. Pensar diferentemente ensejaria na violação ao disposto 

no art. 37, XXI da CF/88 e no art. 2º da Lei nº 8.666/93, que exige novo 

procedimento licitatório para a celebração de novo contrato. 5. 

Precedentes deste Tribunal. 6. Apelação provida.” (PROCESSO: 

00083172020124058300, AC552464/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO WILDO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 

19/02/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 21/02/2013 - Página 84). Não ocorreu a 

preclusão lógica para questionamento do equilíbrio-econômico-financeiro 

vinculado à específica causa de pedir vertente destes autos, pois o que a 

demandante postula é o pagamento das gratuidades, matéria sequer 

tratada contratualmente, como aduz o réu. Logo, o fato de o contrato 

possuir cláusula expressa prevendo a forma de reajuste tarifário anual, 

não implica a ocorrência de preclusão lógica do pedido da autora em sua 

especificidade, sendo intuitivo que o pleito seria indeferido 

administrativamente, razão pela qual a demora no ajuizamento da ação se 

resolve, parcialmente em favor do réu, pelo instituto da prescrição 

quinquenal. E, além do pagamento de indenização, a parte autora requer a 

condenação do réu na obrigação de fazer vinculada aos eventos futuros, 

matéria que também não está preclusa. Ademais, o réu cita precedentes 

não vinculantes do Tribunal de Contas da União (âmbito administrativo) que 

se mostram obsoletos em razão do atual posicionamento daquela Corte de 

Contas, entendendo “ser possível a repactuação de contrato com vigência 

expirada, desde que o contratado a tenha pleiteado antes do fim da 

vigência”, conforme jurisprudência: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO. AUMENTO DOS CUSTOS. 

CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INTERREGNO DE 

UM ANO. TERMO INICIAL. DATA BASE DA CATEGORIA. PRECLUSÃO 

LÓGICA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OU TÉRMINO DA VIGÊNCIA. I - A 

repactuação de preços constitui modalidade especial de reajustamento de 

contrato, aplicável tão-somente aos ajustes de serviços contínuos e cuja 

necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício 

financeiro, objetivando adequar o preço dos contratos à realidade do 

mercado e condicionado a demonstração analítica da variação dos 

componentes dos custos, devidamente justificada, bem como a 

comprovação do interregno de prazo de um ano. II - Para as repactuações 

fundadas em alterações salariais decorrentes de acordos ou convenções 

coletivas, a referência para a contagem do prazo anual é a data da 

proposta ou do orçamento a que a proposta se referir, considerando-se 

como tal a data do acordo ou convenção vigente à época da 

apresentação da proposta, para a primeira repactuação. Para as 

repactuações seguintes, o prazo conta-se da data base da categoria. III - 

O § 7º do art. 40, da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, vigente até 26/05/2017, 

previa a preclusão lógica do pedido de repactuação quando o contratado 

assinasse prorrogação do ajuste, mantendo as demais cláusulas em vigor, 

inclusive o preço que vinha sendo praticado, ou quando o contrato se 

encerrasse. IV - O Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 

1828/2008, cujo entendimento foi reiterado em acórdão recente, nº 

2354/2018, decidiu ser possível a repactuação de contrato com vigência 

expirada, desde que o contratado a tenha pleiteado antes do fim da 

vigência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJ-DF 

07241596420188070001 DF 0724159-64.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no PJe: 25/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Assim, ajuizada a ação durante a execução do contrato, não procede, sob 

quaisquer prismas ou perspectivas, a alegação de que que houve a 

preclusão lógica da pretensão de receber pelas gratuidades 

retroativamente, tampouco, que durante a vigência dos aditamentos não 

se torna cabível do custeio que não foi solicitado administrativamente a 

época da prorrogação do contrato, ainda mais quando os termos aditivos 

prescrevem que permanecem inalteradas e ratificadas as demais 

cláusulas do contrato principal e que se tornam parte integrante e 

inseparável deste, como informou o réu em contestação. E no particular, 

não havendo sequer impugnação específica à alegação de desequilíbrio 

pelos motivos e critérios de mensuração informados na inicial, tem-se que 

“à luz do princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou 

preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, 

pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação 

atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do 

particular para sua implementação” (TJ-DF 20150111255692 DF 

0033926-24.2015.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 07/05/2018. Pág.: 243-258). A possibilidade jurídica e financeira 

do custeio da gratuidade se revelou possível em termos práticos, 

considerando o tranquilo cumprimento da liminar pelo réu, que nem mesmo 

interpôs recurso alegando antijuridicidade ou impossibilidade do 

adimplemento da obrigação, sedimentada que agora está a sistemática de 

custeio no sistema, cabendo torna-la definitiva por sentença. Do exposto, 

de rigor o atendimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de 

indenização a ser mensurada em liquidação de sentença, inerente aos 

valores suprimidos na arrecadação mensal equivalente a quantidade de 

usuários beneficiados pela gratuidade prevista na Lei Municipal nº 

2.846/2006, transportados sem pagamento de tarifa nos cinco anos que 

antecederam o ajuizamento da presente ação, restando prescritos os 

valores anteriores (Decreto nº 20.910/1932). Impende ainda condenar o 

réu na obrigação de fazer, consubstanciada nas providências contínuas 

necessárias ao provisionamento orçamentário do custeio do benefício 

tarifário previsto na Lei Municipal nº 2.846/2006 ou noutras normas que 

venham eventualmente a substituí-la para conceder benefício tarifário a 

pessoas idosas, diverso daquele estabelecido no art. 230, parágrafo 2º, 

da Constituição Federal. Isto posto, julgo procedente o pedido, na forma do 

art. 487, I, Código de Processo Civil, e condeno o Município de Várzea 

Grande na obrigação de fazer consubstanciada na implantação e 

manutenção definitiva de fonte de custeio do benefício tarifário. Confirmo a 

tutela provisória de urgência concedida (ID 16644806), estendendo seus 

efeitos para os demais exercícios sob a forma de imediato cumprimento da 

obrigação de fazer acima indicada, para que não haja solução de 

continuidade do custeio, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. 

Condeno o réu a pagar a autora a indenização correspondente a perda de 

receita equivalente ao número de passageiros transportados 

gratuitamente em decorrência do benefício tarifário previsto na Lei 

Municipal nº 2.846/2006, observadas as respectivas tarifas vigentes nos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, fixando como termo final 

a data em que o custeio iniciou em cumprimento da liminar, devendo o 

montante ser apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de 

correção monetária e juros legais. Finalmente, condeno o réu ao 

pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados no patamar 

mínimo previsto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor 

atualizado da condenação. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 18 de 
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dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017438-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017347-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DA SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017347-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DA SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017341-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIDIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006455-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO SOUZA PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO ARAUJO OAB - MT14564/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006455-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO MARCIO SOUZA 

PERIS REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca do laudo apresentado. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004491-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004491-20.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS PEREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Conheço 

dos embargos de declaração, na forma do art. 494, I do Código de 

Processo Civil, e acolho-o, visto que, realmente houve erro material acerca 

da data inicial de recebimento em favor da parte autora. Declaro, pois, que 

a sentença ID 22373838 que passa a ter a seguinte redação: “Em 

cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria dos Anjos Garcia Pereira. 

1.a. CPF: 139.403.528-45. 1.b. Nome da mãe: Madalena Muniz de Araújo. 

2. Benefício concedido: Aposentadoria por idade híbrida. 3. Data inicial do 

benefício: 17/10/2017 (data do requerimento). 4. Renda mensal inicial: 01 

(um) salário mínimo. 5. Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da 

intimação da sentença prolatada.” No mais, persiste a sentença tal como 

está lançada. P. R.I. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELOTERIO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000707-35.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DELOTERIO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

DELOTERIO BISPO DA SILVA, devidamente qualificado, propôs a presente 

ação de conversão de benefício assistencial loas em aposentadoria por 

idade em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

também qualificado, objetivando a concessão do benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade decorrente da laboração rural. Aduz que a 

Autora sempre trabalhou como rurícola, em regime de economia familiar. A 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as 

alegações da autora, também juntando documentos. O autor apresentou 

Impugnação à Contestação. Foi realizada audiência concentrada de 
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instrução e julgamento, pelo sistema audiovisual. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Em conformidade com o que também dispõe o art. 39, 

I, da mencionada lei, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher. Segundo demonstram as 

provas dos autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 56 anos de idade, como se infere da prova 

documental de sua identificação. Devendo, portanto, comprovar que 

exercia atividade rural em número de meses idêntico ao da carência do 

benefício, ou seja, de 180 (cento e oitenta) meses, ou de 15 (quinze) 

anos, segundo prescreve o artigo 142, c/c. art. 143 da própria lei. Todavia, 

a Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também constante 

da Súmula nº 149, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Além de os 

tribunais pátrios terem entendimento jurisprudencial dominante acerca 

dominante da necessidade do início de prova material ser corroborada por 

prova testemunhal acerca da atividade rural em regime de economia 

familiar, conforme é da jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do RE 631.240, julgado pelo STF, 

na hipótese de ter o INSS impugnado o mérito da ação, ainda que somente 

na fase de apresentação de contrarrazões, como é o caso dos autos, 

faz-se dispensável a exigência de prévio requerimento administrativo (AC 

56336-53.2013.4.01.9199/MG - Relator Desembargador Federal Cândido 

Moraes - 2ª Turma - e-DJF1 de 1º/10/2014. 2. A concessão do benefício 

de aposentadoria rural por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, 

exige-se a idade igual a 60 anos para homem e 55 anos para mulher 

(artigo 48, § 1º da Lei de Benefícios). 3. No caso concreto, os documentos 

anexados aos autos não servem de início razoável de prova material da 

atividade rural declarada. 4. A prova testemunhal, por sua vez, além de 

não bastar à comprovação da atividade rurícola (Súmula n. 149 do STJ), 

não se revelou, no caso em apreço, harmônica, tampouco sinalizou que a 

recorrente tivesse laborado no campo pelo tempo exigido legalmente para 

fazer jus ao benefício da aposentadoria 5. Apelação desprovida.” (AC 

0050091-31.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 10/03/2016). No caso em exame, consta 

somente a certidão de casamento constando a profissão de lavrador, além 

de certidão de casamento, nada mais demonstra o labor rural do autor, 

restando ausente o inicio razoável de prova material. Conforme a 

jurisprudência acima mencionada, por haver necessidade de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena 

para obtenção desse benefício previdenciário, conforme estipulado em lei, 

não restou comprovada a atividade rural, visto que as provas, além de 

recentes, são frágeis. Ademais, os tribunais pátrios terem entendimento 

jurisprudencial dominante acerca da descaracterização da atividade rural 

em regime de economia familiar quando o houver vínculo urbano do 

cônjuge, conforme é da jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. 

VÍNCULOS LABORAIS URBANOS POSTERIORES AO MATRIMÔNIO. 

CONDIÇÃO DO MARIDO EXTENSIVA À ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Não há necessidade de prévia postulação administrativa como condição 

para ajuizamento de ação judicial voltada à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Precedentes 3. No caso concreto: Requisito 

etário: 2010 (carência: 14,5 anos) Documento: Certidão de 

casamento/profissão do cônjuge lavrador (1976 - fl. 15) e Certidão de 

imóvel rural (1988 - fl. 65). CNIS da autora: vínculo urbano de longa 

duração posterior aos documentos que instruíram a inicial período de 

03/2001 a 12/2008. Prova testemunhal: afirmam que a autora sempre 

trabalhou no meio rural com seu esposo, em nada mencionando o vínculo 

urbano de quase 07 (sete) anos com a Prefeitura Municipal. 4. Os 

documentos que, em regra, são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado, passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 5. Desconsideração, para fins probantes, da 

certidão de casamento na qual consta a profissão da parte ou de seu 

cônjuge, como lavrador, em razão da existência de registros de vínculos 

laborais urbanos posteriores ao matrimônio, por duração temporal 

suficiente para o afastamento do teor probante daquela documentação e 

que, inclusive, podem ter ensejado deferimento de benefício dessa 

natureza(conforme consulta CNIS, INFBEN, PLENUS). 6. A fragilidade da 

prova testemunhal produzida não permitiu a comprovação do exercício do 

labor rural alegado pelo tempo necessário ao deferimento do benefício 

requerido. 7. Na hipótese de ter sido concedida tutela antecipada em 1º 

Grau, evoluindo posicionamento anteriormente adotado, curvo-me ao 

entendimento firmado pela S1/STJ, em acórdão proferido no REsp n. 

1.401.560, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, segundo o qual, 

ante o caráter precário das decisões judiciais liminares e antecipatórias de 

tutela, de conhecimento inescusável (art. 3º da LINDB), mostra-se 

desproporcional o Poder Judiciário desautorizar a reposição do principal 

ao Erário quando reconhecida a improcedência do pedido nesta Corte 

Recursal. 8. Apelação e remessa oficial providas.” (AC 

0037042-49.2012.4.01.9199 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.2339 de 18/09/2015). No 

caso em exame, foi apresentada a certidão de casamento como prova do 

labor rural da parte autora todavia, posteriormente, a cópia do CNIS 

evidencia que o requerente e possui longo vínculo empregatício urbano. 

Desse modo, por haver necessidade de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena para obtenção desse 

benefício previdenciário, conforme estipulado em lei, resta 

descaracterizada a atividade rural da autora, tendo em vista os 

documentos que comprovam o vínculo urbano. As testemunhas ouvidas 

em audiência concentrada, afirmaram que a parte autora exercia a 

atividade laboral de rurícola. Entretanto, ainda que as testemunhas 

corroborem a atividade rural, não é permitida tal comprovação por prova 

exclusivamente testemunhal. Diante de tal contexto, a parte autora não faz 

jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, porquanto não restou 

comprovado seu labor rural. Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora nesta ação e, de 

consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, por ser a parte beneficiária da gratuidade da 

justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC). Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 16 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009764-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ANSELMO BERTO WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009764-77.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EVA ANSELMO BERTO 

WESTPHAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. EVA ANSELMO BERTO WESTPHAL, devidamente qualificada, 

propôs a presente ação de benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade rural em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade decorrente da laboração rural. 

Aduz que a Autora sempre trabalhou como rurícola, em regime de 

economia familiar. A inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da autora, também juntando documentos. A 

autora apresentou Impugnação à Contestação. Foi realizada audiência 

concentrada de instrução e julgamento, pelo sistema audiovisual. É o 
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sucinto relatório. Fundamento. Decido. Em conformidade com o que 

também dispõe o art. 39, I, da mencionada lei, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena, ou por meio de prova testemunhal, bem 

como a comprovação da idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo demonstram as provas dos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 56 anos de idade, 

como se infere da prova documental de sua identificação. Devendo, 

portanto, comprovar que exercia atividade rural em número de meses 

idêntico ao da carência do benefício, ou seja, de 180 (cento e oitenta) 

meses, ou de 15 (quinze) anos, segundo prescreve o artigo 142, c/c. art. 

143 da própria lei. Todavia, a Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Além de os tribunais pátrios terem entendimento 

jurisprudencial dominante acerca dominante da necessidade do início de 

prova material ser corroborada por prova testemunhal acerca da atividade 

rural em regime de economia familiar, conforme é da jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. 

Nos termos do RE 631.240, julgado pelo STF, na hipótese de ter o INSS 

impugnado o mérito da ação, ainda que somente na fase de apresentação 

de contrarrazões, como é o caso dos autos, faz-se dispensável a 

ex igênc ia  de  p rév io  requer imen to  admin is t ra t i vo  (AC 

56336-53.2013.4.01.9199/MG - Relator Desembargador Federal Cândido 

Moraes - 2ª Turma - e-DJF1 de 1º/10/2014. 2. A concessão do benefício 

de aposentadoria rural por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, 

exige-se a idade igual a 60 anos para homem e 55 anos para mulher 

(artigo 48, § 1º da Lei de Benefícios). 3. No caso concreto, os documentos 

anexados aos autos não servem de início razoável de prova material da 

atividade rural declarada. 4. A prova testemunhal, por sua vez, além de 

não bastar à comprovação da atividade rurícola (Súmula n. 149 do STJ), 

não se revelou, no caso em apreço, harmônica, tampouco sinalizou que a 

recorrente tivesse laborado no campo pelo tempo exigido legalmente para 

fazer jus ao benefício da aposentadoria 5. Apelação desprovida.” (AC 

0050091-31.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 10/03/2016). No caso em exame, consta 

somente a certidão de casamento constando a profissão de seu cônjuge 

como lavrador, além de certidão de casamento, nada mais demonstra o 

labor rural da autora, restando ausente o inicio razoável de prova material. 

Conforme a jurisprudência acima mencionada, por haver necessidade de 

prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental 

plena para obtenção desse benefício previdenciário, conforme estipulado 

em lei, não restou comprovada a atividade rural, visto que as provas, além 

de recentes, são frágeis. Ademais, os tribunais pátrios terem 

entendimento jurisprudencial dominante acerca da descaracterização da 

atividade rural em regime de economia familiar quando o houver vínculo 

urbano do cônjuge, conforme é da jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. 

VÍNCULOS LABORAIS URBANOS POSTERIORES AO MATRIMÔNIO. 

CONDIÇÃO DO MARIDO EXTENSIVA À ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Não há necessidade de prévia postulação administrativa como condição 

para ajuizamento de ação judicial voltada à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Precedentes 3. No caso concreto: Requisito 

etário: 2010 (carência: 14,5 anos) Documento: Certidão de 

casamento/profissão do cônjuge lavrador (1976 - fl. 15) e Certidão de 

imóvel rural (1988 - fl. 65). CNIS da autora: vínculo urbano de longa 

duração posterior aos documentos que instruíram a inicial período de 

03/2001 a 12/2008. Prova testemunhal: afirmam que a autora sempre 

trabalhou no meio rural com seu esposo, em nada mencionando o vínculo 

urbano de quase 07 (sete) anos com a Prefeitura Municipal. 4. Os 

documentos que, em regra, são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado, passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 5. Desconsideração, para fins probantes, da 

certidão de casamento na qual consta a profissão da parte ou de seu 

cônjuge, como lavrador, em razão da existência de registros de vínculos 

laborais urbanos posteriores ao matrimônio, por duração temporal 

suficiente para o afastamento do teor probante daquela documentação e 

que, inclusive, podem ter ensejado deferimento de benefício dessa 

natureza(conforme consulta CNIS, INFBEN, PLENUS). 6. A fragilidade da 

prova testemunhal produzida não permitiu a comprovação do exercício do 

labor rural alegado pelo tempo necessário ao deferimento do benefício 

requerido. 7. Na hipótese de ter sido concedida tutela antecipada em 1º 

Grau, evoluindo posicionamento anteriormente adotado, curvo-me ao 

entendimento firmado pela S1/STJ, em acórdão proferido no REsp n. 

1.401.560, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, segundo o qual, 

ante o caráter precário das decisões judiciais liminares e antecipatórias de 

tutela, de conhecimento inescusável (art. 3º da LINDB), mostra-se 

desproporcional o Poder Judiciário desautorizar a reposição do principal 

ao Erário quando reconhecida a improcedência do pedido nesta Corte 

Recursal. 8. Apelação e remessa oficial providas.” (AC 

0037042-49.2012.4.01.9199 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.2339 de 18/09/2015). No 

caso em exame, foi apresentada a certidão de casamento como prova do 

labor rural da parte autora, todavia, posteriormente, a cópia do CNIS 

evidencia que o requerente e possui longo vínculo empregatício urbano. 

Desse modo, por haver necessidade de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena para obtenção desse 

benefício previdenciário, conforme estipulado em lei, resta 

descaracterizada a atividade rural da autora, tendo em vista os 

documentos que comprovam o vínculo urbano. As testemunhas ouvidas 

em audiência concentrada, afirmaram que a parte autora exercia a 

atividade laboral de rurícola. Entretanto, ainda que as testemunhas 

corroborem a atividade rural, não é permitida tal comprovação por prova 

exclusivamente testemunhal. Diante de tal contexto, a parte autora não faz 

jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, porquanto não restou 

comprovado seu labor rural. Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora nesta ação e, de 

consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, por ser a parte beneficiária da gratuidade da 

justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC). Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 16 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008433-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008433-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DEMETRIO CONCEICAO DE 

ARRUDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de “ação de concessão de aposentadoria por idade rural” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade decorrente da laboração rural. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, também 

juntando documentos. Foi realizada audiência concentrada de instrução e 

julgamento, pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Pois bem, em conformidade com o que também dispõe o art. 39, I, 

da mencionada lei, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2265 de 3112



rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher. Segundo demonstram as 

provas dos autos, a parte autora demonstrou possuir a idade necessária 

à época da propositura da ação, como se infere da prova documental de 

sua identificação. Resta analisar, todavia, se no ano que completou a 

idade mínima indispensável para a obtenção do benefício, ela já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico ao da carência do benefício, 

segundo prescreve o art. 142, c/c. art. 143 da própria lei. Vale ressaltar, 

ainda, o entendimento jurisprudencial dominante acerca do valor dado à 

prova testemunhal e aos indícios de prova documental, relativamente à 

atividade rural em regime de economia familiar. A Lei nº 8.213/91, em seu 

art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal 

não é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em virtude das 

dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer prova 

material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os assentos de nascimento civil e outros que dispõem de fé pública, 

conforme é da jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

do segurado à percepção do benefício. 2. Na hipótese, a parte-autora 

completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 19.12.1952), 

exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1994 a 2007). O 

início razoável de prova material restou comprovado ante a apresentação 

da certidão de casamento de seus genitores, realizado em 05.01.1949 (fls. 

13), na qual consta a profissão de seu pai como lavrador; contrato de 

comodato com início de vigência em 01.02.1990 e término em 31.12.2002 

(fls.14) e comprovante de residência (conta de energia) em propriedade 

rural (fls.26). 3. Produzida prova testemunhal de forma harmônica e 

consistente (fl.49), apta a corroborar o início de prova material 

colacionado aos autos. A(s) testemunha(s) afirmou(aram), de forma 

segura, que a parte-autora nunca se casou e que sempre morou em 

fazenda, desempenhando labor rural no período de carência exigido. 4. O 

termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 5. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular. 6. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da autora provida para 

reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 

juntados com a inicial (certidão de casamento constando sua profissão 

como lavrador), a qual fora complementada pela realização de audiência 

de instrução e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício da atividade 

rural pelo período necessário à obtenção desse benefício previdenciário. 

As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo sistema 

audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade laboral de 

rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia familiar, para a 

sua subsistência. Destaca-se oportunamente que, conforme entendimento 

recente, o termo inicial do benefício é a prévia postulação administrativa. 

Na falta desta, o início da prestação remonta a data da citação (Resp n. 

1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido ao rito do art. 543 do 

CPC/73). No presente caso, houve o prévio requerimento administrativo em 

1/3//2018. Assim, a procedência da ação é medida que se impõe. Isto 

posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, 

parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, julgo procedente a ação e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a contar da data do requerimento administrativo (art. 49, II, da mesma Lei 

Federal), excluídos os valores já pagos nesse período. Concedo ainda, 

com fundamento nos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo 

que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento, implantando-se a aposentadoria por idade rural da parte 

autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às 

diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a 

partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos 

parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento 

do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC). Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: DEMETRIO 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA; 1.a. CPF: 859.135.691-53. 1.b. Filiação: Tomazia 

Francisca de Arruda. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por idade 

rural. 3. Data inicial do benefício: 1/3/2018. 4. Renda mensal inicial: um 

salário mínimo. 5. Endereço do segurado: Rua Licinio Monteiro, quadra 10, 

casa 12, bairro Jardim Gloria I, Várzea Grande-MT. 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela concedida. Após 

o trânsito em julgado, à parte autora para requerer o que de direito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002934-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002934-95.2018.8.11.0002. Vistos. Compulsando os autos, verifico a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Posto isso, intime-se a 

parte Requerente, através do seu patrono, para a apresentação do 

referido requerimento, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Após, conclusos. Int. REQUERENTE: OSVALDO 

SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 29.979.036/0001-40 VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008256-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008256-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: REGIANE MARIA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2266 de 3112



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Intime-se a 

requerente para manifestar acerca do petitório do ID 22642330, 

requerendo o que de direito. Após. voltem-me conclusos. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000672-12.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ANDREA BORTOLOMEDI - EPP 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, em que o exequente (THIAGO VICTRO SOUZA PIO) requer a 

intimação do ente executado (ANDREA BARTOLOMED EPP), para o 

pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que este patrono 

assistiu a Exequente em todos os trâmites processuais anteriores à 

sentença transitada em julgado, fazendo jus à integralidade dos 

honorários sucumbenciais, que somados aos honorários contratuais no 

importe de 30% (trinta por cento), conforme contrato assinado no (ID. 

19602152) e de 10% do valor da condenação, obtendo um total devido a 

título de honorários advocatícios de R$ 40.173,44 (quarenta mil cento e 

setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Assim, determino: a) a 

intimação da executada, para que proceda ao pagamento do valor 

atualizado de R$ 40.173,44 (quarenta mil, cento e setenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos), a título de honorários advocatícios 

contratuais e sucumbenciais no prazo de 15 dias; b) Em caso de não 

pagamento realizado no período acima mencionado, deverá ocorrer à 

incidência de honorários advocatícios e multa, bem como a penhora on-line 

do valor atualizado em todas as contas bancárias vinculadas ao CNPJ 

05.794.328/0001-40 da executada, por meio do sistema Bacen-Jud. 

Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000901-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): WILMO CAMARGO FERNANDES 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. WILMO CAMARGO 

FERNANDES, qualificado nos autos em epígrafe, propôs “Ação de 

Cobrança de Verbas trabalhistas c/c Indenização por Danos Morais” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificada, alegando em síntese que 15 de 

outubro de 2012, foi nomeado para exercer o cargo de Guarda Municipal 

através de aprovação em concurso público, sendo exonerado a pedido, 

do cargo de Guarda Municipal através do ato nº. 067/2015, em 26 de 

janeiro de 2015. Aduz que obteve um período aquisitivo de 15.10.2012 a 

26.01.2015, com matrícula nº. 86726, e laborava com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, porém, não auferiu as seguintes verbas 

trabalhistas referente ao período aquisitivo de 15.10.2014 a 26.01.2015, 

férias proporcionais e um terço de férias proporcionais. Assenta que 

requisitou administrativamente em 17.03.2015 as verbas rescisórias 

proporcionais perante à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, gerando 

um número de Processo 295966/1. Afirma que o processo administrativo 

protocolado não obteve uma finalização satisfativa ao requerente até a 

presente data, meramente um parecer dos valores a serem quitados, o 

qual a requerida arquivou e alegou não dispor do montante para satisfazer 

a dívida. Finaliza, requerendo a procedência da ação, concernente a 1/12 

(um doze avos) de férias e 1/3 (um terço) proporcional de férias, sendo 

03/12 (três doze avos) relativo ao período de 15/10/2014 a 26/01/2015, o 

requerente faz jus à respectiva remuneração, na importância de R$ 

479,94 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) 

referente às férias proporcionais, e o montante de R$ 159,98 (cento e 

cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) referente à 1/3 

proporcional de férias. No tocante aos danos morais, pleiteia a 

indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Citado, o 

Requerido deixou decorrer o prazo legal sem apresentar defesa, 

consoante a certidão do ID n.º 8175277. Decisão decretando a revelia, 

sem reconhecer, no entanto, o efeito da presunção de veracidade dos 

fatos alegados, em razão do interesse público indisponível, bem como 

intimando as partes para apresentarem as provas que pretendem 

produzir, no ID nº 11042093. O requerente manifestou no ID nº 11100471 

que não há provas a produzir e o requerido decorreu o prazo legal sem 

manifestar, consoante a certidão do ID 11563963. Alegações finais do 

requerente no ID Nº 15316326 e do Município/requerido no ID nº 16208574. 

É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Novel Código de 

Processo Civil, por ser a questão de mérito unicamente de direito. 

Conforme já relatado, o autor objetiva, nesta ação, o pagamento das 

diferenças perseguidas dos 03/12 (três doze avos) relativo ao período de 

15/10/2014 a 26/01/2015 e 1/3 de proporcional de férias. Com efeito, de 

acordo com o artigo 7º, inciso XVII da CF/88, e ainda, diante do Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei nº. 

1.164/1991), artigos 85 a 90, para cada mês ou fração igual ou superior a 

15 (quinze) dias de trabalho o empregado tem o direito a 1/12 (um doze 

avos) de férias e 1/3 proporcional de férias, considerando que no caso 

concreto tal fração atingiu 03/12 (três doze avos) relativo ao período de 

15/10/2014 a 26/01/2015, o requerente faz jus à respectiva remuneração, 

na importância de R$ 479,94 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos) referente às férias proporcionais, e o 

montante de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos) referente à 1/3 proporcional de férias. No que se refere aos 

danos morais, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que 

causam gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a 

ensejar uma reparação pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. É bem provável 

que a autora tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus 

direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si só não pode ser 

considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação por danos 

extrapatrimoniais. Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se 

posiciona: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano 

moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (In Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 83-84). A jurisprudência tem rechaçado o dano moral, 

quando a relação de direito material é regida pelas normas de direito 

administrativo, segundo se infere dos seguintes julgados: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETÁRIO DE ESCOLA. 

CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. LEI Nº 11.478/00. FGTS E 

DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O contrato temporário de trabalho, ato 

discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o 

contratado e a Administração que pode, a qualquer momento, num juízo de 

conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado. Relação de 

direito material que é regida pelas normas de direito administrativo, sendo 

descabida a pretensão à percepção do FGTS e de indenização por danos 

morais.” (TJRS – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n. 70037932134, 

Rel. Matilde Chabar Maia, j. 15.3.2012, p. 2.4.2012) – Destaquei “(...) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Servidor público do 

Município de Lorena contratado por tempo determinado, a fim de atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 
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artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar 

Municipal n.º 43/07. Em se tratando da excepcional hipótese de 

contratação temporária, não incide, na hipótese dos autos, a Consolidação 

das Leis do Trabalho. Os direitos sociais previstos pelo artigo 7.º da 

Constituição Federal são extensíveis ao servidor contratado 

temporariamente. Entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Os 

danos morais não são cabíveis na hipótese vertente. Pedido inicial julgado 

parcialmente procedente. Confirmação da sentença. Recursos não 

providos.” (TJSP – 12ª Câmara de Direito Público – Apelação Cível n. 

0004377-06.2009.8.26.0323, rel. Osvaldo de Oliveira, j. 4.7.2012, p. 

6.7.2012). Sem destaque no original. Não restando demonstrado, portanto, 

prejuízo moral significativo decorrente da ilicitude da conduta do requerido, 

impõe-se o afastamento de tal pretensão. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por, WILMO CAMARGO 

FERNANDES, e, condeno o Município de Várzea Grande-MT, ao 

pagamento da diferença perseguida dos 03/12 (três doze avos) relativo 

ao período de 15/10/2014 a 26/01/2015, fazendo jus à respectiva 

remuneração, na importância de R$ 479,94 (quatrocentos e setenta e 

nove reais e noventa e quatro centavos) referente às férias proporcionais 

e o montante de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e 

oito centavos) referente à 1/3 proporcional de férias, dos 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da ação (10/02/2012. A atualização 

monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada 

vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da 

citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Após, à Superior Instância 

para o reexame necessário da sentença. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do NCPC. Deixo de condenar o 

requerido nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos 

da Lei nº. 7.603/2001. Transitada em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI VICENCIA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Raphael Gonçalves Botelho (TESTEMUNHA)

João Carlos Mendes Coleta (TESTEMUNHA)

Laerte Santana de Amorim (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000134-65.2016.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLEI VICENCIA DE 

MENDONCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conheço 

dos embargos de declaração, na forma do art. 494, I do Código de 

Processo Civil, e acolho-o, visto que, realmente houve erro material. 

Acrescento, pois, à sentença ID 25049773 a seguinte redação: “Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” No 

mais, persiste a sentença tal como está lançada. P. R.I. VÁRZEA GRANDE, 

16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001734-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001734-53.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS BENTO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Conheço do recurso, eis que tempestivo. Não se lhe 

acolhe, contudo, em sua pretensão, pois inexistentes os citados vícios na 

decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição. Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos 

ensejadores da interposição dos embargos de declaração, tal como 

disposto no art. 1.022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019071-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PANTALEONA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019071-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA PANTALEONA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de 

tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018081-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora da Comissão de Coordenação Estadual do Programa de 

Valorização do Profissional da Saúde Básica - PROVAB / Mais Médicos 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018081-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARGARIDA MARIA SANTOS 

BARROS RÉU: COORDENADORA DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 

ESTADUAL DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 
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SAÚDE BÁSICA - PROVAB / MAIS MÉDICOS Vistos. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta 

do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004659-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004659-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve obscuridade 

acerca da condenação dos honorários advocatícios. Declaro, pois, que a 

sentença no paragrafo referente aos honorários advocatícios passa a ter 

a seguinte redação: “Deixo de condenar os Entes Públicos Requeridos nas 

custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3º, 

I, Lei Estadual 7.603/2001 e, condeno-os em honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 3º e 4º, III do CPC.” No mais, persiste a sentença tal como está lançada. 

P. R.I. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004852-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BARBOSA CARABAJAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004852-37.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JOSIANE BARBOSA 

CARABAJAL IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, 

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos. JOSIANE 

BARBOSA CARABAJAL opôs Embargos de Declaração, pugnando pelo 

seu acolhimento. É o breve relato. DECIDO. Conheço do recurso, eis que 

tempestivo. Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que 

pretende o embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, 

pretensão essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, 

tendo em vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida. Assim, o 

seguinte julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO 

MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE 

REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA 

PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se 

improcedentes os embargos de declaração em que as questões 

levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão 

embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir matérias já abordadas 

e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, omissão, obscuridade, 

erro material capaz de ser sanada nesta via recursal. Não existindo 

qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 14605/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”. 

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001746-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

deliberar a intimação da parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no 

art. 730, c/c 614, II, ambos do Código de Processo Civil. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001046-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO SOL TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001046-28.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: VALE DO SOL 

TRANSPORTADORA LTDA - ME IMPETRADO: FISCAL DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Conheço dos embargos de ID 24682532 na forma do art. 1.022, II, 

do Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve 

omissão acerca da ilegalidade dos créditos tributários da CDA N° 2014833. 

Declaro, pois, que a sentença ID 24390321, passa a ter a seguinte 

redação: “Diante do exposto, ratifico a medida liminar deferida e concedo 

em definitivo a segurança pelos motivos acima esposados e 

fundamentados, bem como determino ao Impetrado o total cumprimento da 

decisão prolatada, apresentando aos autos a baixa do protesto referente 

à CDA nº 2014833, tendo em vista a ilegalidade dos créditos tributários. 

Sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.” No mais, persiste 

a sentença tal como está lançada. P. R.I. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005096-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dr. Ivar Polesso (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014006-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOARDO GOMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014428-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCINO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004438-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011161-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SOLERA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011161-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALZIRA SOLERA FREITAS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o pedido retro, 

pelo que designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 3 de março de 2020 às 16 horas, devendo a serventia expedir o 

necessário para a realização do ato. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as 

seguintes qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do 

Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da 

residência e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que 

eventual substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a 

parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, 

não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, 

não for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do 

CPC, o advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da 

referida audiência, que, em caso de informação, o advogado 

compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua ausência 

presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta deverá 

ser feita por por carta com aviso de recebimento e posteriormente juntada 

com até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012806-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARMELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012806-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANA CARMELINA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10/3/2019, às 

14h00min para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016495-55.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003253-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OAA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003253-63.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: OAA EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. OAA 

EMPREENDIMENTOS LTDA opôs Embargos de Declaração, pugnando pelo 

seu acolhimento. É o breve relato. DECIDO. Conheço do recurso, eis que 

tempestivo. Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que 

pretende o embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, 

pretensão essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, 

tendo em vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida. Assim, o 

seguinte julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO 

MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE 

REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA 

PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se 

improcedentes os embargos de declaração em que as questões 

levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão 

embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir matérias já abordadas 

e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, omissão, obscuridade, 

erro material capaz de ser sanada nesta via recursal. Não existindo 

qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 14605/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”. 

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004754-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004754-52.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE ERNANDES SANTOS DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. JOSÉ 

ERNANDES SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, aforou 

Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que em 

16//08/2017 requereu o Benefício de Auxílio-doença no INSS, qual foi 

indeferido pelo motivo de não constatação de incapacidade laborativa, 

mesmo tendo sido afastado pela empresa que trabalha e pelo médico do 

trabalho, devido sua incapacidade laboral (conforme receituários, laudos e 

exames médicos juntado nos autos). Pugna pela tutela de urgência e 

procedência da ação. O juízo postergou o pedido de Tutela de Urgência, 

para após a realização da perícia médica. A autarquia/requerida 

apresentou contestação no ID 14728140. O Requerente apresentou a 

Impugnação no ID 15565750. Despacho saneador no ID 18352559. Laudo 

Pericial Judicial e respostas aos quesitos no ID 20116555. O Requerente 

manifestou acerca do laudo pericial, pugnando pela concessão do auxílio 

acidente, reconhecendo a redução permanente da capacidade funcional 

laborativa. O Requerido deixou decorrer o prazo legal, sem manifestar 

acerca do laudo judicial. É o breve relato. Fundamento. Decido. Consoante 

relatado, a parte autora postula o benefício previdenciário auxílio acidente 

c/c aposentadoria por invalidez em razão da sua incapacidade laborativa. 

Não há matérias preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo à 

análise do mérito. Infere-se do laudo pericial judicial: “(...)Relata que no 

mês de fevereiro de 2015 sofreu acidente de trânsito no trajeto para o 

trabalho, resultando na fratura da mão, do ombro e da tíbia à direita. (...) 

realização do tratamento cirúrgico ... mantém o acompanhamento médico 

até o presente momento Conclui: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui que não foi constatada a presença de incapacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”. Observa-se 

que o laudo pericial é taxativo ao consignar que a parte requerente 

apresenta capacidade laboral e não há limitação para a vida independente. 

Importante ressaltar que o perito não julga, ele é apenas auxiliar do juízo e, 

concluiu que a parte periciada não está incapacitada para trabalhar. 

Assim, o Requerente não faz jus à continuidade do auxílio doença c/c 

aposentadoria por invalidez A propósito do tema, e reforçando o 

argumento, cabe menção ao aresto que segue: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO 

BENEFÍCIO.INDEFERIMENTO. 1. O juiz está adstrito a todo o conjunto 

probatório sobre o qual incide seu convencimento e razões de julgar. 2. O 

laudo pericial, bem como o depoimento pessoal do autor, comprovam que o 

mesmo não se encontra incapacitado permanente para o trabalho. 3. 

Apelo ao qual se nega provimento. 4. Sentença mantida.” (TRF-1 - 

APELAÇÃO CÍVEL N° 96.0146552-9 - MG. Publicação: 10/11/1977). 

(Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO RETIDO - IMPUGNAÇÃO DO EXPERT, APÓS 

A PARTE TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, QUE LHE FOI 

DESFAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE 

- REQUISITOS - PROVA PERICIAL - CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEVIDO. A substituição do perito 

nomeado pelo juízo somente é possível quando ocorrer uma das hipóteses 

previstas nos artigos 134, 135 e 424 do CPC . A parte, portanto, deve 

impugnar a nomeação do expert no momento em que tomou ciência desta, 

e, não, após a realização da perícia médica, quando obteve a informação 

de que o laudo lhe foi desfavorável. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213 

/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado 

apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade para o 

labor que habitualmente exercia, fará ele jus à concessão de 

auxílio-acidente. Cumpre consignar que, apesar do princípio da 

não-adstrição ao laudo pericial estar consagrado em nosso ordenamento 

jurídico, nos termos dos arts. 436 e 437, do CPC, o julgador apenas poderá 

deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais 

provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não 

ocorreram conforme descritos pelo experto. Tendo em vista, a despeito do 

entendimento contrário do autor, que as demais provas acostadas aos 

autos não elidem as conclusões do laudo pericial realizado pelo perito do 

juízo, sob o crivo do contraditório, entendo que devem prevalecer as 

conclusões a que chegou o experto oficial, no sentido de que não há 

ausência, nem redução da capacidade laborativa do requerente, razão 

pela qual não faz ele jus ao benefício previdenciário pretendido. (TRF-1 – 
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Apelação Cível – AC 00518311920134019199 – Publicação: 04/09/2015). 

(Destaquei). Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, em conformidade com o Laudo Pericial Judicial e pelos 

motivos acima esposados. Assim, deixo de condenar a parte requerente 

ao pagamento das custas porque isenta, bem como os honorários 

advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. Defiro a Justiça 

Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 29 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011237-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILA ASSIS DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011237-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILA ASSIS DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011745-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INES DIAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

MAXSUEL LUIZ LEITE DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (RÉU)

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (RÉU)

LILIAN FURQUIM DE GODOY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA OAB - 551.432.371-49 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1011745-10.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 200.000,00 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

INES DIAS DE ARRUDA Endereço: RUA DA INDEPENDÊNCIA, 16, (LOT C 

SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Nome: 

MAXSUEL LUIZ LEITE DE ABREU Endereço: RUA DA INDEPENDÊNCIA, 16, 

(LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

POLO PASSIVO: Nome: ODERLINO RODRIGUES DE GODOY Endereço: 

RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 937, - ATÉ 471/472, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-330 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 9 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011745-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INES DIAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

MAXSUEL LUIZ LEITE DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (RÉU)

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (RÉU)

LILIAN FURQUIM DE GODOY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA OAB - 551.432.371-49 (PROCURADOR)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011346-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011099-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014799-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATTOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE-SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

URBANOS DE VÁRZEA GRANDE-MT- STUVG (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014799-81.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: PAULO SERGIO MATTOS DA 

SILVA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE-SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE-MT- STUVG Vistos... 

Determino à parte autora, no prazo de no prazo de 30 dias, proceder com 

o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 456 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015289-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande) (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012315-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008533-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013500-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003948-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALBINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 
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especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008142-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA OAB - MS10669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008470-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GILGLIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT17306-O 

(ADVOGADO(A))

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011982-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELLE AUXILIADORA ROSA FECHTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010350-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010350-17.2018.8.11.0002. REQUERENTE: INACIO SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de “ação de concessão de aposentadoria por idade rural” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade decorrente da laboração rural. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, também 

juntando documentos. Foi realizada audiência concentrada de instrução e 

julgamento, pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Pois bem, em conformidade com o que também dispõe o art. 39, I, 

da mencionada lei, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher. Segundo demonstram as 

provas dos autos, a parte autora demonstrou possuir a idade necessária 

à época da propositura da ação, como se infere da prova documental de 

sua identificação. Resta analisar, todavia, se no ano que completou a 

idade mínima indispensável para a obtenção do benefício, ela já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico ao da carência do benefício, 

segundo prescreve o art. 142, c/c. art. 143 da própria lei. Vale ressaltar, 

ainda, o entendimento jurisprudencial dominante acerca do valor dado à 

prova testemunhal e aos indícios de prova documental, relativamente à 

atividade rural em regime de economia familiar. A Lei nº 8.213/91, em seu 

art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal 

não é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em virtude das 

dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer prova 

material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os assentos de nascimento civil e outros que dispõem de fé pública, 

conforme é da jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

do segurado à percepção do benefício. 2. Na hipótese, a parte-autora 

completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 19.12.1952), 

exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1994 a 2007). O 

início razoável de prova material restou comprovado ante a apresentação 

da certidão de casamento de seus genitores, realizado em 05.01.1949 (fls. 

13), na qual consta a profissão de seu pai como lavrador; contrato de 

comodato com início de vigência em 01.02.1990 e término em 31.12.2002 

(fls.14) e comprovante de residência (conta de energia) em propriedade 

rural (fls.26). 3. Produzida prova testemunhal de forma harmônica e 

consistente (fl.49), apta a corroborar o início de prova material 

colacionado aos autos. A(s) testemunha(s) afirmou(aram), de forma 

segura, que a parte-autora nunca se casou e que sempre morou em 

fazenda, desempenhando labor rural no período de carência exigido. 4. O 

termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 5. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular. 6. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da autora provida para 

reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 

juntados com a inicial (certidão de casamento dos pais em zona rural, 

documento da INTERMAT, histórico escolar do filho em zona rural, certidão 

de casamento constando sua profissão como lavrador, carteira de 

sindicato rural, entre outros), a qual fora complementada pela realização 
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de audiência de instrução e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício 

da atividade rural pelo período necessário à obtenção desse benefício 

previdenciário. As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo 

sistema audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade 

laboral de rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia 

familiar, para a sua subsistência. Destaca-se oportunamente que, 

conforme entendimento recente, o termo inicial do benefício é a prévia 

postulação administrativa. Na falta desta, o início da prestação remonta a 

data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido 

ao rito do art. 543 do CPC/73). No presente caso, houve o prévio 

requerimento administrativo em 5/8/2013. Todavia, levando em 

consideração a prescrição quinquenal, declaro prescritas as parcelas do 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, qual seja, a data de 

23/11/2013. Assim, a procedência da ação é medida que se impõe. Isto 

posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, 

parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, julgo procedente a ação e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a contar da data do requerimento administrativo (art. 49,II da mesma Lei 

Federal). Concedo ainda, com fundamento nos artigos 300 e 303, do CPC, 

a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu imediato cumprimento, implantando-se a 

aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena de imposição de 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Sobre as 

parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em 

relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, 

conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da 

repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em cumprimento ao 

Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. 

Nome da parte beneficiária: INACIO SANTANA DA SILVA; 1.a. CPF: 

265.938.581-53. 1.b. Filiação: Canuto Bispo da Silva e Juliana Maria 

Pereira. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por idade rural. 3. Data 

inicial do benefício: 23/11/2013. 4. Renda mensal inicial: um salário mínimo. 

5. Endereço do segurado: Comunidade Pedra Branca, Sítio Monte Clarim, 

zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT. 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela concedida. Após 

o trânsito em julgado, à parte autora para requerer o que de direito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002921-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de “ação de concessão de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez – trabalhador rural” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, 

objetivando a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da parte requerente, também juntando 

documentos. Foi determinada a realização de perícia médica judicial, o 

laudo pericial foi apresentado concluindo: “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente”. A parte requerente manifestou sobre o laudo. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Pois bem. Analisando os autos, verifico do 

laudo pericial que este foi conclusivo no sentido de atestar que a parte 

requerente possui capacidade para exercer as atividades laborais, bem 

como que não apresenta limitações para a vida independente. Assim, 

conforme consta no laudo, a parte requerente não é incapacitada para a 

vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o perito 

descreve o seguinte: "Periciando com o diagnóstico de poliartrose, 

associado a lombalgia crônica, estando atualmente sem acompanhamento 

e em uso eventual de medicamentos, conforme relato. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para 

a atividade laborativa habitual, estando suas patologias compensadas 

clinicamente". Da mesma forma, a conclusão do perito se deu nos 

seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se 

que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não 

apresenta limitação para a vida independente”. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais. Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na 

conclusão médica da perícia judicial realizada que a parte requerente 

encontra-se capacitada para trabalhar. Nesse sentido, destaca-se o 

seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para 

a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de 

auxílio-doença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência 

Social, o preenchimento do período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 

26, III e art. 39, I da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para 

o exercício de atividade laborativa. 2. Segundo a legislação de regência 

(Lei 8.213/1991: art. 55, § 3º) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural demanda a 

apresentação de início razoável de prova documental, que deve ser 

corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das 

alegações. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não há 

incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da 

parte autora não provida. (AC 1018997-58.2019.4.01.9999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA 

SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 18/10/2019 PAG.). Como se vê, 

a parte requerente não preenche os requisitos para obtenção do benefício 

pleiteado, uma vez que não comprovou sua inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, 

sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir o 

recebimento do auxílio-doença. Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do requerente é, pois, inevitável consequência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência 

da ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente 

à realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente 

ação e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Outrossim, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem eventual 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e observado 

as formalidades legais, arquive-se. P. R. I.
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007308-91.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT REQUERIDO: SEBASTIAO DOS REIS 

GONCALVES, ENEAS ROSA DE MORAES Vistos, O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, ingressou com a presente Ação Civil Pública por 

ato de improbidade administrativa, em desfavor de Sebastião dos Reis 

Gonçalves e Eneas Rosa de Moraes, em decorrência da analise da 

prestação de contas do Município de Varzea Grande por auditores do 

Tribunal de Contas do Estado, relativamente ao exercício de 2010, que 

teria apontado diversas irregularidades e ilegalidades, dentre elas a 

inexigilidade de licitação em desacordo com a legislação. Destaca a 

contratação direta da empresa Ricardo Moreira Aguiar – ME, nome de 

fantasia Engesan Engenharia Consultiva e Serviços para prestação de 

serviços de consultoria consistente na elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de nova área de 

implementação do Sistema de Disposição Final de Resíduos Urbanos e de 

Saúde do Município de Varzea Grande, no valor de R$ 292.100,00, 

fundamentado no artigo 25, II, da Lei de Licitações, sem atender aos 

requisitos legais inerentes. Segundo o autor, “constata-se que os 

requeridos incorreram em ato de improbidade administrativa, por violação 

dos princípios da administração pública, pois o requerido SEBASTIÃO 

autorizou a contratação direta e contratou, em concurso com o requerido 

ENEAS, tendo este emitido pareceres jurídicos sem nenhuma 

correspondência ao que lhe fora formalmente demandando e em afronta à 

lei, serviço que deveria ter sido precedido por licitação, e não através de 

contratação direta fraudulenta, restando evidenciado o dolo em suas 

condutas” Os requeridos foram devidamente notificados para oferecerem 

manifestação por escrito, como de igual forma o Município de Varzea 

Grande, sendo que as manifestações aportaram aos autos e foram 

devidamente impugnadas pelo autor, após intimado. É o relatório. DECIDO 

O processo encontra-se maduro para julgamento, o que passo a fazer 

neste momento. Infere-se da inicial que o pedido formulado pelo autor, esta 

assim restrito: 4) a notificação dos demandados para, querendo, ofereça 

manifestação escrita no prazo de 15 dias, nos termos do art.17, § 7º, da 

Lei nº.: 8.429/92, oportunidade em que poderão aquiescer à seguinte 

proposta de celebração de termo de ajustamento de conduta: pagamento, 

por cada um dos requeridos, em ajustes individuais, de multa civilno 

importe de 05 (cinco)vezes o valor de sua respectiva remuneração da 

época da conduta (dezembro/2015), corrigida monetariamente, com a 

possibilidade de parcelamento em até 12 (doze) parcelas, recursos que 

serão destinados ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a 

proteção aos direitos ou interesses difusos ou, em sua falta, aos cofres 

do Município, em termo a ser oportunamente elaborado pelo Ministério 

Público e submetido à homologação judicial. 5) decorrido o prazo de 

resposta, sem prejuízo das negociações para eventual celebração de 

termo de ajustamento de conduta, requer o recebimento desta inicial, 

ordenando-se a citação dos requeridos para, querendo, apresentar 

resposta, no prazo e forma legal, sob pena de revelia (CPC, art. 344); 

6)caso não haja homologação de eventual termo de ajustamento de 

conduta, ao final, o reconhecimento da prática de ato de improbidade por 

parte dos requeridos SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES e ENEAS ROSA 

DE MORAES, na figura do artigo 11, caput e inciso I, Lei n. 8.429/92, 

aplicando-se-lhe as sanções do artigo 12, incisos III, da Lei n° 8.429/92. 

Observados os pedidos formulados pelo autor, cumpre destacar que 

somente as ações de ressarcimento do erário público são imprescritíveis; 

as ações para aplicação das demais consequências em relação aos atos 

de improbidade prescrevem. De início, passo à apreciação da questão 

preliminar (prescrição), arguidas pelos requeridos. O requerido 

SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, exerceu o mandato do cargo de 

Prefeito de Varzea Grande até 30 de outubro de 2012, enquanto que 

ENEAS ROSA DE MORAES, exerceu o cargo em comissão de Procurador 

da Procuradoria de Licitação e Contratos até 03 de junho de 2011, função 

na qual, supostamente, segundo a inicial teria cometido o ato de 

improbidade questionado. A presente ação foi protocolada em 25 de 

setembro de 2017 e despachada em 15 de janeiro de 2018, conforme 

comprovam os autos. O termo inicial do prazo prescricional da ação de 

improbidade é contado da ciência inequívoca, pelo titular da referida 

demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o 

ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que 

não aquelas que detém a legitimidade ativa para a causa (STJ ED-REsp 

999.324). O direito de ajuizá-la é regulado pelo princípio da actio nata, 

segundo o qual o prazo prescricional só começa a correr a partir do 

momento que o ato ímprobo é conhecido por aquele que detém o 

poder-dever de determinar a apuração integral dos fatos. A noção é 

fluida, podendo nascer, entre outros, com as conclusões do inquérito 

policial (TRF3 AI 345.278), com a data da publicação jornalística noticiando 

a prática de ato ímprobo (STJ ED-REsp 999324) ou com o término em 

definitivo da apuração, no âmbito administrativo, do objeto da ação de 

improbidade (STJ REsp 963.697). Se o ato ímprobo for imputado a agente 

público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 

confiança (artigo 23, inciso I), o prazo prescricional para a propositura da 

ação destinada a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa é de 5 anos, iniciando-se a contagem no 

primeiro dia após a cessação do vínculo (STJ REsp 1.060.529). A 

prescrição, segundo Maria Helena Diniz: “tem por objeto as pretensões 

(CC, art. 189); por ser uma exceção oposta ao exercício da ação, tem por 

escopo extingui-la, tendo por fundamento um interesse jurídico-social. 

Esse instituto foi criado como medida de ordem pública para proporcionar 

segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da 

instabilidade oriunda diante do fato de se possibilitar o exercício da ação 

por prazo indeterminado.”( DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 1. São Paulo: Saraiva, p. 357). A Lei de Improbidade 

Administrativa, em atenção ao Princípio da Segurança Jurídica, e tendo em 

vista a consolidação fática de determinadas situações, quando decorrido 

lapso temporal razoável, sendo as consequências do desfazimento ou 

anulação mais traumáticas do que a própria manutenção do ato, 

estabeleceu rígido prazo prescricional cujo escoamento impede a 

responsabilização civil dos agentes cometedores de atos de improbidade. 

Segundo Pontes de Miranda, "os prazos prescricionais servem à paz 

social e à segurança jurídica. Não destroem o direito, que é; não cancelam, 

não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a eficácia da pretensão 

atendem à conveniência de que não perdure por demasiado tempo a 

exigibilidade ou a acionabilidade". Acrescenta que a prescrição não se 

refere somente a ação, atingindo toda eficácia da pretensão. Desta forma, 

o exercício da pretensão ou da ação é limitável, no tempo, pela prescrição. 

(Miranda, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Atualizado por Vilson 

Rodrigues Alves. São Paulo, Bookseller, 2000, tomo VI, p.137.). Por fim, 

não se deve perder de vista o que dispõe o art. 202 do Código Civil: Art. 

202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, 

dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por 

protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de 

inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que 

constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que 

extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 

Compulsando os autos, restou evidente que o despacho que ordenou a 

manifestação dos requeridos ocorreu em 15 de janeiro de 2018, data que, 

tecnicamente interromperia a prescrição. Como demonstrado alhures, o 

requerido SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, exerceu o mandato do 

cargo de Prefeito de Varzea Grande até 30 de outubro de 2012, enquanto 

que ENEAS ROSA DE MORAES, exerceu o cargo em comissão de 

Procurador da Procuradoria de Licitação e Contratos até 03 de junho de 

2011, função na qual, supostamente, segundo a inicial teria cometido o ato 

de improbidade questionado e que a presente ação foi protocolada em 25 

de janeiro de 2017 e somente foi despachada em 15 de janeiro de 2018, 

resta evidente a ocorrência da prescrição. O autor manifestou-se quanto 

a prescrição quando da impugnação o que contempla o disposto no art. 10 

do Código de Processo Civil, bem como se torna desnecessário o 

prosseguimento da presente ação, uma vez que verificada a ocorrência 

da prescrição, estar-se-ia afrontando o principio da razoável duração do 

processo, estabelecido pelo art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal. 

ANTE AO EXPOSTO, reconheço a prescrição da presente ação e declaro 

extinta com julgamento do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 

2019. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001643-14.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO, qualificado 

nos autos em epígrafe, propôs “Ação Civil para Cumprimento de Obrigação 

de Fazer para Cumprir Dever Político Constitucional com Pedido de 

Antecipação de Tutela” em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

(Secretaria de Estado de Saúde) e MUNICÍPIO DE CÁRCERES-MT, 

objetivando solicitação de procedimento cirúrgico urológico (implante de 

esfíncter artificial de uretra) para incontinência urinária. Parecer do Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) no ID nº 19359991 e ID nº 21262204. Tutela de 

Urgência indeferida no ID nº 21274682. Contestação do Estado de Mato 

Grosso no ID nº 22170951 e do Município de Cáceres no ID nº 22975668. 

Impugnação no ID nº 24285157. É o sucinto relatório. DECIDO. O presente 

feito diz respeito ao direito à saúde, que “além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas, representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida” (STF - 2ª T. - RE-AgR 

393175/RS - Rel. Min. Celso de Mello. Julgado 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 

0140), já que a Constituição Brasileira tutelou esse bem por meio de 

previsão expressa nos artigos 196 a 200, dos quais destaco as seguintes 

redações aplicáveis ao presente caso: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” Todavia, o Estado 

presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo 

de forma ordenada, organizada e dentro da política-mor traçada pelo 

Ministério da Saúde (através de suas Portaria e Resoluções). Um dos 

papéis fundamentais das Secretarias de Estado de Saúde (SES) é o de 

coordenar o processo de implantação do SUS na sua respectiva unidade 

da Federação. O gestor estadual do SUS necessita agir de forma 

articulada com as demais esferas de Governo (União e Municípios) e com 

as instâncias de controle sociais, representadas pelo Conselho Estadual 

de Saúde e pela Confederação Estadual de saúde. Por outro viés, os 

recursos financeiros referentes à atenção básica e àqueles relativos à 

assistência de média e alta complexidade, sob gestão dos Municípios, são 

transferidos diretamente do Fundo Nacional para os Fundos Municipais de 

Saúde. Então os Municípios habilitados em gestão plena são responsáveis 

pelo atendimento da saúde dos usuários residentes dentro de sua 

circunscrição. Vale salientar que a disponibilização de despesas, sem 

prévia autorização normativa, afronta ainda a norma esculpida no inciso II, 

do art. 167 da Constituição Federal in verbis: “Art. 167 – São vedados: (...) 

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais”. Essa sangria acarreta 

um desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento do interesse público 

primário e injusto beneficiamento da União Federal e Município, implodindo 

o pacto federativo, que é clausula pétrea esculpida no art. 60, § 4º, inciso 

I, da CR. O relatório do NAT conclui: “1- Quanto à doença alegada: o 

paciente é portador de incontinência urinária pós cirurgia benigna 

(hiperplasia prostática benigna), de acordo apenas com os relatos 

médicos e exames complementares que comprovem a patologia. 2- Quanto 

à necessidade do procedimento: Há pelo relatório médico indicação de 

realização do tratamento da incontinência urinária com esfíncter artificial 

que pode estar indicado para o caso, procedimento esse que não possui 

cobertura pelo SUS 3- Quanto ao pedido e disponibilidade do procedimento 

pelo SUS: trata-se de pedido de procedimento de implante de esfíncter 

artificial de uretra que não está disponível pelo SUS. Entretanto há outros 

procedimentos cobertos pela rede SUS para o tratamento da patologia, 

necessitando de mais informações técnicas que justifiquem a sua não 

indicação pelo médico assistente, já que nenhum tratamento cirúrgico foi 

realizado, apenas tratamento via oral e fisioterapia. 4- Quanto à urgência 

do procedimento: não há urgência no momento para indicação do 

procedimento solicitado; não há risco de vida; não há risco para terceiros; 

não há risco de perda de oportunidade. O tratamento está indicado para 

melhora da qualidade de vida do Requerente.” E ainda sugere: Sugerimos 

que o Requerente seja referenciado para serviço de Urologia credenciado 

ao SUS para avaliação de seu quadro e medidas de tratamento dentro do 

que hoje está sendo fornecido pelo SUS. Assim, considerando o 

crescente número de ações distribuídas relacionadas à saúde, todas com 

pedidos de liminar, mister se faz criteriosa análise para priorizar as 

situações de indiscutível urgência, devem ser reservadas, apenas para os 

casos de extrema urgência, risco iminente de morte, de inafastável perigo 

e que o bom senso não recomenda aguardar a decisão singular. Com 

efeito, os documentos que acompanham a inicial comprovam a patologia 

da parte autora, contudo, conforme os pareceres do NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico e por não configurar urgência/emergência com risco à vida 

no momento, não merece prosperar. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação, tendo em vista os 

motivos acima elencados e por não configurar urgência/emergência com 

risco à vida no momento, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Deixo de 

condenar os Entes Públicos Requeridos nas custas e despesas 

processuais por serem isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 

7.603/2001 e, deixo de condená-los em honorários advocatícios, por se 

tratar de ação sob os benefícios da justiça gratuita. Certificado o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. Defiro a 

justiça gratuita. Indefiro o pedido do ID nº 24437769, tendo em vista que as 

ações em curso, continuam a tramitar no juízo onde foram distribuídas, 

declinando da competência para a Vara de Saúde, apenas as iniciais e 

feitos com prestações continuadas, o que não é o caso. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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CACILDA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000886-32.2019.8.11.0002. Vistos. Trata-se de “ação aposentadoria por 

idade” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade decorrente da laboração rural. A petição inicial 

veio instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do 

autor, também juntando documentos. Foi realizada audiência concentrada 

de instrução e julgamento, pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Pois bem, em conformidade com o que também 

dispõe o art. 39, I, da mencionada lei, o benefício da aposentadoria por 

idade é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador 

rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, através de 

prova material plena, ou por meio de prova testemunhal, bem como a 

comprovação da idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. 

Segundo demonstram as provas dos autos, a parte autora demonstrou 

possuir a idade necessária à época da propositura da ação, como se 

infere da prova documental de sua identificação. Resta analisar, todavia, 

se no ano que completou a idade mínima indispensável para a obtenção do 

benefício, ela já exercia atividade rural em número de meses idêntico ao da 

carência do benefício, segundo prescreve o art. 142, c/c. art. 143 da 

própria lei. Vale ressaltar, ainda, o entendimento jurisprudencial dominante 

acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova 

documental, relativamente à atividade rural em regime de economia familiar. 

A Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também constante 

da Súmula nº 149, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, 

em virtude das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em 
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fazer prova material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros 

documentos como forma de se constatar o início da atividade rurícola, 

dentre os quais, os assentos de nascimento civil e outros que dispõem de 

fé pública, conforme é da jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 2. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 

19.12.1952), exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses 

(1994 a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante 

a apresentação da certidão de casamento de seus genitores, realizado em 

05.01.1949 (fls. 13), na qual consta a profissão de seu pai como lavrador; 

contrato de comodato com início de vigência em 01.02.1990 e término em 

31.12.2002 (fls.14) e comprovante de residência (conta de energia) em 

propriedade rural (fls.26). 3. Produzida prova testemunhal de forma 

harmônica e consistente (fl.49), apta a corroborar o início de prova 

material colacionado aos autos. A(s) testemunha(s) afirmou(aram), de 

forma segura, que a parte-autora nunca se casou e que sempre morou em 

fazenda, desempenhando labor rural no período de carência exigido. 4. O 

termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 5. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular. 6. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da autora provida para 

reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 

juntados com a inicial: certidão de nascimento do filho e certidão de 

casamento constando profissão do cônjuge como lavrador, a qual fora 

complementada pela realização de audiência de instrução e julgamento e 

onde se extrai o efetivo exercício da atividade rural pelo período 

necessário à obtenção desse benefício previdenciário. As testemunhas 

ouvidas em audiência concentrada, pelo sistema audiovisual, afirmaram 

que a parte autora exercia a atividade laboral de rurícola, para a sua 

subsistência. Destaca-se oportunamente que, conforme entendimento 

recente, o termo inicial do benefício é a prévia postulação administrativa. 

Na falta desta, o início da prestação remonta a data da citação (Resp n. 

1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido ao rito do art. 543 do 

CPC/73). No presente caso, houve o prévio requerimento administrativo em 

19/4/2018. Assim, a procedência da ação é medida que se impõe. Isto 

posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, 

parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, julgo procedente a ação e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a contar da data do requerimento administrativo (art. 49,II da mesma Lei 

Federal). Concedo ainda, com fundamento nos artigos 300 e 303, do CPC, 

a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu imediato cumprimento, implantando-se a 

aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena de imposição de 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Sobre as 

parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em 

relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, 

conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da 

repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em cumprimento ao 

Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. 

Nome da parte beneficiária: CACILDA DE SOUZA SANTOS; 1.a. CPF: 

256.779.341-00. 1.b. Filiação: Josias de Souza Santos e Geni Luzia dos 

Santos. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por idade rural. 3. Data 

inicial do benefício: 19/4/2018. 4. Renda mensal inicial: um salário mínimo. 

5. Endereço do segurado: Avenida Marcilio Dias, s/n, quadra 11, lote 01, 

Jardim Paula II, Várzea Grande - MT. 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da tutela concedida. Após o trânsito 

em julgado, à parte autora para requerer o que de direito. Decorrido o 

prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. REQUERENTE: CACILDA DE 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: INSS VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000808-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000808-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELOISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de “ação de pensão por morte” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando a 

concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, ante o 

falecimento do Sr. Braz Teixeira de Lima, companheiro da requerente. A 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o requerido refutou as 

alegações da autora, também juntando documentos. Foi realização 

audiência de instrução e julgamento pelo sistema audiovisual. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. De acordo com a norma inserta no art. 74 

e seus incisos da Lei nº 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte 

será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até 30 

(trinta) dias depois deste; do requerimento, quando requerida após o 

prazo de 30 dias; e, por último, da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. Tal benefício está subordinado à demonstração da condição 

de dependente do segurado, nos termos do artigo 16 da mesma lei, e à 

comprovação de segurado do falecido, por meio de início de prova material 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. Segundo prevê o 

§ 4º do referido artigo, a dependência econômica das pessoas elencadas 

no inciso I (cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado), 

de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, é 

presumida. No caso em apreço, resultou demonstrada pela Autora a 

posição de companheira do falecido, ante as testemunhas ouvidas em 

juízo e a apresentação da sentença procedente da 2ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, reconhecendo a união estável da 

autora, Sra. Eloisa Maria da Silva com o Sr. Braz Teixeira de Lima. 

Presumindo-se disso a sua dependência econômica. A jurisprudência 

pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem compreendido recentemente 

pela procedência da ação, quando instruída com início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, bem como comprovada a 

dependência econômica, conforme se infere do seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR 

INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. CÔNJUGE 

FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (LEI 9.528/97). PRESCRIÇÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. (...) 4. A dependência econômica do cônjuge 

sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida (Lei 8.213/91, art. 
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16, § 4º), conquanto cabível prova em contrário. 5. O início de prova 

material a que se refere a Lei 8.213/91 foi demonstrado com a 

apresentação de certidão de casamento e de óbito, nas quais consta a 

profissão do cônjuge como de lavrador, bem como carteira de trabalho do 

de cujus, com anotação da condição de rurícola. A prova testemunhal 

coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de trabalhador 

rural do falecido marido da parte autora.” (TRF1/MG - Apelação Cível 

0056001-05.2011.4.01.9199, Rel. Desembargador Federal Néviton 

Guedes, e-DJF1 p.168 de 09/08/2012). Evidenciada, portanto, a qualidade 

de dependente, impõe-se a análise do preenchimento dos requisitos legais 

para a pensão por morte que, de acordo com o art. 74 da Lei nº 8.213/91, 

é indispensável à comprovação da qualidade de segurado do falecido. 

Pois bem, no tocante à qualidade de segurado, observa-se que ele era 

aposentado, conforme documentos anexados. Desse modo, a 

procedência da ação é a medida que se impõe. Destaca-se oportunamente 

que, conforme entendimento recente, o termo inicial do benefício é a prévia 

postulação administrativa. Na falta desta, o início da prestação remonta a 

data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido 

ao rito do art. 543 do CPC/73). No presente caso, houve o prévio 

requerimento administrativo em 24/7/2007. Todavia, levando em 

consideração a prescrição quinquenal, declaro prescritas as parcelas do 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, anteriores ao dia 

31/1/2014. Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, 

c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado nesta ação, condenando a parte ré a conceder para a 

requerente o benefício pensão por morte, equivalente a um salário integral 

do benefício, a partir da data do requerimento administrativo, qual seja: 

31/1/2014, bem como abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 

Concedo ainda, com fundamento no arts. 300 e 303, do CPC, a tutela 

antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu imediato cumprimento. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às 

diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a 

partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos 

parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento 

do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC). Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

que disciplina a inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem 

sobre benefício previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da parte 

beneficiária: ELOISA MARIA DA SILVA; 2. Benefício concedido: pensão 

por morte; 3. Data inicial do benefício: 31/1/2014; 4. Renda mensal inicial: 

valor integral; 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

concessão da tutela. Após o trânsito em julgado, à parte autora para 

requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012837-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VIEIRA DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012837-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOMINGOS VIEIRA DE 

ANUNCIACAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de “aposentadoria rural por 

idade” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando a concessão da aposentadoria por 

idade rural da parte autora. A inicial veio instruída com documentos. 

Citado, o requerido refutou as alegações da inicial, também juntando 

documentos, dentre eles o CNIS constando vínculos urbanos da parte 

autora. Em impugnação à contestação, alegou que o trabalho urbano não 

era constante e que o requerente jamais se afastou do trabalho rural. É o 

breve relatório. Fundamento. DECIDO. Ante a possibilidade julgamento 

antecipado do mérito, bem como que, por não haver necessidade de 

produzir outras provas, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil, passo a analisar o processo com as provas já apresentadas nos 

presentes autos, tendo em vista a desnecessidade de dilação probatória 

em audiência. No mérito, em conformidade com o que também dispõe o art. 

39, I, da lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena, ou por meio de prova testemunhal, bem como a 

comprovação da idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. 

Segundo demonstram as provas dos autos, a parte autora demonstrou 

possuir a idade necessária à época da propositura da ação, como se 

infere da prova documental de sua identificação. Devendo, portanto, 

comprovar que exercia atividade rural em número de meses idêntico ao da 

carência do benefício, segundo prescreve o artigo 142, c/c. art. 143 da 

própria lei. Todavia, a Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Além de os tribunais pátrios terem entendimento 

jurisprudencial dominante acerca da descaracterização da atividade rural 

em regime de economia familiar quando o houver vínculo urbano do autor 

e/ou de seu cônjuge, conforme é da jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUTOR 

QUALIFICADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VÍNCULO URBANO 

DURADOURO DA ESPOSA. AUSÊNCIA DO REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO 

DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CASSADA COM EFEITOS EX NUNC. (...) 4. No 

caso dos autos, o demandante completou 60 anos em 06/janeiro/2011 

(fl.24), correspondendo o período de carência, portanto, a 180 meses. 

Malgrado existam documentos qualificando o apelado como "lavrador" (v. 

Certificado de Alistamento Militar e Certidão de Casamento às fls.24 e 29), 

o extrato do CNIS à fl.70 indica o autor como "contribuinte autônomo - 

Motorista de Caminhão". O cadastro completo aponta vários vínculos como 

"contribuinte individual", iniciando-se em 01/junho/1999 até 

30/setembro/2011, justamente o período de carência do benefício 

(fls.101/107). 5. O CNIS da esposa, ZILDA PEREIRA COSTA, dá conta de 

que a mesma manteve vínculo urbano duradouro com o Município de 

Joviânia/GO, entre 1º/outubro/1987 até março/2006, totalizando pouco 

menos de 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, o que descaracteriza 

o imprescindível regime de economia familiar. 6. Mantendo a companheira 

do postulante ocupação laboral duradoura e percebendo a respectiva 

contraprestação pecuniária, além dele próprio, autor, com diversos 

vínculos (chegou a ser qualificado no extrato DATAPREV de fl.79 como 

"Empresário Individual"), o sustento da família passou a advir também dos 

salários recebidos, e não da exploração de atividade agropecuária em 

regime de economia familiar. Precedentes dessa Câmara. 7. Descabe, 

portanto, compelir a autarquia previdenciária à concessão do benefício de 

pensão por morte rural, previsto no art.74 da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas reunidas não tenham sido suficientes para demonstrar o 

desempenho de atividade rural em regime de economia familiar, não se 

configurando a qualidade de segurado especial do autor. 8. Inversão do 

ônus da sucumbência, ficando a execução respectiva condicionada à 

prova da superação da miserabilidade ensejadora da gratuidade de justiça 

e ao limite temporal previsto no art. 98, §3º, do CPC/2015. 9. Apelação do 

INSS e Remessa Necessária, tida por interposta, providas. Sentença 

reformada, cassando-se a antecipação dos efeitos da tutela com efeitos 

ex nunc (precedente do STF: ARE 734242 AgR, pub. 08-09-2015). (AC 

0009357-28.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

30/10/2019 PAG). No caso em exame, foi apresentada para a 

comprovação do labor rural da parte autora, a certidão de casamento 

constando a atividade de lavrador, todavia, posteriormente, a cópia do 

CNIS evidencia que o requerente possui longo vínculo empregatício urbano 

após o período da documentação apresentada para a comprovação da 
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atividade rural da autora. Por haver necessidade de prova material, 

corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena para 

obtenção desse benefício previdenciário, conforme estipulado em lei, resta 

descaracterizada a atividade rural da autora, tendo em vista os 

documentos que comprovam o vínculo urbano. Assim, ante a 

documentação comprobatória do vínculo urbano da parte autora, 

descaracterizando o vínculo rural, não há, portanto, como ser corroborado 

por prova testemunhal. Diante de tal contexto, a parte autora não faz jus 

ao benefício de aposentadoria por idade rural, porquanto não restou 

comprovado seu labor rural. Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por DOMINGOS VIEIRA DE 

ANUNCIAÇÃO nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por ser a parte 

beneficiária da gratuidade da justiça, deixo de condenar ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020241-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020241-28.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ORAIDE DA SILVA RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 

183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020294-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020294-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE PINHO 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos... 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber o benefício previdenciário de auxílio-doença 

com antecipação de tutela. Pois bem, a tutela será de urgência quando, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a 

observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Posto isso, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, 

com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício requisitório, 

independentemente de novo despacho, após a realização da perícia e 

manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020836-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020836-27.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IRACI DA 

SILVA GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos... 

Trata-se de “Ação cominatória de obrigação de fazer.” movida por IRACI 

DA SILVA GOMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. Acostou aos autos 

petição da parte autora, através de seu patrono, requerendo a desistência 

da ação, sem resolução do mérito, pelos seus próprios fundamentos. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora, e por consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos. Isento de custas por ser a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, proceda-se 
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com baixa de estilo e arquive-se com as cautelas legais. P.R.I. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020427-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020427-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA DA GLORIA CORREA DA 

COSTA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se na forma requerida, com as 

observâncias e advertências legais. Objetivando dar maior celeridade ao 

feito, e tendo em vista a dificuldade encontrada nos processos para a 

realização do estudo social, determino, desde já, a intimação da 

Assistente Social para marcar data para a realização do estudo 

socioeconômico, num prazo mínimo de trinta dias. Após a resposta da 

Assistente Social, intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao estudo 

socioeconômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, certifique-se e 

intimem-se a Assistente Social para apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de até trinta dias, contados a partir da data agendada para a 

elaboração do estudo psicossocial, respondendo aos quesitos formulados 

pelas partes. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de quinze dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020597-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020597-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

MIRANDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018906-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018906-71.2019.8.11.0002. AUTOR(A): GREGORIO DE CAMPOS RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos... Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de 

receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 3 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000662-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018282-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA EMY SEMOTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Defiro o 

pedido de justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, 

notifique-se a parte impetrada para prestar informações, no prazo legal. 

Após, voltem-me conclusos para a apreciação da liminar almejada. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019003-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA MUNHOZ DOMINGOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA OAB - MT23821-O 

(ADVOGADO(A))
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MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESPONSAVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2017 - 

PMVG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019003-71.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ELZA MARIA MUNHOZ 

DOMINGOS IMPETRADO: RESPONSAVEL TÉCNICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE 

ABERTURA Nº 02/2017 - PMVG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 Vistos. A 

liminar será concedida se demonstrado o preenchimento de dois 

requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente 

caso necessita da realização de maiores análises e neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos INDEFIRO o pedido de 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que 

preste as informações, no prazo de dez dias. Colha-se o parecer 

ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018244-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA LEONARDO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018244-10.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DROGARIA LEONARDO LTDA - 

ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos. Nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita é direito da parte que possuir insuficiência de recursos 

para arcar com as custas, despesas processuais e com os honorários 

advocatícios. No presente caso, aduz a parte requerente, ante as dívidas 

existentes, não possuir recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais, apresentando seu comprovante de inscrição e de situação 

cadastral. Observo que, o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige 

a comprovação da insuficiência de recursos como pressuposto para a 

concessão do benefício ora analisado, tendo em vista que apenas a 

declaração não tem presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, 

ou seja, poderão existir indícios em que a declaração torne insuficiente 

para a comprovação da hipossuficiência apontada na mencionada Lei. 

Posto isso, verifico que a parte requerente apresentou comprovante de 

inscrição e de situação cadastral, todavia apenas com tal documento não 

é possível vislumbrar a real situação econômica da empresa, razão pela 

qual, considerando o artigo 99, § 2º, do CPC, determino que se intime a 

parte requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos 

necessários para a concessão do pedido de gratuidade. Após, conclusos 

para outras deliberações. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019438-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019438-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IRENE DE ALMEIDA DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber aposentadoria por idade rural híbrida. Pois bem, a tutela 

será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003255-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003255-33.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA Vistos... Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Várzea Grande, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa. A 

parte exequente pugnou pela extinção do feito, referente aos imóveis n° 

354951 n° 35505, n°49491, nos moldes do art. 924, II do CPC, com 

resolução do mérito, informando o pagamento integral do débito tributário, 

bem como dos honorários advocatícios. É a síntese. Fundamento e Decido. 

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação. Por tais 

razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem condenação dos honorários advocatícios por 

estarem pagos, conforme demonstrou a exequente com comprovantes em 

anexo, porém com as custas processuais a encargo do executado. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011744-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO VERONESE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011744-25.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: PAULO AUGUSTO VERONESE 

IMPETRADO: COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL Vistos... Trata-se de “Mandado de Segurança 
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com Pedido de Liminar” em que PAULO AUGUSTO VERONESE impetrou 

contra ato do Senhor COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- BPMPA. Acostou aos autos petição da parte 

autora, através de seu patrono, requerendo a desistência da ação, pelos 

seus próprios fundamentos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Dessa forma, verifico que a parte requerente não pretende dar 

continuidade ao feito. Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas 

nesta ação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. As custas processuais ficarão ao encargo do executado. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006892-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

MANOEL ALES DA COSTA (REQUERENTE)

JOSUE GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAILSON HENRIQUE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019985-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELOPE AKIYAMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019985-85.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MELOPE AKIYAMA DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT Vistos... MELOPE 

AKIYAMA DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c/c pedido 

de reparação por danos morais c/c antecipação de tutela provisória” em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, também 

devidamente qualificados. Aduz a parte autora que possuía a propriedade 

do veículo TOYOTA/ HILUX CD SRV 4x4 3.0 8V 116 CV TB DIESEL, 

PLACA FXV 9960, RENAVAM 01017335610 e CHASSI 

8AJFY22G5D8008822 e que fora abordada e o veículo fora apreendido 

pela autoridade policial, pois havia suspeita de adulteração de sinal 

identificador de veículo, e que depois de recolhido ao pátio da delegacia foi 

solicitada a perícia e vistoria do mesmo, concluindo que na verdade se 

tratava de um denominado veículo clonado. Por essa razão o veículo foi 

restituído ao verdadeiro proprietário, sendo determinado que fosse 

encaminhada cópias do referido procedimento investigativo ao Estado de 

Mato Grosso para fins de apuração em relação a transferência do veículo 

para autora. Conforme documentação anexada, o referido veículo foi 

adquirido pela requerente de boa-fé, sendo regularmente transferido para 

seu nome perante o DETRAN- MT, demonstrando que a autora, não tinha 

nenhum conhecimento que o veículo era objeto de fraude, e que os 

documentos fornecidos pelo referido órgão, atestam a autenticidade dos 

documentos do veículo. Que, ainda assim, recebe cobrança de IPVA, mas 

que não está em posse do veículo há quatro anos, e o mesmo fora 

transferido para o Estado de São Paulo, não possuindo nenhum débito 

constante, e que não foi retirado o veículo do nome da autora, e não 

houve bloqueio administrativo do veículo para impedir que novos impostos 

fossem gerados, de modo que o nome da requerente fora incluído na lista 

de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, com lançamento de protesto em 

seu nome e inclusão no SPC/SERASA. Posto isso, propôs a presente ação 

com pedido de tutela provisória de urgência, pugnando pelo cancelamento 

de todos os impostos e encargos lançados após a data de 08/ 01/2015. É 

o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela provisória de 

urgência para cancelamento de todos os impostos e encargos lançados 

após a data que a autora adquiriu o veículo TOYOTA/ HILUX. Pois bem, a 

tutela de urgência será deferida quando estiverem presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. De modo que passo a analisar o preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão da almejada tutela. Sobre a probabilidade 

do direito, verifico que a parte requerente apresentou nos autos, cópias 

do inquérito policial instaurado pela delegacia de roubos e furtos, extrato 

de lançamentos de IPVA, certificado de registro e licenciamento de 

veículo, comprovando que o veículo adquirido pela requerente foi clonado, 

sendo assim restituído ao antigo dono resultando, assim na probabilidade 

do direito. Quanto ao quesito de perigo de dano, são cediços os 

transtornos que podem causar a continuidade do protesto efetivado em 

nome da parte requerente, que com toda a documentação apresentada, 

está devendo tributos de circulação sobre propriedade de um veículo 

inexistente, não possuindo a posse do mesmo por se tratar de produto de 

roubo e que em consulta ao DETRAN- MT, consta que o referido veículo 

está regularmente registrado em nome de terceiros e em circulação 

normal, sendo isso elemento essencial à concessão da liminar postulada 

pela requerente. Desse modo, os elementos de convicção constantes nos 

autos foram suficientes para vislumbrar a presença dos requisitos 

impostos para a concessão da tutela de urgência requerida. Todavia, 

acerca do pedido de imediata restrição judicial, tenho que esta precisa de 

maior análise, razão pela qual, o deferimento parcial da tutela é a medida 

que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória, 

ordenando ao requerido o cancelamento de todos os impostos e encargos 

lançados após a data de 8/1/2015 do veículo TOYOTA/HILUX, placa 

FXV9960, RENAVAM 01017335610 e CHASSI 8AJFY22G5D8008822, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo. Outrossim, cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020251-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020251-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000001-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK OAB - PR33218 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Gerente da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso em Várza Grande (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000001-23.2016.8.11.0002. IMPETRANTE: CURTUME VIPOSA SA 

INDUSTRIA E COMERCIO IMPETRADO: SENHOR GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM VÁRZA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO opôs Embargos de 

Declaração, pugnando pelo seu acolhimento. É o breve relato. DECIDO. 

Conheço do recurso, eis que tempestivo. Não se lhe acolhe, contudo, em 

sua pretensão, pois o que pretende o embargante, verdadeiramente, é 

protelar o curso do processo, pretensão essa incompatível com a 

finalidade dos embargos declaratórios, tendo em vista que a matéria foi 

totalmente julgada e resolvida. Assim, o seguinte julgado: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”. 

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019394-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BRUM (AUTOR(A))

REGIANE BRUM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019394-26.2019.8.11.0002. AUTOR(A): REGIANE BRUM - ME, REGIANE 

BRUM RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Postergo o pedido da tutela de urgência, tendo em vista que o bom 

senso e a prudência recomendam seja ouvida a parte requerida, pois 

nesta fase ainda não estão evidenciados, de plano, os requisitos 

autorizadores das medidas pleiteadas. Posto isso, determino a citação do 

requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019783-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019783-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): AMARO FRANCISCO DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber o benefício previdenciário de auxílio-doença. Pois bem, a 

tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Posto isso, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de 

ação de concessão do auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau de 

especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o 

zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de honorários em 

vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal) arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo 

despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes sobre 

o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 

07 de outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da referida 

Resolução. Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição 

de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte 

autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DESIGNO A PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na serventia, que será 

realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 

908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para 

comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016133-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016133-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSMERI TEREZINHA 

BATIROLA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Acolho o recurso de embargos de declaração, de modo que, revogo a 

sentença ID 25555542. Bem como, recebo a petição inicial. Todavia, 

considerando que no Recurso Especial nº 1.163.020/RS foi determinada a 

suspensão de todas as ações que versem sobre a inclusão/exclusão das 

tarifas (TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica, inexiste 

outra medida a ser tomada ao caso senão suspender o presente feito. 

Assim, suspendo o presente feito até o julgamento final do referido 

recurso ou até deliberação da corte superior em sentido contrário. Às 

providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020717-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE JESUS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020717-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDINEIDE JESUS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020643-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO DE MORAIS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020643-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CONCEICAO DE MORAIS 

AMORIM REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010202-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDINE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010202-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAUDINE DOMINGOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSS Vistos... Manifestem-se as partes, acerca do 

laudo pericial ID 27834805. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DOMINGOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002111-87.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MURILO 

DOMINGOS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos... Ante o lapso 

temporal, cumpra-se a determinação ID 19543504 de habilitação dos 

herdeiros, no prazo de cinco dias. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1009456-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MT INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ROGERIO LUIZ GALLO (AUTORIDADE COATORA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020180-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020180-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de multa 

administrativa c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta 

por ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz da petição inicial que a requerente foi 

multada pelo órgão administrativo de Defesa do Consumidor PROCON 

Estadual de Mato Grosso, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

por entender que houve violação houve violação no inciso III, do artigo 6º e 

artigo 31, da Lei Federal 8.078/90 c/c inciso I, do artigo 13 do Decreto 

Federal nº 2.181/97. Todavia, a requerente alega que não houve 

descumprimento da normativa vigente que justificou a multa, bem como 

argumenta haver ilegalidade da multa aplicada e ofensa aos princípios da 

legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Pugnando em sede de tutela 

de urgência: a) a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo 

PROCON/MT no procedimento administrativo nº. AI. 2013.07.0001 até que 

o mérito da ação ajuizada seja julgado, permitindo à parte Requerente o 

exercício de seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla 

defesa; b) que o PROCON/MT que se abstenha de incluir, até o julgamento 

do mérito desta ação, o nome e dados da Requerente no cadastro de 

fornecedores e no cadastro de defesa do consumidor do PROCON/MT, 

criados nos termos do art. 44 do CDC, ou o retire, acaso tal inclusão já 

tenha sido realizada. A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. DECIDO. A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300, do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os presentes autos, verifico a existência da 

desproporcionalidade da multa aplicada, bem como a existência de 

documentos comprobatórios, dentre eles, a cópia da impugnação à 

autuação, fotos do local de entrega dos veículos, demonstrando, pois, a 

probabilidade do direito quanto ao valor desarrazoado da multa e a 

possível conduta praticada pela parte requerente. Ademais, há o risco de 

grave dano. Isto porque são cediços os transtornos que podem causar a 

inscrição de seu nome e dados na dívida ativa do Estado de Mato Grosso, 

bem como posterior Execução Fiscal. Posto isso, acerca da probabilidade 

da suspensão da multa por inobservância aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, dispõe o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTA – PROCON - ART. 57 DO CDC - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO 

- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela 

provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não 

cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Possível a suspensão da exigibilidade da multa 

independentemente da prestação de caução quando existentes 

fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela. A 

exigibilidade da multa administrativa condiciona-se à observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada. 

Afigurando-se, em juízo de probabilidade do direito, desproporcionais as 

multas aplicadas pelo Procon, justifica-se a suspensão da sua 

exigibilidade, até definição, em sentença, do quantum eventualmente 

devido. (N.U 1009515-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

10/12/2019). Desse modo, os elementos de convicção constantes nos 

autos foram suficientes para vislumbrar a presença dos requisitos 

impostos para a concessão da tutela de urgência requerida. Assim, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que o requerido 

suspenda imediatamente a exigibilidade da multa arbitrada pelo 

PROCON/MT no procedimento administrativo nº. AI. 2013.07.0001 até que 

o mérito da ação ajuizada seja julgado. Devendo ainda, o PROCON/MT se 

abstenha de incluir, pelos motivos aqui tratados, o nome e dados da 

Requerente no cadastro de fornecedores e no cadastro de defesa do 

consumidor do PROCON/MT, criados nos termos do art. 44 do CDC, ou o 

retire, acaso tal inclusão já tenha sido realizada. Após, cumprida a tutela, 

CITE-SE o requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal. Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020408-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MAIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA MURTA OAB - MT26519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL (IMPETRADO)

FABIO JOSE TARDIM (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020408-45.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ROBSON MAIA IMPETRADO: 

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL, FABIO JOSE TARDIM Vistos. A 

liminar será concedida se demonstrado o preenchimento de dois 

requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente 

caso exige maior dilação probatória, tendo em vista que a referida 

concessão necessita da realização e especificação de maiores análises, 

ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos 

documentos, a fim de que preste as informações, no prazo de dez dias. 

Colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

12.016/2009. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 8 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000301-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BERNARDO DAMASCENO DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1019582-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AUXILIADORA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1019582-19.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: SONIA AUXILIADORA DA 

SILVA IMPETRADO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Nos termos 

dos artigos 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil, faculto à 

Requerente, por intermédio de seu patrono, emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de formalizar a motivação do pedido do habeas 

data, tendo em vista o decorrer de muito tempo da lista de Aprovados no 

Concurso Público, para Professores, realizado no Ano de 1991, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020854-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARDE CABRAL DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020854-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILIARDE CABRAL DA SILVA 

QUEIROZ REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Vistos. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta 

do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte ExeCUTADA, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007513-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019683-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019683-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEITON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber auxílio acidente. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009929-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSANA FATIMA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009929-27.2018.8.11.0002. REQUERENTE: D. D. S. C. REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em saneador. As 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, 

sem prejuízo de tentativa de conciliação no início de eventual audiência de 

instrução e julgamento (art. 359/CPC) passo a sanear o processo desde 

logo, nos termos do art. 357, I e II/CPC. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, as condições da ação, assim como os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Por 

não haver questões processuais pendentes a serem decididas, dou por 

saneado o processo e fixo como ponto controvertido a comprovação de 

que o Requerente preenche os requisitos legais para fazer jus ao 

almejado benefício previdenciário. Assim, com sustentáculo no art. 370 do 

CPC, entendo necessária a produção de prova pericial, razão pela qual, 

determino a realização de perícia médica e nomeio como Perito Judicial, o 

médico o Dr. RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, CRM-MT 2776, TEOT 

6570, telefones: (65) 9983-0100, ENDEREÇO: Rua Sinjão Curvo, nº 85, 

Bairro Santa Rosa, CEP 78040-030, Cuiabá-MT, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

incapacidade laborativa da parte autora. Outrossim, em consonância com 

o disposto na Resolução n. 127/2011, do CNJ, e levando-se em conta o 

grau de especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos, bem 

como a dificuldade de encontrar profissionais nesta comarca dispostos a 
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aceitarem o encargo, dado o pequeno valor que é atribuído, decorrente da 

defasagem dos valores previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho 

da Justiça Federal, o que tem trazido prejuízo às partes e à prestação 

jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos, mas considerando, por outro lado, o volume de 

demandas e a indicação do mesmo profissional, arbitro os honorários 

periciais em R$ 500,00, por considerá-los suficientes à realização dos 

trabalhos. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da 

Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários periciais só se dará após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo; 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados. Decorrido o prazo, expeça-se certidão em favor do 

perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto a União em virtude da competência federal delegada (item 

2.18.11.1, da CNGC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. Cientifiquem-se os 

advogados das partes e intimem-se eventuais assistentes técnicos 

indicados. O Dr. Perito deverá responder, minuciosamente, os quesitos 

formulados pelas partes, bem como os do juízo, o que passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o 

prazo de 5 (cinco) dias para a arguição de eventual impedimento do perito, 

bem como para a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob 

pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Os assistentes oferecerão 

os seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). Devendo contar no laudo pericial o esclarecimento de 

divergência ou dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo 

intimação ao perito, bem como aos assistentes em caso de necessidade 

de maiores esclarecimentos (CPC, art. 477, §§ 2º e 3º). Findo o prazo, 

com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016877-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016877-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Cite-se 

o (a) executado (a) para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com 

juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, 

com sustentáculo no art. 85, § 3°, I do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico. Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 

PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Ficam deferidas ao Oficial de Justiça as prerrogativas do 

artigo 212, § 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005581-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005581-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DEVISON SANTOS LIVRAMENTO 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 494, I do Código 

de Processo Civil, e acolho-o, visto que, realmente houve erro material 

acerca da data inicial de recebimento do beneficio em favor da parte 

autora. Declaro, pois, que a sentença ID 22531360 passa a ter a seguinte 

redação: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, determinando ao requerente, DEVISON SANTOS LIVRAMENTO o 

Restabelecimento do Auxílio-doença acidentário a partir da data de 

cessação do beneficio (08/04/2017) e a Conversão em Aposentadoria por 

invalidez a partir da data do Laudo Pericial (02/04/2019), com percentual 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como ao 

pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas, 

acrescidas de correção monetária de cada vencimento até o efetivo 

pagamento, mais juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês, estes contados 

da cessação benefício.” No mais, persiste a sentença tal como está 

lançada. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017198-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS HERMINIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 08/02/2020, às 08:00h, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017180-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES FRANCISCA RONDON BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1017180-62.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

POLO ATIVO: Nome: IVANILDES FRANCISCA RONDON BEZERRA 

Endereço: RUA FREI AMBRÓSIO DAIDE, 10, quadra 39, JARDIM MARINGÁ, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-630 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE: 

IVANILDES FRANCISCA RONDON BEZERRA, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

08/02/2020, às 8:00 horas, na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017180-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES FRANCISCA RONDON BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 08/02/2020, às 08:00, a ser 

realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002632-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEITE DA ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002632-03.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: SIMONE LEITE DA ROSA 

IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE 

Vistos. Conheço dos embargos na forma do art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, e acolho-os, uma vez que, realmente houve omissão 

acerca da data em que a impetrante adquiriu o direito para a progressão 

de nível. Declaro, pois, que a sentença ID 23967970 passa a ter a seguinte 

redação: "Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no Mandado de Segurança impetrado por SIMONE LEITE DA 

ROSA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, 

no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da 

Impetrante no Nível “3” a partir de novembro de 2016, com amparo na Lei 

Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Novel Código de Processo Civil..” No mais, persiste a sentença tal como 

está lançada. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002609-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002609-57.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: MARIA SANDRA DA SILVA 

IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE 

Vistos. Conheço dos embargos na forma do art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, e acolho-os, uma vez que, realmente houve omissão 

acerca da data em que a impetrante adquiriu o direito para a progressão 

de nível. Declaro, pois, que a sentença ID 23915132 passa a ter a seguinte 

redação: " Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no Mandado de Segurança impetrado por MARIA SANDRA DA 

SILVA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, 

no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da 

Impetrante na Classe “B”, nível “4” a partir da data de 30/10/2013, com 

amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, 

declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Novel Código de Processo Civil.” No mais, persiste a sentença tal 

como está lançada. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007533-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ERBSON BATISTA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007533-14.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ERBSON BATISTA DA SILVA 

NETO RÉU: INSS Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ERBSON BATISTA DA SILVA NETO em face de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo, em 

síntese, o pagamento do valor equivalente a 44 (quarenta e quatro) dias 

do benefício de auxílio-doença do período de 27/01/2017 a 11/03/2017, ao 

argumento de que houve demora em marcar a perícia e quando marcada já 

se encontrava apto para o trabalho. Citada, a Autarquia Ré apresentou 

contestação genérica. Não houve réplica. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto 

porque trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita 

de provas em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se 

posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou 

diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). O cerne 

da controvérsia gira em torno do pagamento do valor equivalente a 44 

(quarenta e quatro) dias do benefício de auxílio-doença do período de 

27/01/2017 a 11/03/2017. É incontroverso que o Autor recebeu 

auxílio-doença do período de 02/09/2016 a 26/01/2017, o que motivou o 

pedido de restabelecimento apresentado no dia 01/03/2017, sendo que 

não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi 

constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS a 

incapacidade laborativa, conforme comunicação de decisão, datada em 

18/04/2017, ID 10135510. O autor poderia ter solicitado Pedido de 

Prorrogação do (PP) 15 dias antes de seu encerramento do benefício, com 

a negativa da Autarquia, foi instada a parte Autora o recurso 

administrativo, que deixou transcorrer sem manifestação. Assim, não 

havendo o Autor se desincumbido do ônus probante, a improcedência do 

pedido de pagamento de benefício previdenciário é medida que se impõe. 

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No entanto, por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a 

exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo 

diploma. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000500-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA OLIVEIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000500-70.2017.8.11.0002. REQUERENTE: EVA APARECIDA OLIVEIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Processo em ordem. Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, 

estando no aguardo apenas de providências da Secretaria Judicial para 

seu normal prosseguimento. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008209-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007476-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000375-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIRAY RAMOS DE BRITO TAVERA (REU)

RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ COSTA PEREIRA OAB - MT17515/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014075-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA APARECIDA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014075-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILEUZA APARECIDA 

COSTA NUNES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para responder 

a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de 

concessão do auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. 

João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020591-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CYNIRA CORREA GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020591-16.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CYNIRA CORREA GERALDO 

REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos... Analisando os autos, 

observo que tramitam duas ações que possuem entre si identidade entre 

as partes, causa de pedir e pedido, trata-se da presente ação e dos autos 

de n° 1020596-38.2019. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência como a 

identidade entre os três elementos da ação, conforme ocorre na presente 

ação. Sendo assim, havendo identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, ao passo que tanto naqueles autos como nesse a requerente 

pretende obter o mesmo resultado, imperioso reconhecer a ocorrência da 

litispendência. Portanto, diante da ocorrência da litispendência, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013863-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013863-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORDELINA DOS REIS 

FIGUEIREDO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para responder a 

ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de 

concessão do auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. 

João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016207-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016207-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADERLEI LAMEL REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 
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Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de 

receber benefício assistencial de LOAS. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, retifique-se o nome da parte autora no sistema. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005144-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005144-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINA MARIA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Acolho a emenda à inicial acerca do valor da causa, pelo 

que determino que se retifique o valor da causa no sistema para R$ 

75.377,86 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais, oitenta e 

seis centavos). Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011030-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011030-02.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA E 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de “ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado. A petição inicial veio 

acompanhada de documentos. Foi realizada perícia médica judicial, que 

concluiu pela incapacidade parcial e permanente da parte requerente. 

Após, o Instituto requerido apresentou proposta de acordo, que foi 

respectivamente aceita pelo autor . É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Pois bem, ante a proposta de acordo ID 23001133, tem-se o artigo 

842 do Código Civil Brasileiro que dispõe expressamente sobre as formas 

de transação: "A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações 

em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o 

admite; se recair sobre os direitos contestados em juízo, será feita por 

escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e 

homologado pelo juiz.” Neste caso a homologação da transação ganha 

plena eficácia no plano processual, pois no plano substantivo já tem 

validade independentemente do ato processual; constitui-se desde logo 

negócio jurídico e produz entre as partes efeitos de coisa julgada. Além do 

que, de acordo com o artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo com julgamento de mérito quando o juiz homologar 

a transação: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; Assim, diante do termo 

apresentado, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017304-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRO FIRMINO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 08/02/2020, às 08:00h, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015889-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX REIS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX REIS SANTOS OAB - MT26284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015889-27.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ALEX REIS SANTOS 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE, COMARCA DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ALEX REIS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, impetrou o presente 

“mandado de segurança repressivo com pedido de liminar” contra o 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. Aduz da 

petição inicial que a impetrada emitiu talão de água em nome da esposa do 

impetrante no valor de R$ 406,00, importância que corresponde dez vezes 

o valor pago mensalmente a impetrada a título de consumo de água e taxa 

de esgoto. Inconformado com o valor da fatura, o impetrante e sua esposa 

se dirigiram até a unidade de atendimento descrito na qualificação, onde 

foi alegado por um de seus atendentes que constava no sistema 

dificuldade em ter acesso ao hidrômetro, razão pela qual foi emitido fatura 

no valor supracitado. Após, informou que o coordenador da impetrada 

condicionou a baixa no boletoà retirada do cavalete e hidrômetro para fora 

do imóvel e que, inconformado com a conduta da impetrada, o impetrante 

argumentou que não dispunha de recursos para custear essa retirada, 

informando ainda que o bairro tem um alto indicie de furtos. Todavia, o 

coordenador informou que não poderia fazer mais nada. Por fim, relata 

que em 24 de outubro de 2019, o impetrante se deparou com sua calçada 

quebrada, estando a sua agua cortada pela impetrada, bem como sinais 

de interrupção do sistema de esgoto, sem que houvesse aviso de 
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qualquer natureza, teve seu fornecimento de água cerceado. Posto isso, 

impetrou o presente mandado de segurança, objetivando o 

reestabelecimento do fornecimento dos serviços de agua e esgoto 

imediatamente. A petição inicial veio instruída com documentos. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), 

para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). O artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009, que alterou a Lei 1.533/51, dispõe que: 

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Dessa 

forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja, ao final, acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “...alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à 

“...necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão 

final da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). No caso 

em análise, conforme já relatado, a Impetrante pretende, em liminar, 

reestabelecimento do fornecimento dos serviços de agua e esgoto 

imediatamente e, no mérito, busca abrir discussão acerca do valor da 

fatura e do local do cavalete e hidrômetro. Contudo, a presente situação 

faz imprescindível a maior dilação probatória, tendo em vista que não há 

como vislumbrar o direito líquido e certo da parte impetrante para conceder 

a liminar, tampouco para o prosseguimento do presente mandado de 

segurança, em conformidade com o que dispõe o artigo 10 da lei 

12.016/2009: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão 

motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar 

algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a 

impetração. Nesse sentido ainda, o julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO 

ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido 

e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova 

documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na 

espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da 

sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito. (N.U 

0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). Diante 

do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos INDEFIRO o pedido 

de liminar, bem como JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 10 da 12.016/2009 e dos artigos 330, II, c/c 485, I, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se com as baixas e os procedimentos 

legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019388-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE JUAREZ TOLEDO PIZZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019388-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICTOR RODRIGUES 

REQUERIDO: DIRETOR PRESIDENTE JUAREZ TOLEDO PIZZA Vistos. 

VICTOR RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pedido 

de tutela antecipada de evidência” em desfavor da PREVIVAG (Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), também 

qualificada. A petição inicial veio instruída com documentos. Pois bem, 

defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Ante o pedido de tutela de evidência acerca de 

enquadramento do servidor, dispõe o artigo 311 do CPC que a tutela será 

concedida, em caráter liminar, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Assim, verifico que 

a parte arrolou vários documentos, todavia o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória 

Razão pela qual indeferido o pedido. Outrossim, cite-se o requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à requerente, para, querendo, impugnar no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017346-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR RODRIGUES NEMER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 08/02/2020, às 08:00h, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013568-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELZI DAVINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013568-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRIELZI DAVINA DA SILVA 

REQUERIDO: INSS Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 
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pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Posto isso, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, 

com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício requisitório, 

independentemente de novo despacho, após a realização da perícia e 

manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015601-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015601-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS ROSARIO 

DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para responder 

a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de 

concessão do auxílio-acidente, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico 

Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015820-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY MENDONCA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015820-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDECY MENDONCA DE 

BRITO REQUERIDO: INSS Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Almeja o 

requerente a concessão de tutela de urgência a fim de receber o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Posto isso, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-doença, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, 

com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício requisitório, 

independentemente de novo despacho, após a realização da perícia e 

manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 
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conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016511-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016511-09.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JULIO CESAR DA SILVA 

CERQUEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber auxílio acidente. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003358-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CATARINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003358-06.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ADRIANA CATARINA DA 

SILVA EXECUTADO: INSS Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

requerido para responder a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em 

vista tratar-se de ação de concessão do auxílio-doença, nomeio como 

PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que 

servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau 

de especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, 

o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de honorários em 

vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal) arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo 

despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes sobre 

o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 

07 de outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da referida 

Resolução. Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição 

de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte 

autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DESIGNO A PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na serventia, que será 

realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 

908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para 

comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015175-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO CORNELIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015175-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RILDO CORNELIO GOMES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

requerido para responder a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em 

vista tratar-se de ação de concessão do auxílio-acidente, nomeio como 

PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que 

servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau 

de especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, 

o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de honorários em 

vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal) arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça 
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Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo 

despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes sobre 

o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 

07 de outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da referida 

Resolução. Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição 

de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte 

autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DESIGNO A PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na serventia, que será 

realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 

908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para 

comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001027-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LORIVALDO SAMPAIO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de 

tutela de urgência a fim de receber o benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Posto 

isso, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-doença, nomeio como perito a médica Drª Aline de Alcântara 

Magnani Bezerra de Oliveira CRM 8028-MT, com endereço na Clínica 

FetalCare na Rua Ouro Fino, nº 23, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, 

para realização de perícia para constatar eventual incapacidade da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício requisitório, 

independentemente de novo despacho, após a realização da perícia e 

manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Os assistentes oferecerão os seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000774-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA PACELLI DE MIRANDA GAZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000774-29.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA FERNANDA PACELLI 

DE MIRANDA GAZETA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o artigo 99, § 2º, do CPC, intime-se a parte requerente para 

comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a 

concessão do pedido de gratuidade. Após, conclusos para outras 

deliberações. Int. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011897-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MELO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011897-58.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIANO MELO DE MORAES 

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, CONSTRUTORA 

NHAMBIQUARAS LTDA Vistos... Considerando o artigo 99, § 2º, do CPC, 

intime-se a parte requerente para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos necessários para a concessão do pedido de gratuidade. 

Após, conclusos para outras deliberações. Int. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002521-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCA DE BARROS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002521-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA DE BARROS 

FRANCA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007101-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CESAR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007101-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AILTON CESAR DE JESUS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Conheço 

dos embargos de declaração, na forma do art. 1022, I do Código de 

Processo Civil, e acolho-o, visto que, realmente houve contradição acerca 

da aplicação da súmula 111 do STJ , bem como do art. 85 do CPC. Declaro, 

pois, que a sentença ID 22053588, em seu parágrafo referente aos 

honorários advocatícios, passa a ter a seguinte redação: “Condeno a 

parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, do CPC).” No mais, 

persiste a sentença tal como está lançada. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011237-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILA ASSIS DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. Mantenho a decisão de ID n.º 23174997 por seus próprios 

fundamentos. Oficie-se ao Ínclito Relator do RAI de n.º 

1014519-19.2019.8.11.0000. Intimem-se as partes para apresentarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo legal. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50. CITE-SE o requerido, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009502-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado 

e/ou carta devolvida e retro juntada. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009917-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUEDES (EMBARGANTE)

GUEDES & GUEDES PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

ALVANI MANOEL LAURINDO (EMBARGANTE)

SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009917-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: GUEDES & GUEDES 

PARTICIPACOES S/A, MARCOS GUEDES, ALVANI MANOEL LAURINDO, 

SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Marcos Guedes, Alvani Manoel Laurindo, Sinal Verde 

Participações LTDA, Guedes&Guedes Participações LTDA opuseram o 

presente embargos à execução proposta pela Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso. Aduz da petição inicial que o Estado pleiteia o 

recebimento de diferença de ICMS referente aos lançamentos do exercício 

de 05/2011, e inclui um lançamento de 09/2011. Ocorre que em virtude de 

flagrante inconstitucionalidade a ser demonstrada a seguir, esta 

embargante recolheu o ICMS por substituição tributária, na forma da lei, e o 

Estado sentindo-se supostamente lesado ajuizou a Execução Fiscal 

exigindo o pagamento do tributo. Preliminarmente, a partes embargantes 

alegaram: a) que houve o encerramento das atividades da executada 

Everest Comercial de Automóveis LTDA na receita Federal e Junta 

Comercial LTDA na Receita Federal e Junta Comercial de Mato Grosso – 

JUCEMAT em 5/1/2016 e que o ajuizamento da execução fiscal se deu 

apenas posteriormente, em 13/7/2016, razão pela qual, deve ser extinta a 

execução sem resolução do mérito, inclusive quanto aos sócios da 

executada; b) a ilegitimidade passiva de Alvani Manoel Laurindo, por não 

ser sócio da executada Everest Com. de Automóveis LTDA, resultando em 

inexistência de relação jurídica; c) a ilegitimidade passiva dos sócios 

Guedes&Guedes Participações S/A, Sinal Verde Participações S/A e 

Marcos Guedes, bem como que há ilegalidade no redirecionamento aos 

sócios, levando em consideração que foi feita a dissolução regular da 

empresa na receita federal e na JUCEMAT. d) a prescrição da exigibilidade 

fiscal, tendo em vista que o fato gerador se deu em 05/2011 e a execução 

fiscal fora distribuída em 07/2016. Quanto ao mérito, as partes 

embargantes alegaram: a) a inexistência de diferença de débito, ante a 

substituição tributária, o recolhimento é pelo fabricante - empresa 

recém-constituída sem possibilidade de cálculo de média por estimativa; b) 

a extinção do débito tributário, sob o argumento de que o pagamento 

ocorreu pela fabricante de veículos no estado de origem, e ainda, o 

lançamento por ser de 05/2011, operou sua prescrição. A petição inicial 

veio instruída com documentos. A parte embargada apresentou 

impugnação aos embargos à execução, dispondo que: a) a empresa aqui 

tratada registrou o distrato da empresa na JUSCEMAT em 5/1/2016, 
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obtendo a baixa de sua inscrição no CNPJ, mas que deu baixa na SEFAZ 

penas em 24/11/2016, figurando como ativa no âmbito estadual até então. 

Além do que, explana que a personalidade jurídica continua existindo até 

que a empresa ultime todas as suas obrigações; b) há responsabilidade 

passiva dos sócios, por não se tratar de redirecionamento da execução 

fiscal, tendo em vista que os sócios já constavam na Certidão de Dívida 

Ativa como responsáveis tributários, de modo que, a execução fiscal 

sempre foi direcionada em relação aos sócios e à empresa; c) não há 

prescrição do crédito tributário, pois o prazo prescricional se inicia da 

constituição definitiva do crédito tributário, que se deu em 31/7/2013; d) há 

o ICMS complementar devido quando ocorrer recolhimento em valor 

suficiente; e) a CDA está válida, obedecendo aos ditames dos artigos 2º e 

3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 CTN. Sentença de extinção por 

litispendência ID 17503828, com posterior juntada de embargos de 

declaração, pugnando pela reforma da sentença, por não se tratar destes 

autos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Acerca dos embargos 

apresentados, acolho-os, bem como revogo a sentença ID 17503828, 

tendo em vista que foi lançada equivocadamente nestes autos. Trata-se 

de embargos à execução nº 1009917-13.2018 acerca do recebimento de 

diferença de ICMS referente aos lançamentos do exercício de 05/201 de 

um lançamento de 09/2011. Preliminarmente, foi alegado o encerramento 

das atividades da executada everest comercial de Automóveis LTDA na 

receita federal e junta comercial de mato grosso - JUCEMAT em 

05/01/2016 - ajuizamento da execução fiscal em 13/07/2016 - Extinção 

sem resolução do mérito pelo CPC e CTN inclusive quanto aos Sócios da 

executada. Acerca de tal alegação, verifico a existência da certidão de 

baixa de inscrição no CNPJ em 5/1/2016, a ficha cadastral da JUCEMAT 

constando a extinção/distrato em 5/1/2016 e a baixa como contribuinte de 

ICMS em 24/11/2016. De modo que, realmente houve a baixa da empresa, 

em 5/1/2016, antes da propositura da execução fiscal de nº 

1000236-87.2016.8.11.0002, ajuizada em 13/7/2016. Assim, inexiste o 

pressuposto processual subjetivo de constituição válida e regular do 

processo, tendo em vista que, deixando de existir a pessoa jurídica, é 

incabível a propositura de execução fiscal contra ela. Nesse sentido o 

seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA CADASTRAL 

DA EMPRESA EXECUTADA. RECEITA E JUNTA COMERCIAL. POSTERIOR 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Incabível o ajuizamento de 

execução fiscal contra pessoa jurídica com situação de “baixada” perante 

a Receita Federal e a Junta Comercial, desde antes da petição inicial na 

execução fiscal. (TRF-4 – AC 50013333620194047129 RS 

5001333-36.2019.4.04.7129, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRERE, Data do Julgamento: 5/12/2019, SEGUNDA TURMA). Além do 

que, deixando de existir a pessoa jurídica, para haver a eventual 

responsabilização dos sócios, esta deverá feita ser por meio de 

procedimentos legais pertinentes, levando em consideração o artigo 135 

do Código Tributário Nacional: Art. 135. São pessoalmente responsáveis 

pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os 

mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, para 

responsabilizar os sócios deverá ser comprovado que eles são 

pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 

tributárias resultantes a prática de atos com excesso de poderes ou 

infrações de lei, contratos sociais ou estatutos. Todavia, não resultou 

comprovado nestes autos ou nos autos em apenso tal ocorrência. Nesse 

quadrante, a procedência da ação é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, determino a extinção da execução fiscal 

1000236-87.2016.8.11.0002, com base no artigo 485, IV, do CPC. Deixo de 

condenar a parte embargada ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC). Com o trânsito 

em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta 

sentença para os autos em apenso nº 1000236-87.2016.8.11.0002, e 

após, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002006-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

BENIVALDO PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 15/02/2020, às 08:00h, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005457-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. A. (REQUERENTE)

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005457-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA CRISTINA ALVES, 

MARCELO MALVEZZI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, II, do Código de Processo 

Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão acerca da renúncia 

do autor. Declaro, pois, que a sentença, passa a ter o seguinte redação: 

“Ante a desistência e renúncia do direito ora pleiteado, homologo a 

desistência do processo, bem como a renúncia à pretensão formulada 

nesta ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito nos 

termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Ademais, a teor do 

artigo 90 do CPC, cabe à parte desistente, ora parte Autora, arcar com o 

pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, de 

forma que fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais). Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com 

as cautelas e anotações de estilo.” P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 8912 Nr: 3303-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A POPULAR COMERCIO DE DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Maia de Almeida 

- OAB:9153, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 Vistos

Defiro pedido retro.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254060 Nr: 21194-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOTIDE DE ARRUDA OLIVEIRA, LEOTIDE DE 

ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEOTIDE DE ARRUDA OLIVEIRA, CNPJ: 

01082283000120 e atualmente em local incerto e não sabido LEOTIDE DE 

ARRUDA OLIVEIRA, Cpf: 31464700125, Rg: 382253, Filiação: Almir Ramos 

de Oliveira e Carolina de Arruda Oliveira, data de nascimento: 04/07/1964, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, vendedor autonomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LEOTIDE DE ARRUDA 

OLIVEIRA e LEOTIDE DE ARRUDA OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20105943, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5943/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2010

 - Valor Total: R$ 9.587,50 - Valor Atualizado: R$ 9.287,50 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381139 Nr: 27592-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W SARAIVA QUEIROZ & CIA LTDA, LAURA DI 

LARA TOLEDO SILVA, WENDER SARAIVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W SARAIVA QUEIROZ & CIA LTDA, CNPJ: 

10585648000120 e atualmente em local incerto e não sabido WENDER 

SARAIVA QUEIROZ, Cpf: 86202650168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

W SARAIVA QUEIROZ & CIA LTDA, LAURA DI LARA TOLEDO SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

1080/2014 a 1081/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1080/2014, 1081/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2014

 - Valor Total: R$ 3.638,24 - Valor Atualizado: R$ 3.388,24 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 291482 Nr: 11225-14.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA VIEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora nesta 

ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262289 Nr: 1067-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DOS SANTOS OSLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 IVANI DOS SANTOS OLSEN, já devidamente qualificada, propôs o 

presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

 Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 148/152, a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente, 

fl. 153(verso).

 Por oportuno a patrona da causa, ingressou com pedido de cumprimento 

dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.907,29( dois mil, novecentos 

e sete reais e vinte e nove centavos).

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

nos cálculos de fls. 149/152, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

e desejados efeitos em favor da parte autora, bem como o cálculo dos 

honorários de sucumbência, em favor da patrona da causa.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

RPV/ PRECATÓRIO, instruindo-se a solicitação da RPV/ PRECATÓRIO com 

cópia das peças pertinentes, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação à conta do respectivo crédito informado pelo requerente.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40268 Nr: 221-44.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECL, GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA(PROC.EST.) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

CNPJ: 00955070000101, Inscrição Estadual: 13022070-1. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do 

crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do 

NCPC. Sem ônus para as partes. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 236036 Nr: 15956-58.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY GOMES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, DAE - 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de execução de sentença proposta por SIDNEY GOMES DE 

CARVALHO, para recebimento do crédito exequendo.

Intimado para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 196/203, a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pela parte executada, fl. 205.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

no cálculo de fl. 203, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, RPV 

em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal, a fim de se proceder ao pagamento na ordem legal, instruindo-se 

o Precatório com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239979 Nr: 1361-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:OAB/TO 2757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte EXEQUENTE para no 

prazo legal requerer o que de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429030 Nr: 164-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA, ERIVELTO 

RODRIGUES VIEIRA, IDELTA RODRIGUES VIEIRA, IARA FAGUNDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA, CNPJ: 

03090123000159, atualmente em local incerto e não sabido ERIVELTO 

RODRIGUES VIEIRA, Cpf: 18650040225, atualmente em local incerto e não 

sabido IDELTA RODRIGUES VIEIRA, Cpf: 15946541153 e atualmente em 

local incerto e não sabido IARA FAGUNDES VIEIRA, Cpf: 79461891253, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA, ERIVELTO RODRIGUES VIEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

201413944, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

201413944/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2014

 - Valor Total: R$ 55.270,07 - Valor Atualizado: R$ 54.270,07 - Valor 

Honorários: R$ 1.000,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254829 Nr: 20635-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMPERO TIO JONAS IND. E COMÉRCIO LTDA, 

JOSÉ RONALDO DA SILVA, KARLA REGINA DA SILVA, NELSON DA 

SILVA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEMPERO TIO JONAS IND. E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ: 04508738000115, Inscrição Estadual: 13.202.254-0, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ RONALDO DA SILVA, Cpf: 
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05803217115, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

NELSON DA SILVA FRANCA, Cpf: 64998119304, Rg: 13634097, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido KARLA REGINA 

DA SILVA, Cpf: 79201563191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TEMPERO TIO JONAS IND. E 

COMÉRCIO LTDA, JOSÉ RONALDO DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 200912566, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12566/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2009

 - Valor Total: R$ 62.295,84 - Valor Atualizado: R$ 61.495,84 - Valor 

Honorários: R$ 800,00

Despacho/Decisão: Vistos, Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais). Materializado 

eventuais embargos os honorários certamente serão majorados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei 

de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da parte 

Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo a que se 

refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, 

dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de 

justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não havendo 

pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se 

à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios, e o auto 

de penhora deverá obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com 

intimação imediata da parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, 

ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário competente.Não 

encontrada a parte Executada, para intimação da penhora, proceda-se de 

acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo 

embargos, ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, 

designem-se datas para hasta pública, com as devidas publicações e 

intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à 

espécie.Na hipótese de concordância da parte Exequente com a penhora 

e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo imediatamente 

anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, 

requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências...

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413559 Nr: 18649-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLISER COSMETICO LTDA EPP, EDEVAL 

POLISER, DAILCE MADALENA POLISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLISER COSMETICO LTDA EPP, CNPJ: 

02577715000137, atualmente em local incerto e não sabido EDEVAL 

POLISER, Cpf: 08352763920, brasileiro(a), empresário e atualmente em 

local incerto e não sabido DAILCE MADALENA POLISER, Cpf: 

58282599115, Rg: 1671633, Filiação: Santilha de Oliveira e João B. da 

Silva, data de nascimento: 30/04/1959, brasileiro(a), natural de Figueira 

D'oeste-PR, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de POLISER 

COSMETICO LTDA EPP, EDEVAL POLISERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20155770, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 57770/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 39.667,68 - Valor Atualizado: R$ 36.061,53 - Valor 

Honorários: R$ 3.606,15

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414081 Nr: 18964-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECANICA PLANETA PARADIESEL 

LTDA ME, JUSTINA DILSCHNEIDER, RAFAEL KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO MECANICA PLANETA PARADIESEL 

LTDA ME, CNPJ: 04227489000190, Inscrição Estadual: 131991248 e 

atualmente em local incerto e não sabido JUSTINA DILSCHNEIDER, Cpf: 

65147189149, Rg: 4486884-9, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

MECANICA PLANETA PARADIESEL LTDA ME, JUSTINA DILSCHNEIDERE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

20155950, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20155950/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 31.733,35 - Valor Atualizado: R$ 30.933,35 - Valor 

Honorários: R$ 800,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349688 Nr: 15592-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON LUIS RODRIGUES, HAILTON LUIS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HAILTON LUIS RODRIGUES, CNPJ: 

09130746000194 e atualmente em local incerto e não sabido HAILTON 

LUIS RODRIGUES, Cpf: 00288809190, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HAILTON 

LUIS RODRIGUES e HAILTON LUIS RODRIGUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20145036, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5036/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 21.096,61 - Valor Atualizado: R$ 19.178,74 - Valor 

Honorários: R$ 1.917,87

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução devidamente corrigido.Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 

PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377851 Nr: 25191-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMMEN MACIEL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THOMMEN MACIEL & CIA LTDA, CNPJ: 

03790957000258. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.804,36 (Dois mil e oitocentos e quatro reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 277722 Nr: 21285-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO REFORMADORA E MECÂNICA SENA 

LTDA, MARCIA MARIA DE SENA E SILVA, ERNESTINA FREDERICA DE 

ALMEIDA E SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.813

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa Renajud retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307899 Nr: 3841-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 
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NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Exequente para no 

prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329529 Nr: 25827-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUREANO MARTINS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Bueno Paim - 

OAB:7,651, Maria Lucia Heider Salles - OAB:41531

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, bem como Provimento n. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Executada acerca do desbloqueio de valores constante 

nestes autos, e após requerer o que de direito. Após, manifeste-se o 

Exequente requerendo o que de direito, no prazolegal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308270 Nr: 4229-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENS CAMILOTTI, ANCACIL IND 

DE MADEIRAS LTDA, EITOR GREGORIO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DAL PIVA - 

OAB:20.693

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Executada para 

promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de dilação 

retro requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209897 Nr: 5663-63.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331155 Nr: 27443-83.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e, 

condeno o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze 

vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 

(um terço) de carga horária, como hora- atividade, para efeito do 

cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos 

mencionados às f. 14/15, com fulcro no § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 

11.738/2008, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da 

ação, ou seja, a partir de 13/12/2008. Ademais, declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, 

todavia condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será 

apurado em fase de liquidação.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação.Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do 

débito, os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, 

observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema nº 810.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma 

do entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 

e 535 do CPC. Não havendo execução, arquive-se com as baixas de 

estilo.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250587 Nr: 9935-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da impugnação à execução, a parte 

exequente concordou com os valores apresentados pela parte executada.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição de fl. 255-260, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323614 Nr: 20007-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA, EDSON 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13274/MT

 Vistos.

Ainda que devidamente citado, o executado deixou de oferecer Embargos 

a Execução, resultando na concordância tácita da parte executada

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo apresentado às fls. 

100/103, HOMOLOGO os valores apresentados para que surtam seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, seja requisitado o pagamento do débito por 

meio de Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV 

com cópia das peças pertinentes.

Em caso de precatório, solicite-se, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 287089 Nr: 6376-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BELEM DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Lucas da Silva 

- OAB:22.009/0, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimados para manifestarem-se acerca da petição da planilha de cálculos 

de fl. 197, as partes concordaram com os valores apresentados.

 Destarte, por inexistir óbice de natureza legal na petição de fl. 197, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

 No caso de requisição de pequeno valor - RPV, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412422 Nr: 18007-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA MATOS ALVES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:MT 15.088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:4924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Expeça-se o necessário.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349536 Nr: 15477-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA LUCENI VAZ SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 110511 Nr: 6200-93.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA FRANÇA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANDREZA FRANÇA DE ALMEIDA, já devidamente qualificada, propôs o 

presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação à execução, conforme teor da Certidão de fl. 178, resultando 

na concordância tácita da parte executada.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 164/167 , 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342032 Nr: 9555-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:OABMT12239
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição da planilha de cálculos, a 

parte executada concordou com os valores apresentados.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição apresentada, HOMOLOGO os valores apresentados às fls. 

115/118, para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor/Precatório, instruindo-se a solicitação da 

RPV com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 442911 Nr: 8298-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e 

condeno o Município de Várzea Grande-MT a pagar a título de danos 

morais em favor da requerente, causado por assédio moral pelos agentes 

públicos, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos motivos acima 

esposados e fundamentados.De consequência, determino a extinção do 

feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.Deixo 

de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas 

processuais por serem isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno-o, no entanto, a honorários advocatícios, que fixo no 

valor de 10% (dez por centos) do valor da condenação, com fundamento 

no art. 85, § 3º do Novel Código de Processo Civil.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.Defiro a justiça gratuita.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 377689 Nr: 25085-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FELIPA DOS SANTOS CASTRO, EDUARDO 

ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora acerca da petição e documentos de 

fl.383/477.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 4273-92.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAMIDE COSMETICOS LTDA, JOSE PAULO 

FRANZ, MAIZA VINSI FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROC.ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº 004478/06-A.

 A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, II do CPC.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Proceda-se ao levantamento de eventuais restrições veiculares ou 

bloqueios de valores.

Tendo em vista não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.

Custas pelo executado.

P. R. I.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242753 Nr: 20099-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & ALVES LTDA -ME, REINALDO 

ALVES DA COSTA, HÉLIO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA - OAB:21.278/MT, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - 

OAB:6782/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HÉLIO ALVES DA COSTA, Cpf: 

02941068805, Rg: 7.477.543-3, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de COSTA & 

ALVES LTDA -ME, REINALDO ALVES DA COSTAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 200911236, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11236/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2009

 - Valor Total: R$ 4.775,50 - Valor Atualizado: R$ 4.475,50 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão:
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244542 Nr: 16128-63.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPESA MECANICA DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAPESA MECANICA DE MAQUINAS 

PESADAS LTDA, CNPJ: 03933397000162. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MAPESA MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 22366/2010 a 22370/2010, 

39517/2010 a 39526/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 22366/2010, 22367/2010, 22368/2010, 22369/2010 (MAIS 11 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2010

 - Valor Total: R$ 16.290,20 - Valor Atualizado: R$ 14.809,27 - Valor 

Honorários: R$ 1.480,93

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248776 Nr: 8420-59.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARQUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329475 Nr: 25777-47.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE OLÍMPIA ESPIRITO SANTO DE CAMPOS, AQUINA 

CARMEM SILVA RIBEIRO, MARCELINA RITA DA CONCEIÇAO SANTOS, 

JOÃO BOSCO DE CAMPOS, MARILZA DE MORAIS, VALERIA AIKO 

MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332943 Nr: 1607-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENI FERREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332944 Nr: 1608-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413835 Nr: 18840-50.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTALIO DIAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254160 Nr: 21137-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALROTA MOTOS E PEÇAS LTDA, 

VALDELÍRIO AGOSTINETO, TADEU BORDIN AGOSTINETO, SEBASTIÃO 

SOARES DE OLIVEIRA, SANDRA BORGES E LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALROTA MOTOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 

01299619000101, atualmente em local incerto e não sabido VALDELÍRIO 

AGOSTINETO, Cpf: 38403730187, Rg: 524.225, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA, Cpf: 

00337869170, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

SANDRA BORGES E LIMA, Cpf: 00717566129, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido TADEU BORDIN AGOSTINETO, Cpf: 75268370863, Rg: 

3053777631, Filiação: Luiza Bordim Agostineto e João Agostineto, data de 

nascimento: 30/03/1953, brasileiro(a), natural de Soledade-RS, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALROTA MOTOS E PEÇAS 

LTDA, VALDELÍRIO AGOSTINETOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20095544, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5544/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2009

 - Valor Total: R$ 3.817,00 - Valor Atualizado: R$ 3.567,00 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352700 Nr: 17805-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PANDA LTDA, JUAREZ JORGE 

BUDIB, MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DROGARIA PANDA LTDA, CNPJ: 

05050479000780 e atualmente em local incerto e não sabido JUAREZ 

JORGE BUDIB, Cpf: 02176920104, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/08/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DROGARIA PANDA LTDA, JUAREZ JORGE BUDIBE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20147132, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7132/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$ 304.976,50 - Valor Atualizado: R$ 303.476,51 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253035 Nr: 20819-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA SILVA COMERCIO, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ANTONIO DA SILVA COMERCIO, 

CNPJ: 03577686000176, Inscrição Estadual: 131917200 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOÃO ANTONIO DA SILVA, Cpf: 94311684134, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO ANTONIO DA SILVA 

COMERCIO e JOÃO ANTONIO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20105795, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5795/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/08/2010

 - Valor Total: R$ 30.066,11 - Valor Atualizado: R$ 28.816,11 - Valor 

Honorários: R$ 1.250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255412 Nr: 21165-71.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VALDIR 

JOSE PACHECO, JULIO MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

CNPJ: 15045768000159, Inscrição Estadual: 13118546-2, atualmente em 

local incerto e não sabido VALDIR JOSE PACHECO, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JULIO MARQUES PACHECO, Cpf: 

11115705156, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EXPRESSO GARÇA BRANCA 

LTDA, VALDIR JOSE PACHECOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20108227, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8227/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/09/2010

 - Valor Total: R$ 6.319,00 - Valor Atualizado: R$ 6.219,00 - Valor 

Honorários: R$ 100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435431 Nr: 4292-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, ADAIR DA COSTA ALVES, RIUMAK ADILSON NICOLAU GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA, CNPJ: 10235025000128, atualmente em local incerto e não 

sabido ADAIR DA COSTA ALVES, Cpf: 60013800159, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido RIUMAK ADILSON NICOLAU 

GOMES, Cpf: 66549353149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de POLO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, ADAIR DA COSTA ALVESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

201513837, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13837/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/09/2015

 - Valor Total: R$ 804.299,80 - Valor Atualizado: R$ 802.199,78 - Valor 

Honorários: R$ 2.100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241062 Nr: 20080-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA - ME, ELIAS 

DANIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 

00650822000118 e atualmente em local incerto e não sabido ELIAS 

DANIEL DE OLIVEIRA, Cpf: 80184170168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA - 

ME e ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20099976, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9976/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/12/2009

 - Valor Total: R$ 13.369,69 - Valor Atualizado: R$ 12.989,69 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243856 Nr: 20456-36.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PEREIRA DIAS -ME, JANAINA 

PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAINA PEREIRA DIAS -ME, CNPJ: 

02512623000179, Inscrição Estadual: 13.181.1495 e atualmente em local 

incerto e não sabido JANAINA PEREIRA DIAS, Cpf: 84242892187, Rg: 

0892059-1, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JANAINA PEREIRA DIAS -ME e 

JANAINA PEREIRA DIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n. 20102047, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2047/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 19.132,30 - Valor Atualizado: R$ 18.682,30 - Valor 
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Honorários: R$ 450,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97938 Nr: 7262-08.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARROS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442815 Nr: 8235-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO RIBEIRO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às parte Impetrante para 

manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309736 Nr: 5748-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.M. CORADI ESTOFADOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLHÕES CUIABÁ LTDA, INDÚSTRIA COMÉRCIO ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos juntados, f. 2.295, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 443145 Nr: 8424-86.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRIA MEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - OAB:19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em saneador.

O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as partes são 

legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, portanto, os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Por não haver questões processuais pendentes a serem decididas, dou 

por saneado o processo.

 Em prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 3/3/2020, às 14h30min para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil.

Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das testemunhas 

arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II 

e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que 

trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: que 

falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, 

que, tendo mudado de residência, não for encontrada”).

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342421 Nr: 9848-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DIAS DOURADO, ZOEL PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE, PREVIVAG - INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador-Geral do 

Município - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca da perícia, que 

será designada para o dia 14/02/2020 às 14:30hs, a ser realizada Na Av. 

Fernando Correa da Costa, 1.610, sala 02, Centro Comercial Xavier, Bairro 

Jardim Kennedy, Cuiabá-MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 10856-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA CUNHA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos dando vista a parte Exequente para 

manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250144 Nr: 9538-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HONORATO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos dando vista a parte Exequente para 

manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381298 Nr: 27723-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos dando vista a parte Exequente para 

manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 97328 Nr: 6700-96.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSÃO DE LUIZ BENEDITO DE ALMEIDA, JACINTO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, AMELIA DE ALMEIDA DA COSTA, BENEDITO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, ESTEVINA CORONEL DE ALMEIDA, ANA MARIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JACINTO RODRIGUES 

DE ALMEIDA e OUTROS, para recebimento do crédito exequendo, a título 

de juros moratórios.

 Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 229/232, a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente, 

fl. 234.

Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

nos cálculos de fl. 232, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos em favor da parte autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

RPV/ PRECATÓRIO, instruindo-se a solicitação da RPV/ PRECATÓRIO com 

cópia das peças pertinentes.

 Outrossim, após a expedição do RPV, declaro extinta a execução, nos 

termos do art. 924, II do CPC.

 Por consequência, arquivem-se os presentes autos, procedendo com as 

baixas de estilo.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261950 Nr: 819-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos dando vista a parte Exequente para 

manifestar quanto a continuidade do feito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230943 Nr: 11092-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAGE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

KEILILUCIA SOARES DOS SANTOS, GERALDO APARECIDO MARTINS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAGE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 07119064000155, atualmente em local incerto e não sabido 

KEILILUCIA SOARES DOS SANTOS, Cpf: 84206209120, Filiação: Nada 

Consta, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GERALDO 

APARECIDO MARTINS GONÇALVES, Cpf: 47455306172, Filiação: Nada 

Consta, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de KAGE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, KEILILUCIA SOARES DOS SANTOSE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n°: 2009563, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9563/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/02/2009

 - Valor Total: R$209.523,10 - Valor Atualizado: R$209.523,07 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE VÁRZEA GRANDE1ª VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICAAutos nº 152/2009 (código 230943)Vistos,Defiro o 

pedido de fls. 19/21, determino a realização de diligência junto a Receita 

Federal em relação aos executados (CNPJ nº 07.119.064/0001-55, CPF nº 

474.553.061-12 e CPF nº 842.062.091-20), observado o item 2.16.4, 

Seção 16, da CNGC.Realizada a diligência via @-CAC Receita Federal, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

objetivamente o que entender de direito para prosseguimento da execução 

quanto ao valor exequendo, sob pena de arquivamento provisório, com 

baixa no relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF), o que 

deste já determino em silenciando-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 20 de junho de 2013.OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLONJuíza de Direito em Substituição Legalr

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 07 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20966 Nr: 834-64.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAQCENTER PEÇAS DO CENTRO OESTE 

LTDA, BENEDITO RIBEIRO, OZIAS JOSÉ DA SILVA, JOSUÉ RODRIGUES 

SILVEIRA, SILVIA MARIA URTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRAQCENTER PEÇAS DO CENTRO 

OESTE LTDA, CNPJ: 02403202000100, Inscrição Estadual: 130356069, 

atualmente em local incerto e não sabido BENEDITO RIBEIRO, Cpf: 

50277146100, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOSUÉ RODRIGUES SILVEIRA, Cpf: 04547284172, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido OZIAS JOSÉ DA SILVA, Cpf: 12761460197, 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIA MARIA URTANO, Cpf: 

30385164149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como da decisão de fl. 272. "(... Ante o exposto, 

rejeito os embargos declaratórios. Intimi-se. )".

Sentença: Ante o exposto, declaro extinta a execução fiscal pela 

ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 

924, V ambos do CPC, c/c art. 40, § 4º, da LEF e no art. 174, do CTN. Sem 

condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que não há 

advogado constituído nos autos. Sem custas nos termos do artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.289/96.Sentença não sujeita à remessa necessária. Havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Transitada em julgado a sentença, ao arquivo. P.R.I. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 07 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338173 Nr: 6437-83.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONIEL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca da perícia, 

designada para o dia 15/02/2020, às 08:00h, a ser realizada na Rua Barão 

de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, 

Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já realizados, inclusive 

os mais recentes, para facilitar os trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330523 Nr: 26828-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA DA SILVA, LECI LENIS DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331879 Nr: 624-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA GOMES PEDROSO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 
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CPC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 508581 Nr: 18242-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Manifeste-se o embargante, se ainda tem interesse em prosseguir com o 

feito.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444044 Nr: 8856-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N B VALEMTIN, NELSON BRAZ VALEMTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N B VALEMTIN, CNPJ: 06255461000272, 

Inscrição Estadual: 132790068 e atualmente em local incerto e não sabido 

NELSON BRAZ VALEMTIN, Cpf: 73298840149, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de N B 

VALEMTIN e NELSON BRAZ VALEMTIN, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 201411955, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 19955/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/08/2014

 - Valor Total: R$ 181.494,80 - Valor Atualizado: R$ 164.995,31 - Valor 

Honorários: R$ 16.499,53

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 8852-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM SACOLÃO 

ECONOMICO LTDA, NILO THOMAS CUNHA DE MORAES, LEANDRO 

ALVES PEDROSO, LILIAN MARCIA CUNHA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM 

SACOLÃO ECONOMICO LTDA, CNPJ: 05898876000110, Inscrição 

Estadual: 132345340, atualmente em local incerto e não sabido NILO 

THOMAS CUNHA DE MORAES, Cpf: 72863471104, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO ALVES PEDROSO, 

Cpf: 00891148175, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LILIAN MARCIA CUNHA DE MORAES, Cpf: 00078153107, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM SACOLÃO ECONOMICO LTDA, NILO 

THOMAS CUNHA DE MORAESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20146449., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6449/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/06/2014

 - Valor Total: R$ 146.150,40 - Valor Atualizado: R$ 144.650,37 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89122 Nr: 10762-19.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVINO WAHLBRINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

OAB:1504-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294941 Nr: 15120-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente ante a 

manifestação de fls. 124, para informar que conforme sistema do banco 

fls. 125/126 consta como pago.

Miguelina

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259863 Nr: 19182-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS 

LTDA, CNPJ: 15053622000155. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 49537/2010 a 49573/2010, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 49537 a 

49573/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2010

 - Valor Total: R$ 15.586,20 - Valor Atualizado: R$ 15.586,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423525 Nr: 23838-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por inexistir óbice de natureza legal, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial, apenas para constituir de pleno direito em título executivo judicial os 

valores constantes nas notas fiscais de: a) nº 0030645, com vencimento 

em 22/11/2010, consistente no valor de R$ 35.998,93; b) nº 0073163/01, 

com vencimento em 2/9/2011, consistente no valor de R$ 5.110,00; c) nº 

0054089/01, com vencimento em 30/4/2011, consistente no valor de 

25.520,00; d) nº 0086051/01, com vencimento em 27/11/201, consistente 

no valor de R$ 22.749,49. Sobre tais valores devem incidir correção 

monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a 

partir da citação.No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º 

do CPC).Ademais, determino a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário da presente decisão, 

nos termos do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado a decisão e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433979 Nr: 3427-60.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MARIA SZINWELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 

15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se o patrono da parte requerente para adequar o valor da causa, 

levando em consideração os pedidos formulados na petição inicial, no 

prazo legal.

Anoto, por oportuno, que tal determinação para atribuição de valor à 

causa em quantia que indique, ainda que por estimativa, o proveito 

econômico a ser pretendido é atitude necessária a ser tomada, tendo em 

vista que tal procedimento gera inúmeros reflexos durante a regular 

tramitação do feito.

A título exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em 

pontos importantes como: a determinação de competência do juízo, em 

decorrência dos efeitos do julgamento IRDR nº 85.560/2016, que versem 

sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda Pública em 

que o valor da causa não ultrapasse a sessenta salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

de prova pericial.

Ao caso posto em análise, todavia, não se verifica nenhuma hipótese 

tendente a excepcionar a regra geral do artigo 291 do CPC, tendo em vista 

que o escopo de feito é perfeitamente quantificável, ainda que de modo 

estimativo, por simples contas aritméticas, mesmo que em valor provisório.

E ainda, levando em consideração que há requerimento de pagamento de 

verbas retroativas supostamente devidas e reflexos futuros por tempo 

indeterminado.

Portanto, diante da motivação mencionada, passado o prazo estabelecido, 

com ou sem manifestação, dê-se ciência à Fazenda Pública, oportunizada 

manifestação. Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217537 Nr: 12942-03.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FACE DISTRIBUIDORA COSMETICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEW FACE DISTRIBUIDORA COSMETICOS 

LTDA, CNPJ: 04412620000199, Inscrição Estadual: 132012111. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NEW FACE DISTRIBUIDORA 

COSMETICOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA n. 20089, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20089/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2008

 - Valor Total: R$ 4.412,51 - Valor Atualizado: R$ 4.112,51 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295818 Nr: 16085-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS 

LTDA, ALESSANDRA KOLLING, LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH, 

RONY TADEU KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

TAPAJOS LTDA, CNPJ: 37435914000195, Inscrição Estadual: 13133191, 

atualmente em local incerto e não sabido LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES 

BACH, Cpf: 94961220191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido RONY TADEU 

KOLLING, Cpf: 83038124168, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS TAPAJOS LTDA, ALESSANDRA KOLLINGE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20127841, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7841/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/08/2012

 - Valor Total: R$ 10.498,42 - Valor Atualizado: R$ 10.118,42 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425365 Nr: 24802-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, 

CAROLINE MARTINS, TIAGO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO MARTINS, Cpf: 00674849132, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TCM 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, CAROLINE MARTINSE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 201414230, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14230/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 822.967,00 - Valor Atualizado: R$ 820.867,02 - Valor 

Honorários: R$ 2.100,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318814 Nr: 15202-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL DA SILVA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de fl. 146, na forma do art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão acerca 

prescrição quinquenal.

Declaro, pois, que a sentença em seu parágrafo 6º da fl. 141, passa a ter 

a seguinte redação:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado por JOACIL DA SILVA CURVO e, condeno o Município de 

Várzea Grande-MT, ao pagamento da diferença perseguida do FGTS, 

excluídos os valores anteriores ao quinquênio do ajuizamento da presente 

ação, qual seja, anteriores à data de 12/07/2008, que deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais – “fixados no 

percentual de 6% ao ano.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289358 Nr: 8902-36.2012.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA JOSEFA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LUCIANA JOSEFA DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração, 

pugnando pelo seu acolhimento.

É o breve relato.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em 

vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

Assim, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284405 Nr: 3443-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GALDINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15.212-E, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705/B, Kalinca Silva Inez de Almeida - 

OAB:15598, Lucas Bernadino - OAB:12.027, ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal informar se houve efetividade referente à determinação judicial 

retro, ou requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410596 Nr: 16960-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, ROGÉRIO 

COELHO VALE, SOMEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, IZABEL CRISTINA DA 

SILVA, TALEL MOHAMED OMAIS, JEAN CARLOS CHAVES, Leila da 

Conceição Silva, VANESSA NEVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/MT, FÁBIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - 

OAB:22037/O, IZABEL CRISTINA SILVA - OAB:4932, JOSE MARCIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14247, PEDRO OVELAR - OAB:6.270

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 1978-53.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS, 

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, MARCOS ELY MENDES DA SILVA, 

DIONILDO GOMES CAMPOS, JAIME OSVAIR COATI, RUBEM PAVÃO 

CAVALHEIRO, CICERO ROMÃO BATISTA GOMES, EDINEY GORMAZ 

BARBOSA, JOSE SWANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO - OAB:10200-B

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente, para no 

prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331132 Nr: 27420-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FASANELLI RODRIGUES 

- OAB:174181/SP

 Vistos.

Conheço dos embargos de fls. 47/50, na forma do art. 1.022, II, do Código 

de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão 

acerca dos juros nos cálculos apresentados.

Declaro, pois, que a sentença em seu parágrafo 5º da fl. 45-verso, passa 

a ter a seguinte redação:

“No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 

1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada 

pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desse modo, 

os juros aplicados nos cálculos da presente ação deverão ser de 6% ao 

ano (0,5% ao mês).

Razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, com fulcro no artigo 487, I, do Novel Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.
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P. R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 278438 Nr: 22045-29.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREODETE AUREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO NÜHL - OAB:OAB/MT 

5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE opôs Embargos de Declaração, 

pugnando pelo seu acolhimento.

É o breve relato.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em 

vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

Assim, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 59410 Nr: 5130-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA APARECIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Devesa Cintra - 

OAB:14230, Ingrid de Souza Eickhoff - OAB:10216, Wellington 

Cavalcanti da Silva - FAUSB - OAB:10080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração, pugnando 

pelo seu acolhimento.

É o breve relato.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em 

vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

Assim, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 437548 Nr: 5428-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de fl. 175, na forma do art. 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve contradição 

acerca da aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494.

Declaro, pois, que a sentença, cujo terceiro parágrafo da fl. 173, passa a 

ter a seguinte redação:

“Os valores serão devidos a contar dos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. No tocante aos juros moratórios, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, 

com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600034 Nr: 20540-22.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDER RUBENS NERYS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972
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 Intimar o advogado SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI (OAB/MT 

12.972/A), constituído pelo acusado Walder Rubens Nerys de Oliveira, da 

audiência de instrução designada conforme decisão de fls. 19, cujo teor é 

o seguinte: "VISTOS ETC. Redesigno o ato para o dia 23 de janeiro de 

2020, às 13h30min, visando à oitiva da testemunha Felipe Araújo. 

Requisite-se e intime-se a referida testemunha. Comunique-se o Juízo 

deprecante. Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532242 Nr: 5547-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO PEDRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - OAB:, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:

 Intimar os advogados Rafael Silva Souto OAB/MT 14018 e Daniel Silva 

Souto, OAB/MT 14019, constituídos pelo acusado Arivaldo Pedro Dias, 

para que tome conhecimento que fora designada audiência para dia 

29/01/2020, às 13h30min, na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 459104 Nr: 15995-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, CLAUDIOMAR 

GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc [...] Em relação às diligências requeridas pelo denunciado 

Cleber, INDEFIRO o pedido de requisição de cópia do relatório técnico 

28/2019/GCCO, na medida em que este documento já se encontra 

encartado aos autos, mais precisamente às fls. 572/593. Além disso, o 

DVD-Rom a ele inerente foi acostado à fl. 662, o que permite a 

conferência.INDEFIRO o pedido de requisição à Diretoria da Agência 

Central de Inteligência da Policia Militar de Estado de Mato Grosso, de 

informação acerca de eventual ameaça de morte em desfavor do réu, na 

medida em que não restou evidenciada a relação de tal fato com os crimes 

descritos neste processo e a utilidade da informação para o deslinde do 

feito.DEFIRO os demais pedidos, [...]. INDEFIRO o pedido de “cruzamento 

dos extratos de ligações telefônicas” entre o denunciado Cleber e os 

demais réus, posto que, ao menos por ora, vislumbra-se que a diligência 

consignada no item “C” atende a esta finalidade, porquanto o extrato 

reverso de ligações indicará todos os contatos entabulados no período 

solicitado.Deste modo, com a resposta do ofício, poderá a defesa 

destacar as ligações que entender importantes, inclusive, em sendo o 

caso, a ausência de contato entre os réus. Designo o dia 20.1.2020, às 

13h30m, para a realização de audiência de instrução e julgamento.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459104 Nr: 15995-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, CLAUDIOMAR 

GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Intimar o advogado Ricardo da Silva Monteiro (OAB/MT 3.301), constituído 

pelo acusado Cleber de Souza Ferreira, para comparecer à audiência 

designada para 20/01/2020 às 13h30min, conforme decisão de fls. 

821/verso, cujo teor da parte final é o seguinte: "[...] Designo o dia 

20.1.2020, às 13h30m, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca. Intimem-se os 

acusados, as respectivas defesas e o Ministério Público. Requisitem-se os 

réus. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464246 Nr: 18540-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTINA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONISIO - 

OAB:13556

 Intimar Doutor Hélio da Silva Dionizio OAB/MT 13.556, defensor de Vlatina 

Conceição Rodrigues, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: VISTOS ETC.I- Designo o dia 11.02.2020, às 16:00 horas, para 

a realização de audiência de instrução e julgamento. II- Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca. III- Intime-se a acusada, seu 

advogado, caso existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, sendo esta última, se for o caso. IV- Se a ré estiver presa, 

requisite-se. V- Intimem-se as eventuais vítimas existentes no feito.VI- Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 562560 Nr: 21623-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:23.7614, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045, IVAN CARLOS DONASSAN - OAB:21.599-E

 Vistos etc.

I. Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo pronunciado (fl. 

297/299), porquanto tempestivo.

II. Conceda-se vista ao recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, 

apresentar suas razões (art. 588 do CPP). Em seguida, em igual prazo, 

abra-se vista ao recorrido para apresentar contrarrazões.

III. Decorrido o prazo, com a resposta do recorrido ou sem ela, 

certifique-se e voltem-me conclusos para fins do artigo 589 do Código de 

Processo Penal.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562560 Nr: 21623-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:23.7614, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045, IVAN CARLOS DONASSAN - OAB:21.599-E

 Intimar Doutora Ana Flávia Rodrigues Ramiro, defensora Maicon Teixeira 

da Cruz Silva, para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrito: 

Vistos etc. I. Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo 

pronunciado (fl. 297/299), porquanto tempestivo.

II. Conceda-se vista ao recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, 

apresentar suas razões (art. 588 do CPP). Em seguida, em igual prazo, 

abra-se vista ao recorrido para apresentar contrarrazões. III. Decorrido o 

prazo, com a resposta do recorrido ou sem ela, certifique-se e voltem-me 

conclusos para fins do artigo 589 do Código de Processo Penal. IV. 

Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 318637 Nr: 15027-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROCHA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 Pelo exposto, infere-se que a conduta imputada ao acusado não se 

adequa ao delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, inciso 

I, c.c. art. 14, inciso II, do CP), mas sim ao delito de disparo de arma de 

fogo, razão pela qual, DESCLASSIFICO o crime previsto no art. 121, §2°, 

inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito tipificado 

no art. 15 da Lei nº. 10.826/2003.Por conseguinte, com fundamento no art. 

419, caput, do Código de Processo Penal, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor de uma das Varas de Feitos Gerais desta Comarca.Transitada em 

julgado, encaminhem-se os autos à redistribuição.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256040 Nr: 13909-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615

 Intimar Doutor Juciel de França Batista OAB/MT 22.534, para que no prazo 

de 5(cinco) dias proceda a juntada do substabelimento e bem como para 

comparecer na audiência designada conforme decisão a seguir transcrita: 

Vistos, etc.

 I. Tendo em vista as certidões de fls. 161 e 163, e considerando que não 

foi apresentado o atestado médico informado à fl. 166, com fulcro no art. 

367 do CPP, DECRETO a revelia do acusado. II. Designo o dia 06.02.2020, 

às 14:30 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que será inquirido o ofendido Lucas Soares do Carmo. III. 

Intime-se a vítima para comparecer ao ato, atentando-se ao endereço 

declinado à fl. 172. IV. Notifique-se o representante Ministério Público e o 

Advogado.

V. Reitere-se a intimação do causídico para juntada de substabelecimento. 

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457312 Nr: 15160-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SÉRGIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BARROS DE 

MACEDO - OAB:7667, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O, 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:8458/MT, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10827

 Intimar Doutor Edmar Gomes de Oliveira Neto OAB/MT 9793, e Doutor 

Damião O. Oliveira Lott OAB 14.246, defensores de Mário Sérgio dos Reis 

para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: VISTOS ETC. 

I- Designo o dia 11.02.2020, às 13:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. II- Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, 

para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta 

Precatória para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora 

da Comarca. III- Intime-se o acusado, seu advogado, caso existente no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso. IV- Se o réu estiver preso, requisite-se. V- Intime a eventual vítima 

existente no feito. VI- Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252151 Nr: 17317-76.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FONSECA, ANTÔNIO APARECIDO 

CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RONAN BOTELHO - OAB:17.641

 Intimar o advogado Ronan Botelho, OAB/MT 17.641, constituído pelo 

acusado Antônio Aparecido Câmara, para que no prazo legal Apresente 

Alegações Finais por memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329651 Nr: 25961-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA 

- OAB:5622

 Intimar Doutor Ardonil M. Gonzalez Júnior OAB/MT 13.945, defensor de 

Valmir Jacques do Nascimento, para que no prazo de 08 (oito)dias 

apresente contrarrazões.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 234518 Nr: 14520-64.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, JONAS 

SOUZA GONÇALVES JUNIOR, JOCY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405, joel f. moreira - OAB:6833, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Vistos etc.

I. Tendo em vista o teor do despacho proferido pelo Excelentíssimo Relator 

(fl. 611), determinando a remessa dos autos à comarca de origem, em 

razão da ausência do juízo de retratação, verifica-se que, a despeito das 

razões recursais apresentadas, a decisão recorrida já foi mantida em sua 

integralidade, conforme se verifica da decisão de fl. 599, item II, 

atendendo, portanto, ao disposto no art. 589 do CPP.

II. Assim sendo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para a apreciação dos recursos interpostos.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 604314 Nr: 11-45.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILSON VIDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:MT 25.547/O

 Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a 

prisão preventiva de JHONATAN WILSON VIDOTTO, qualificado nos autos, 

como forma de se resguardar a ordem pública, garantir a instrução 

processual e assegurar a aplicação da lei penal.Oficie-se à Corregedoria 

da Polícia Militar e ao Ministério Público, encaminhando cópia dos autos, 

inclusive do conteúdo do pen drive encartado à fl. 54, para as 

providências que entender cabíveis, acerca das aventadas agressões 

sofridas pelo autuado.Oficie-se à Penitenciária Central do Estado, 

determinando a submissão do requerente à avaliação médica, tendo em 

vista a informação veiculada no petitório, de que ele se encontra 

lesionado.Intimem-se.Com a chegada do inquérito policial, trasladem-se as 

cópias necessárias e arquivem-se os autos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578659 Nr: 8586-76.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY MAGALHÃES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEY MAGALHÃES DA COSTA, 

Cpf: 53643003153, Rg: 722732, Filiação: Antonia Magalhaes da Costa, 

data de nascimento: 07/09/1970, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), mecânico/autônomo, Telefone (65) 99266-0689. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 5/7 

(resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, DENUNCIO VANDERLEY 

MAGALHÃES DA COSTA(qualificado acima), pela pratica de infração ao 

artigo 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro. (....).

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II - Tendo em vista que o 

Réu se encontra em local incerto e não sabido, demonstra assim que não 

tem intenção de que se faça a aplicação da lei penal. Pelo exposto, 

considerando as razões expostas pelo douto Promotor de Justiça e com 

base nos fatos que ressaem dos autos, vislumbro a necessidade e 

plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor pertencente ao Réu, nos termos do art. 294, 

do Código de Transito Brasileiro.III – Comunique-se ao Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAM, e ao órgão de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, a decretação da suspensão, conforme dispõe o art. 295, do 

CTB.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Moyses Carlos Viegas, 

digitei.

Várzea Grande, 10 de outubro de 2019

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 8660-82.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALVES AFONSO, CARLOS ANDRÉ 

DE JESUS, ARGEMIRO DA SILVA BARROS, VITOR PEREIRA DE SOUZA, 

WALDIR GIMENEZ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, ERIC JULIO DOS 

SANTOS TINE - OAB:2507, MARCELO DIB RAHIM - OAB:9761/MS, 

Marilene Alves - OAB:7474

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ . IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE QUE 

SEJA INTIMADA A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR RESPOSTA 

PRELIMINAR, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429950 Nr: 768-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MICHELE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Maria Michele da Silva Filiação: Joselina da Silva, data de 

nascimento: 17/10/1988, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

convivente, Endereço: Rua 21 de Abril, Bairro: Jardim Glória I, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O denunciado esta incurso nas sanções previstas nos 

arts. 155, parágrafo 1º e parágrafo 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Decisão/Despacho:Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, I do CP, 

MARIA MICHELE DA SILVA, brasileira, filha de Joselina da Silva, nascida 

aos 17/10/1988, natural de Várzea Grande/MT.

 Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que a ré era 

primária a época dos fatos.

Sobre a conduta social da ré, não há nos autos informações sobre seu 

convívio em sociedade capaz de influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade da ré se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4º, 

I).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (em sede policial), 

porém a reprimenda já está em seu mínimo legal.

Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1º do 

art. 155, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser 

cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar a Ré ao pagamento das custas processuais, por ter 

sido defendida por defensor público, donde se presume ser pobre na 

forma da lei.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de novembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

¬

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 501351 Nr: 14441-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL PRADO PONTES, MARLLON SILVA 

AUGUSTO, WESLEI FERNANDO DA COSTA, WERLEY FERREIRA DOS 

SANTOS, ELWIS CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 21.274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/0, ANDREY REVELES KIST - OAB:21506/O, CAMILLO 

FARES ABINADER NETO - Defensor - OAB:, DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT, SATRIX 

ANGELICA SILVA MELLO - OAB:23036/O, SILMARA ENORÉ DE 

MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249, Thayane Camila Ferreira Prado - 

OAB:26070/O

 DECISÃOI - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por WERLEY FERREIRA DOS SANTOS (fls. 561).II - Instado a se 

manifestar sobre o pedido o Ministério Público o fez pelo indeferimento (fls. 

573/575).É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO.III – A prisão preventiva é 

medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como “extrema 

ratio” da “ultima ratio”. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão 

preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem 

insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º). IV – Ao 

analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva o juiz deverá 

indicar, concretamente, os motivos pelos quais o Réu deve ser preso, não 

basta a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, deve ser 

demonstrado o efetivo “periculum libertatis” do Requerido consignado em 

um dos requisitos do art. 312 do CPP. A prisão deve ser motivada, por 

fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena. V – 

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva 

poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal. VI – No caso em tela, a prisão preventiva é 

plenamente admissível, já que as penas cominadas ao delitos, em tese 

praticados, superam 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a 

materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência e termo de 

apreensão) e há indícios de autoria bastante a justificar a decretação da 

prisão (depoimentos nos autos). (...) IX - Pelo exposto, apesar das 

respeitáveis razões contidas no pleito em análise, verifica-se que a 

defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo a ensejar a revogação da 

prisão preventiva, estando seus requisitos inalterados, pelo que INDEFIRO 

o pedido efetuado pelo Réu.X – Deixo para análise do pedido de anulação 

do interrogatório quando da realização da audiência de 

instrução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386889 Nr: 3237-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SOUZA FERREIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ . IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE QUE 

SEJA INTIMADA A DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 574341 Nr: 6407-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 I – Em face da impossibilidade de comparecimento do Advogado do Réu, 

redesigno a audiência para o dia 05/02/2020, às 15:00 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 544339 Nr: 4930-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO 

LOURENÇO DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHÃES LEITE, JACKSON 

MAGALHÃES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Regina de Campos 

Gonçalves - OAB:24466/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - 

OAB:12803/O

 DECISÃOI – A Defesa do réu JACKSON requereu a revogação de sua 

prisão preventiva (fls. 361/373). [...] .XII – Pelo exposto, REVOGO a prisão 

preventiva de JACKSON MAGALHÃES LEITE, já qualificados nos autos.XIII 

– Nos termos do art.319 do CPP, imponho a JACKSON as seguintes 

medidas cautelares:a)NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA DE CÁCERES 

POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO DESTE 

JUÍZO;b)INFORMAR A ESTE JUÍZO SEU ATUAL ENDEREÇO, ATRAVÉS DE 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.Advirta-se o Réu que deverá cumprir 

todas as condições acima mencionadas, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão preventiva, DEVENDO O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO SER 

JUNTADO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.XIV – Expeça-se o respectivo 

contramandado de prisão em desfavor de JACKSON.XV – Oficie-se à 

Comarca de Cáceres requerendo informações referentes à carta 

precatória expedida a fim de que o interrogassem.XVI – Dê-se novamente 

vista dos autos ao Ministério Público a fim de que se manifeste acerca da 

certidão de fls. 338, conforme já determinado (fls. 339) e 

cumprido.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500839 Nr: 14186-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDO DA COSTA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Wesley Fernando da Costa, Cpf: 00858395150, Rg: 

1517906-0 SSP MT Filiação: Jaci Martins da Costa e Anália Josefina Alves 

da Costa, data de nascimento: 17/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, solteiro(a), serralheiro/zelador, Endereço: Rua 13, Nº09, 

Quadra:05., Bairro: Jardim Itororó, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 

que manifeste seu interesse na restituição dos objetos apreendidos 

constantes no ofício nº 1642/2017/DERF-VÁRZEA GRANDE/RRM, em 

anexo, devendo se houver interesse apresentar documentos que 

comprovem a propriedade destes objetos..

Resumo da inicial:O 1º, 2º E 3º DENUNCIADOS ESTÃO INCURSOS NAS 

SANÇÕES PENAIS PREVISTAS DOS ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II, DO 

CÓDIGO PENAL. E O 4º DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES 

PENAIS PREVISTAS DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, §2º, I e II do CP c/c art. 70 do CP, WESLEI FERNANDO 

DA COSTA, brasileiro, filho de Anália Josefina Alves da Costa e Jaci 

Martins da Costa, nascido aos 17/06/1986, natural de Colíder/MT e ELWIS 

CLAYTON FAHY, brasileiro, filho de Renilda Terezinha Parteka Fahy e 

Aclácio Ari Fahy, nascido aos 11/07/1982, natural de Cascavel/PR; e 

ABSOLVER, com fundamento no art. 386, VII, do CPP o réu JOSÉ VALCIR 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de Josefa Maria de Oliveira, 

nascidos aos 31/12/1980, natural de Palmeirina/PE.

I - DA PENA DE WESLEI FERNANDO DA COSTA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de um assaltante apontando uma arma de fogo contra si.

No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, 

compenso-as, nos termos do art. 67 do Código Penal, resultando, 05 

(cinco) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início 

do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal 

(Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena dos roubos, fixada em 06 (seis) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, 

pois, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 

(doze) dias multa a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

II – DA PENA DE ELWIS CLAYTON FAHY:

 Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que o roubo foi praticado com 
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o uso de arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que diminui muito as 

chances de defesa destas, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 06 (seis) anos de reclusão e, 

diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a 

definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira declarada pelo Réu, entendo suficiente o 

valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada em 06 (seis) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos de 

reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

semiaberto, tornando-a final e definitiva (CP, art. 33, § 2º, b).

Condeno o réu ELWIS ao pagamento de metade das custas processuais e 

deixo de condenar WESLEY ao pagamento da outra parte em razão de ser 

defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia a sua hipossuficiência.

O valor apreendido e depositado nestes autos deverá ser utilizado para o 

pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo remanescente, deverá 

ser utilizado para o pagamento das custas processuais.

Proceda-se a devolução aos réus dos bens apreendidos e indicados à fls. 

141/142 mediante a comprovação de sua propriedade. Decorrido o prazo 

legal e não havendo solicitação de devolução, devem estes ser 

encaminhados para a Diretoria do Forum para a destinação adequada.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de novembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531428 Nr: 5141-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER TAQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 - Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que foi designada 

audiência para o interrogatório do réu , para o dia 07/02/2020 às 

09h15min, na Comarca de VILHENA-RO, 2ª VARA CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590697 Nr: 15257-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDSON DO PRADO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 525163 Nr: 1480-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELITO DE ALMEIDA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mackson douglas boabaid 

de souza - OAB:20201/0

 DECISÃOI – O Réu apresentou resposta escrita arguindo, preliminarmente, 

falta de justa causa da ação (art. 395, III, do CPP) por entender que os 

atos que lhe são imputados na denúncia não consituem crime.II – O Art. 

395 preceitua que:“A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for 

manifestamente inepta;II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; III - faltar justa causa para o exercício da ação 

penal.”III – O Direito Processual Penal pátrio é condicionado ao implemento 

de certos elementos para a propositura da Ação Penal. Nesse sentido, 

ensina FERNANDO DA COSTA TOURINHO, in verbis:“Para que seja 

possível o exercício do direito da ação penal, é indispensável que haja nos 

autos do inquérito, nas peças de informação ou na representação, 

elementos sérios idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e 

indícios mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada 

no procedimento informativo ou nos elementos de convicção”. (TOURINHO, 

Fernando da Costa. Processual Penal. São Paulo, Editora Saraiva, 1º Vol., 

9ª edição, 1986, pág. 455, 1978, vol. 1, p. 440 e segs)IV - A justa causa, 

que constitui condição da ação penal, é prevista de forma expressa no 

Código de Processo Penal e consubstancia-se no LASTRO PROBATÓRIO 

MÍNIMO E FIRME, indicativo da autoria e da materialidade da infração 

penal.V - A jurisprudência ensina que para o recebimento da denúncia 

basta que o fato descrito seja típico e, em tese, seja certa a autoria, sendo 

desnecessária a formação de um juízo prévio da procedência da 

imputação (RJDTA 36/514). (...)VII - Os requisitos formais e materiais da 

denúncia NÃO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA CAUSA, de maneira 

que entendo justificado o processo e a necessidade da instrução criminal, 

onde será oportunizada ampla defesa ao Requerente.VIII - Pelo exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, não incidindo na espécie nenhuma das 

hipóteses contidas no art. 397 do CPP, DESIGNO para o dia 27/04/2020, às 

14h:30min, a audiência de instrução e julgamento (CPP, art. 399). 

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 554510 Nr: 17169-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDYS GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 DECISÃO

I – Verifico que houve erro material no que se refere à data da 

redesignação da audiência de fls. 116.

II – Pelo exposto, REVOGO o item III de fls. 116. Por conseguinte, 

DETERMINO que se considere em seu lugar: “REDESIGNO a Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 10/02/2020 às 16 horas. Intimem-se. 

Requisite-se.”.

III – Mantenho os demais elementos constantes da referida Decisão.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 541668 Nr: 10731-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BERSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO LUIS OLIVEIRA 

FERREIRA DA COSTA - OAB:15.457/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 13/04/2020, às 

14:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 316831 Nr: 13194-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO CORASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:MT 9.764-A

 DESPACHO

I – Em virtude da impossibilidade de comparecimento dos Advogados do 

Réu (fls. 152), Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/04/2020, às 16:15 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 572922 Nr: 5517-36.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY SOUZA NUNES, SUELLEM CRISTINA 

GUIMARÃES ALVES, NANJHO CUSTÓDIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR WESLLEY SOUZA NUNES, brasileiro, filho de 

Genialdo Nunes e Maria Conceição Souza Oliveira, nascido aos 

26/08/1991, natural de Cuiabá/MT, NANJHO CUSTÓDIO ALVES, brasileiro, 

filho de Norivaldo Alves da Silva e Suzana Custódio da Rosa, nascido aos 

06/11/2000, natural de Jataí/GO, e SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES 

ALVES, brasileira, filha de José Alves de Almeida e Ivonete Guimarães de 

Oliveira, nascida aos 22/02/1991, natural de Cuiabá/MT, nas penas do art. 

157, § 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, por 2 vezes, na forma do art. 70, ambos do 

Código Penal.WESLLEY SOUZA NUNES [...] 8 (oito) anos e 9 (nove) meses 

de reclusão [...] estabeleço o regime fechado [...] 10 (dez) dias-multa, [...] 

.NANJHO CUSTÓDIO ALVES [...] 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) 

dias de [...] 10 (dez) dias-multa[...] .SUELLEM CRISTINA GUIMARÃES 

ALVES [...] 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de [...] 

estabeleço o regime semiaberto [...] 10 (dez) dias-multa, [...] percebo que 

Weslley e Nanjho demonstram perigo efetivo à sociedade, uma vez que 

não foi a primeira vez que praticam roubo, inclusive WESLEY é reincidente 

específico e NANJHO já responde outra ação penal nesta vara, também 

por roubo qualificado. [...] , as prisões dos Réus irão assegurar a 

manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, pelo que deixo de 

conceder a eles o direito de aguardarem o trânsito em julgado da sentença 

em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567457 Nr: 2562-32.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYS ROBERTO LIMA DA SILVA, 

WENDERSON DE CAMPOS, LUAN HENRIQUE DA SILVA, GABRIEL CUNHA 

SALES, ALAN DA SILVA DELGADO, JEFFERSON LEMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O, JOÃO DOUGLAS LAURENTINO DE SOUZA - OAB:21167/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu WENDERSON 

DE CAMPOS, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 

05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523547 Nr: 351-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAI SOARES DE SOUSA, CLEUSIVANE 

PIRES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCILA GRACIANI DE 

SOUZA - OAB:12005

 Certifico que não foi expedido mandado de intimação à testemunha de 

defesa, SAMUEL RICHARD DA SILVA RODRIGUES, em virtude o que 

consta na certidão acostada às fls. 165.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569825 Nr: 3705-56.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GABRIEL DA SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Anderson Gabriel da Silva Gonzaga, Cpf: 05495826140, 

Rg: 25892444 SSP MT Filiação: Tarcisio de Souza Gonzaga e Maria da 

Penha Silva Santos, data de nascimento: 05/11/1997, brasileiro(a), natural 

de Varzea grande-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua: da Paz, 

09, Quadra 17, Lote 14, Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO FOI INCURSO NA SANÇÃO DO ART. 

157, §2°, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2323 de 3112



PENAL, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90 

(ECA)

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, 

§ 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA, ANDERSON 

GABRIEL DA SILVA GONZAGA, brasileiro, filho de Tarcisio de Souza 

Gonzaga e Maria da Penha, nascido aos 05/11/1997, natural de Várzea 

Grande/MT.

I - DO ART. 157, §2º, II, DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, parágrafo único do CP, diminuo a pena em 2/3, 

restando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, não 

se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a 

definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

II - DO ART. 244-B DO ECA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social a nada há nos autos que possa 

influencia na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não 

apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

prática do delito.

 Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, aumento em 1/6 (um sexto) a pena 

de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) 

dias multa, referente ao crime de roubo, resultando, pois, 02 (dois) anos e 

26 (vinte e seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

DECLARO o perdimento do simulacro de arma de fogo apreendido e 

DETERMINO a sua destruição, do que se lavrará termo que fará parte 

integrante destes autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de outubro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570565 Nr: 4177-57.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Felix Ferreira de Campos Filiação: Maciolino Ferreira de 

Campos e Eliana Ferreira de Campos, data de nascimento: 25/03/1994, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), tecnico em eletronica, 

Endereço: Endereço Não Informado, Bairro: Unipark, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:: 1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um reais), conforme cálculo de fls. 360, SOB PENA DE SER 

LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL 

PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, BEM 

COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria da Segunda Criminal, no Fórum 

de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para que manifeste seu 

interesse na restituição dos seguintes objetos: 01 (uma) TV marca LG; 01 

(um) Aparelho Celular da marca LG com visor danificado; 01 (um) Pneu de 

estepe; 01 (um) Macaco de veículo; 01 (uma) Mascara; 02 (duas) 

correntes cor dourada danificada; 03 (três) controles de portão e 01 

(uma) Chave; 01 (uma) Base Carregador de HT com HT; 01 (uma) Caixa 

contendo várias bijuterias; 01 (um) CRV placas QBG 5588 e 01 (um) CRLV 

placa NPJ 2016, com as respectivas consultas no Detran Net; 02 (dois) 

Aparelhos Celulares Samsung; 01 (um) Tablet Samsung cor branco visor 

danificado e 01 (uma) Tornozeleira, devendo se houver interesse nos 

referidos objetos, apresentar documentos que comprovem a sua 

propriedade.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES DAS 

PENAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 14, II, 

AMBOS DO CP, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DO ECA.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B 

do ECA, FELIX FERREIRA DE CAMPOS, brasileiro, filho de Maciolino Pereira 

de Campos e Eliana Ferreira de Campos, nascido ao 25/03/1994, natural 

de Várzea Grande/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, embora altamente 

reprovável, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua 

conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em 

companhia de outros dois indivíduos, cuja participação inegavelmente 

contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a 

facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as 

chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.
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No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Considerando que o Réu confessou a prática do crime, atenuo a pena em 

06 meses, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 

(dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, 

torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do 

cumprimento da pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, parágrafo único do CP, considerando que foi 

percorrido praticamente todo o iter criminis, diminuo a pena em 1/2, 

restando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, não se 

fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a final e 

definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

 II - DO ART. 244-B DO ECA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social nada há nos autos que possa 

influenciar na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não 

apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

prática do delito.

 Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, 

aumento em 1/5 (um quinto) a pena do roubo, resultando, pois, 04 (quatro) 

anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime aberto, tornando-a final e definitiva.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Proceda-se a devolução dos bens descritos à fls. 139 mediante a 

comprovação de propriedade. Decorrido o prazo legal e não havendo 

solicitação de devolução, estes deverão ser encaminhados para a 

Diretoria do Forum para a destinação adequada.

Observo, ainda, que se encontra apreendida uma tornozeleira eletrônica 

(fls. 49/v). Efetue sua devolução certificando-se nos autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de novembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599577 Nr: 20270-95.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, CLESIO 

GONÇALVES VIDAL, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, 

ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu CLESIO 

GONÇALVES VIDAL, via DJE, para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no 

prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493636 Nr: 10234-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abrahan Lincoln de barros 

Ferreira ( UNIVAG) - OAB:8.777, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Ivanil Alves de Oliveira, Cpf: 05247514807, Rg: 

23914696 SSP MT Filiação: Nair Alves de Oliveira, data de nascimento: 

29/02/1956, brasileiro(a), natural de Araruna-PR, casado(a), 

desempregado, Endereço: Rua Candelaria, Qd 23 Ou 32, Lote 07, Bairro: 

Parque do Lago, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), conforme cálculo de fls. 158, SOB PENA DE SER 

LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL 

PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, BEM 

COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES..

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES PENAIS 

DO ARTIGO 14 BDA LEI Nº 10.826/2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, 

da Lei nº 10.826/03, o réu IVANIL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de 

Nair Alves de Oliveira, nascido aos 29/02/1956, natural de Araruna/PR.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do Réu, nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

 A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando o regime aberto para seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade, sem prejuízo da multa, por duas restritivas de direitos, a serem 

individualizadas e fiscalizadas pelo Juízo responsável pela execução 

penal.

A fiança prestada nestes autos deverá ser utilizada para os fins a que se 

refere o art. 336 do CPP.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de dezembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 350607 Nr: 16276-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSE NEGRÃO 

MARCELO - OAB:14599-A

 DESPACHO

 I – Em face da impossibilidade do comparecimento do Advogado do Réu, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2020, às 

16h30 min.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 431391 Nr: 1765-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOUGLAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO FARES ABINADER 

NETO/DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I - O Réu apresentou resposta preliminar à fls. 96 e não incide na espécie 

nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP.

II – Designo para o dia 14/04/2020, às 14h:50min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 493670 Nr: 10267-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FELIPE PIMENTEL TEIXEIRA, 

CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO

I - Analisando a mídia a que se refere o interrogatório dos réu, conforme 

manifestação ministerial retro, verifico que ela se encontra corrompida, 

razão pela qual se faz necessária nova oitiva de ambos; assim, designo a 

audiência de interrogatório dos réus para o dia 30/04/2020, às 15h10min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 484952 Nr: 5006-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIVALDO DE CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 I - O Réu apresentou resposta preliminar à fls.50/53 e não incide na 

espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP.

II – Designo para o dia 23/04/2020, às 14h:50min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 473908 Nr: 23122-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 15/04/2020, às 

13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 II - Ao Ministério Público a fim de que se manifeste sobre o pedido de 

restituição de objeto efetuado à fls. 152/157.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 477179 Nr: 258-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERISSON ARRUDA GOMES, SOLANGE 

CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10.609/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

16/04/2020, às 13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 II - Ao Ministério Público a fim de que se manifeste sobre o pedido de 

restituição efetuado à fls.130/131.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 513746 Nr: 20926-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS GONÇALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/O

 VISTOS EM CORREIÇÃODECISÃOI – O Réu apresentou resposta escrita 

arguindo, preliminarmente, falta de justa causa da ação. II – O Art. 395 

preceitua que:“A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for 

manifestamente inepta;II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; III - faltar justa causa para o exercício da ação 

penal.”III – Assim, conclui-se que, o Direito Processual Penal pátrio é 

condicionado ao implemento de certos elementos para a propositura da 
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Ação Penal. (...) Os requisitos formais e materiais da denúncia não se 

confundem com o mérito da causa, de maneira que entendo justificado o 

processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente.IV - Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 

do CPP, DESIGNO para o dia 13/04/2020, às 13h:30min, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 497065 Nr: 12213-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEDRO MONGE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16877

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 27/04/2020, às 

13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 548589 Nr: 1406-04.2018.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINA KEMPFER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR - 

OAB:17020 - MT

 DECISÃO

I - A Ré apresentou resposta escrita requerendo a absolvição sumária, 

tendo em vista que não há provas suficientes que demonstrem a conduta 

criminosa de vender mercadoria imprópria para o consumo (art. 7º, inciso 

IX da Lei 8.137/90 )

II – O art. 397, do CPP, dispõe sobre as hipóteses em que o juiz deverá 

absolver sumariamente a Ré, quais sejam:

 “I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

 IV - extinta a punibilidade do agente.”

 III – Para que seja feito o exame de forma antecipada do mérito da ação 

penal, os pressupostos autorizadores da absolvição a que se refere o 

artigo citado devem estar presentes nos autos de forma incontestável, 

prescindindo até de produção probatória.

IV – A denúncia discorre sobre fatos que foram investigados no Inquérito 

que a embasa. Há prova suficiente da materialidade e indícios bastante de 

autoria, além da narrativa lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento 

da ação.

 V – Assim, não verifico nos autos elementos que me permitam uma 

análise antecipada do mérito, de maneira que entendo justificado o 

processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa a Requerente.

 VI – Não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 

397 do CPP, DESIGNO para o dia 08/04/2020, às 13:30 horas, a audiência 

de instrução e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 483367 Nr: 3928-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304

 I – Designo para dia 27/04/2020, às 15:00 horas, a audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395017 Nr: 8429-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Certifico que há pendente nos autos valor referente a fiança prestada, 

conforme extrato anexo, diante disso, nos termos do Provimento 

52/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de remeter os autos conclusos para 

novas determinações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518000 Nr: 23340-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA DE OLIVEIRA XAROPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE OLIVEIRA 

MESQUITA - OAB:25244/O

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa da ré , via DJE, que foi designada audiência 

para interrogatório da ré , para o dia 18/02/2020 às 14h, na Comarca de 

MIRASSOL DOESTE-MT, TERCEIRA VARA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 490612 Nr: 8375-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINO LEITE DE MAGALHAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 06/04/2020, às 

13:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).
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 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 450084 Nr: 11944-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ROBSON CURVO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 03/06/2019 14h50 PROCESSO: 11944-54.2016 CÓD.: 450084

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

Réu: DIEGO ROBSON CURVO NAVES

Aberta a audiência, constatada a presença da Vítima HENRIQUE ALBERTO 

TREVISOL, da testemunha MANOEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, bem 

como do Ministério Público, ausentes os demais. 1) O Ministério Público 

requereu vista dos autos para se manifestar sobre as testemunhas 

faltantes. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – 

DEFIRO o pedido do Ministério Público. Prazo 05 (dias). Após dê-se vista 

dos autos à Defesa do Réu para se manifestar sobre as testemunhas. II – 

REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/04/2020 

às 16h:00min. Intimem-se. Requisite-se. III – Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 498833 Nr: 13107-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOB BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:MT 13.280

 DESPACHO

I – Em virtude da portaria n. 1455/2018-PRES-DGTJ, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, às 16:00 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 430049 Nr: 845-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAINEY APARECIDO DA COSTA, JEFERSON 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 07/11/2019 14h00 PROCESSO: 845-87.2016 CÓD.: 430049

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu JEFERSON: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Advogado do Réu DAINEY: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Réus: DAINEY APARECIDO DA COSTA e JEFERSON PEREIRA DE JESUS

Aberta a audiência, constatada a presença das Vítimas ALEXANDRE 

GROHE, WILSON MASAYOSHI ITO SUZUKY e LEANDRO BENEDITO 

RODRIGUES DOS SANTOS, do Réu JEFERSON e seu Defensor, bem como 

do Ministério Público, ausentes os demais. 1) O Ministério Público e a 

Defesa do Réu insistem na oitiva das testemunhas. 2) Tendo em vista a 

ausência do Advogado de DAINEY não foi possível realizar a audiência . A 

seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – Intime-se o 

Advogado FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA para que informe se 

ainda representa o Réu DAINEY. II – REDESIGNO a Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 22/04/2020 às 16h:45min. Intimem-se. 

Requisite-se. III – Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária de 

Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu JEFERSON: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Réu: JEFERSON PEREIRA DE JESUS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 324953 Nr: 21342-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, SIRLENE FAGUNDES DE 

FREITAS, CLARICE APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:OAB/MT 4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraham Lincoln de Barros 

Ferreira - OAB:8.777, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:OAB-MT 

6203, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 PODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT2ª VARA 

CRIMINALAutos n.º 21342-30.2013.811.0002 (código 324953)Embargante: 

CLARICE APARECIDA DOS SANTOSSENTENÇACLARICE APARECIDA DOS 

SANTOS opôs Embargos Declaratórios em face da sentença de fls. 

2231/2237, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade da 

Embargante, diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva do 

Estado pela pena in concreto (fls. 2242/2256).É, EM SÍNTESE, O 

RELATÓRIO. DECIDO.Considerando que a reprimenda imposta à 

Embargante foi de 2 (dois) anos de detenção e multa pelo delito descrito 

no art. 90 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 29 do Código Penal e 2 (dois) anos de 

reclusão e multa quanto ao crime tipificado no art. 312 c/c art. 30, ambos 

do Código Penal, tem-se que as penas serão reguladas pelo prazo 

prescricional de 04 (quatro) anos, conforme termos do art. 109, V, do 

Código Penal.Os fatos narrados na denúncia ocorreram no ano de 2005, 

portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, que alterou o 

art. 110 do CP, revogando o seu § 2º, que dispunha que a prescrição 

poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou 

da queixa. Como entre os fatos (abril e maio de 2005) e o recebimento da 

denúncia (17/10/2012) transcorreram mais de quatro anos, configurada 

está a prescrição da pretensão punitiva estatal, aplicando-se a 

ultratividade da lei penal mais benéfica. Quanto à pena de multa, de acordo 
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como o art. 114, II do CP, prescreve no mesmo prazo estabelecido para 

prescrição da pena privativa de liberdade. Embargos de Declaração de fls. 

2242/2256 acolhidos para, sanando a omissão apontada, declarar a 

extinção da punibilidade de CLARICE APARECIDA DOS SANTOS, nos 

termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V, 110, §§ 1º e 2º (redação anterior à 

Lei nº 12.234, 05 de maio de 2010) e 114, II, do Código Penal. Tendo em 

vista as penas aplicadas a SIRLENE FAGUNDES DE FREITAS, com 

fundamento no art. 580 do CPP, declaro a extinção da punibilidade quanto 

a ela, nos mesmos termos acima.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568936 Nr: 3256-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CLEITON ALVES PAIXÃO, 

JULIANA HEBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIESER DA SILVA 

LEITE, para devolução dos autos nº 3256-98.2019.811.0002, Protocolo 

568936, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287562 Nr: 6907-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELO, 

WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Dr.(a): TAIS CRISTINA FREITAS 

E SILVA, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586348 Nr: 12831-33.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Edivaldo Francisco dos Santos, Cpf: 03675706109, Rg: 

2181167-9 SSP MT Filiação: Osvaldo Carlos dos Santos e Edna Jesuina 

Francisco, data de nascimento: 07/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), servente/ pedreiro e lavador, Endereço: Rua 12, Nº 

06, Quadra 22, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADOACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO ART. 

155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 155, 

caput, c/c art.14, II, ambos do CP, o réu MOISÉS ANTÔNIO FARIA 

BATISTA, brasileiro, filho de Neivanir Leite de Faria e Antônio Batista 

Gomes, nascido em 21/02/1986, na cidade de Anápolis/GO.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do réu, nada há que possa 

influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil, o 

que é inerente ao crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão 

(CP, art. 155, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, diminuo a pena em 2/3, 

restando 06 (seis) meses de reclusão e, não se fazendo presente 

nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser 

cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de dezembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548851 Nr: 14504-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, OLIU 

RONDON DA SILVA, PAULO SILVA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO FARES ABINADER 

NETO/DEFENSOR PUBLICO - OAB:, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19124

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10/03/2020 às 15:20 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042
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 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para REITERAR a INTIMAÇÃO a parte querelante, via DJE, para 

efetuar o pagamento da diligência, após, comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento do mandado. Bem 

como fica intimado da audiência de Instrução e Julgamento designada para 

o dia 11/03/2020, às 15horas e 20minutos, à realizar neste Juízo da 2ª 

Criminal de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536137 Nr: 7900-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10/03/2020 às 14:30 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548143 Nr: 14097-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ELIAS CANDIA - 

OAB:20.189/OAB-MS

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09/03/2020 às 15:10 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527755 Nr: 3011-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIVINO SODRÉ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09/03/2020 às 13:30 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480731 Nr: 2374-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON MINIGUINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2020 às 16 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518380 Nr: 23556-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635/MT

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2020 às 17 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429110 Nr: 235-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN EVERTON FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/03/2020 às 15:20 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472872 Nr: 22652-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS OLIVEIRA ZANCANARO, GERALDO 

MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 
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0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/03/2020 às 17 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492407 Nr: 9501-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DE SOUZA ESKELSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/03/2020 às 13:30 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494354 Nr: 10701-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FELICIANO DA SILVA, EDVALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/03/2020 às 16:30 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435881 Nr: 4560-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DO NASCIMENTO VIEIRA, LAURA 

KEYTH FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - 

OAB:18633/O

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/03/2020 às 13:30 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526089 Nr: 2029-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FABIO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/03/2020 às 14:10 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316140 Nr: 14952-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM, JUDERLY 

SOARES VARELLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Ros Ortiz Júnior - 

OAB:5246

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/02/2020 às 15:20 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 603907 Nr: 45890-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA SANTANA, EWERSON ENRYQUE 

CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .IX – ANDRESSA SANTANA efetuou pedido de substituição de prisão 

preventiva por prisão domiciliar (fls. 98/106). X - O Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pedido (fls. 121/122).XI “Art. 318-A. A 

prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por 

prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou 

grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho 

ou dependente.”XV – A Ré foi denunciada pela prática do crime descrito 

no artigo 157, §2°, incisos II, §2°A, inciso I, na forma do artigo 29, todos do 

Código Penal, ou seja, observa-se que o crime foi cometido com violência 

e grave ameaça. Insta salientar que na decisão que decretou a prisão 

preventiva da Requerente, restou muito bem evidenciada a necessidade 

da prisão, como aqui efetuada, constituindo um instrumento destinado a 

atuar em benefício da atividade processual, com nítidas feições 

cautelares, havendo razões legais e de fato que a recomendam, tendo em 

vista os antecedentes de ANDRESSA.XVI – Em que pese os argumentos 

expendidos pela Requerente, analisando os autos, em conformidade com 

o parecer ministerial, verifico que não assiste razão a ANDRESSA, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido efetuado pela Ré. XVII – Oferecida a resposta 

preliminar, venham-me os autos imediatamente conclusos.Citem-se, 

intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 511963 Nr: 20067-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE CORUNBÁ/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON MARTINS DE SOUZA, LUIZ 
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FERREIRA DOS SANTOS, WENDER BENTO DA SILVA, ROBSON MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃODECISÃOI – O réu WENDER apresentou resposta 

escrita arguindo, preliminarmente, absolvição sumária por falta de justa 

causa para propositura da ação (fls. 100/104). II – (...) O acervo a suster 

a denúncia aponta, sem ambages, a materialidade delitiva e indícios 

suficientes de autoria, vez que uma testemunha ocular, narra os 

acontecimentos descritos na denúncia, prova esta que não pode ser 

descartada, notadamente por meio do estreito conduto do writ of 

mandamus. (HC 16502 – 2010, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA)A 

denúncia discorre sobre fatos que foram investigados no Inquérito que a 

embasa. Há prova suficiente da materialidade e indícios bastante de 

autoria, além da narrativa lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento 

da ação. Nesse passo, o Órgão da Acusação descreveu a completa 

imputação penal ao Réu, bem como a inclusão de todas as elementares do 

tipo e suas circunstâncias. E tanto assim é que possibilitou ao Réu a 

defesa que apresentou. Os requisitos formais e materiais da denúncia não 

se confundem com o mérito da causa, de maneira que entendo justificado 

o processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente.IV - Pelo exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no 

art. 397 do CPP, DESIGNO para

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511963 Nr: 20067-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE CORUNBÁ/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON MARTINS DE SOUZA, LUIZ 

FERREIRA DOS SANTOS, WENDER BENTO DA SILVA, ROBSON MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10/03/2020 às 14:30 hrs.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 569355 Nr: 3463-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, 

ROBSON VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

O acusado ROBSON VICTOR DA SILVA foi notificado pessoalmente e 

manifestou o desejo de ser assistida pela Defensoria Pública (fls. 63/64).

A acusada EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO não foi encontrada 

no endereço constante nos autos (certidão do oficial de justiça de fls. 

65/66).

Diante disso, determino:

1) Abra-se vistas a Defensoria Pública para apresentação de defesa 

previa em relação ao acusado ROBSON VICTOR DA SILVA;

2) Em relação a acusada EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, 

certifique-se a Senhora Gestora acerca de eventual prisão em um dos 

estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso. Sendo positiva a 

certidão, expeça-se mandado de notificação a ser cumprido no 

estabelecimento prisional indicado. Caso negativo notifique-se por edital, 

conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 67. Decorrido o prazo do 

edital sem o comparecimento da acusada nem a constituição de advogado 

particular, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 573518 Nr: 5889-82.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA, WALLACY 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Atenda-se a cota ministerial de fls. 31.

Notifique-se a acusada KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA no indicado às 

31/32.

Em relação ao acusado WALLACY SOUZA SILVA, certifique-se a 

secretaria acerca de eventual prisão em um dos estabelecimentos 

prisionais do Estado de Mato Grosso. Sendo positiva a certidão, 

expeça-se mandado de notificação a ser cumprido no estabelecimento 

prisional indicado. Caso negativo notifique-se por edital, conforme 

requerido pelo Ministério Público às fls.31. Decorrido o prazo do edital sem 

o comparecimento da acusada nem a constituição de advogado particular, 

abra-se imediata vistas à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 569355 Nr: 3463-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, 

ROBSON VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada Emylaine Eduarda do Espírito Santo foi 

notificada por edital às fls. 71, o réu Robson Victor da Silva foi notificado 

pessoalmente às fls. 63/64 e ambos apresentaram por meio da Defensoria 

Pública local suas defesas prévias (fls. 74), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Emylaine Eduarda do Espírito 

Santo e Robson Victor da Silva.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, audiência de 

instrução para o dia 28 de janeiro de 2020, às 15h.

Cite-se e intime-se os acusados, devendo ser observado que a ré 

Emylaine deverá ser citado/intimado via edital, intimando-se ainda o 

Defensor Público e as testemunhas arroladas no feito.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.
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Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 581352 Nr: 10067-74.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 70/71), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 72), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra EDENILSON DA LUZ DOS 

SANTOS.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2020, às 14h30min.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 573518 Nr: 5889-82.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA, WALLACY 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado Wallacy Souza Silva foi notificado por 

edital às fls. 36, a ré Kátia Catilhaine Pereira Lima foi notificado 

pessoalmente às fls. 63/64 e ambos apresentaram por meio da Defensoria 

Pública local suas defesas prévias (fls. 74), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Wallacy Souza Silva e Kátia 

Catilhaine Pereira Lima.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, audiência de 

instrução para o dia 30 de janeiro de 2020, às 15h.

Cite-se e intime-se os acusados, devendo ser observado que o réu 

Wallacy deverá ser citado/intimado via edital, intimando-se ainda o 

Defensor Público e as testemunhas arroladas no feito.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590232 Nr: 15047-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDILENE SEVERINA DA CRUZ, MARCIO 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 Vistos etc.

Os acusados devidamente notificados (fls. 128 e 132), por meio de 

advogado constituído apresentaram defesa prévia às fls. 134, não 

alegando preliminares, postergando a defesa do mérito para fase 

oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Jardilene Severina da Cruz e 

Marcio Vieira dos Santos.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2020, às 17h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda o advogado e as 

testemunhas arroladas no feito.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 597813 Nr: 19164-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORMEDO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:

 Vistos etc.

 O acusado, devidamente notificado (fls.106), apresentou defesa prévia 

por meio de advogado constituído (fls. 94/104) que postergou a defesa do 

mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra SEBASTIÃO ORMEDO 

BUSTAMANTE.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2020, às 17h.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado constituído 

e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Manifeste-se o MP quanto ao pedido de revogação da prisão (fls. 94/102).

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525286 Nr: 1569-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, ROBSON 
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SOARES MIRANDA, MAXWILLIAN DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

O acusado Robson Soares Miranda não foi encontrado para notificação 

pessoal (fls. 104/105 e 115/116). Notificado por edital (fls. 120/121) o 

acusado não compareceu ao processo nem constituiu advogado (certidão 

de fl. 122). A Defensoria Pública apresentou defesa prévia às fls. 91/92. A 

denúncia foi recebida às fls. 123, oportunidade em que foi designada 

audiência. Citado e intimado por edital (fls. 129) o acusado não 

compareceu à audiência nem constitui advogado, pelo que foi suspenso o 

processo e o prazo prescricional (art. 366, do Código de Processo Penal), 

permanecendo a Defensoria Pública em sua defesa para acompanhar a 

instrução que servirá como antecipação de provas em relação a ele (fl. 

41-vº).

Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao corréu 

Robson Soares Miranda, formando-se feito em separado para referido 

acusado. Após, voltem o feito desmembrado para deliberação.

Segue sentença com relação ao acusados Maria Auxiliadora de Arruda e 

Maxwillian de Arruda.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525286 Nr: 1569-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, ROBSON 

SOARES MIRANDA, MAXWILLIAN DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os acusados Maria Auxiliadora; Maxwillian 

e Robson pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de 

entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.)....Diante 

disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 

nº 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo 

competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado aos réus 

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA e MAXWILLIAN DE ARRUDA, 

suficientemente qualificados nos autos, para outro não inserido na 

competência deste juízo, possivelmente do art. 28, caput da Lei n. 

11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de 

Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em 

julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as 

devidas baixas, antes.A destinação do numerário apreendido (fls. 12) 

deverá ser realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca, ao 

qual deverá ser disponibilizado.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 545074 Nr: 12390-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN CAMPOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado 

JONATHAN CAMPOS GONÇALVES, suficientemente qualificado nos 

autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos dos artigos 155 e 386, 

VII do Código de Processo Penal, determinado desde já as respectivas 

baixas após o trânsito em julgado.Oficie-se a Autoridade Policial, 

autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório 

deverá vir aos autos.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552908 Nr: 16371-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006....Destarte, não havendo no feito elementos razoáveis a 

indicar a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida, e 

havendo confissão judicial de sua destinação ao uso e não sendo a 

quantidade incompatível com tal destinação, é forçoso concluir que as 

provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis 

para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.De se lembrar, 

porém, que o acusado na Delegacia de Polícia confessou ser usuário de 

drogas.Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do 

art. 28 da Lei nº 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do 

juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

CLEITON HENRIQUE DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, 

para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 

28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 

2° do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, 

após o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, com as devidas baixas, antes.A destinação do numerário e do 

objeto apreendido (fls. 16) deverá ser procedida pelo Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.Publique-se. Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 563959 Nr: 608-48.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu IZALEÃ 

SANTOS DE OLIVEIRA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei dos 

Crimes Hediondos – 8072/90, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, 

cumulado com art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do Código 

Penal.Passo as dosar as penas –Das circunstâncias judiciais do art. 59, 

do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes 

criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias 

e as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não 

há nos autos nada que revele o contrário.......Do concurso material -Tendo 

em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão 

ser aplicadas cumulativamente, não sendo possível, porém a soma 

matemática em razão da diversidade das reprimendas (reclusão e 

detenção, além de ser uma delas hedionda, ao contrário da outra), pelo 

que as cumulo em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 

512 (quinhentos e doze) dias multas, devendo ser cumprida primeiramente 

a mais severa.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Estabeleço o 
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regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.Fixo o valor do dia 

multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver 

provas acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 

60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006....s.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 529983 Nr: 4381-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DE JESUS, JOYCE HELLEN 

DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os 

acusados ADRIANO PEREIRA DE JESUS e JOYCE HELLEN DA SILVA 

CRUZ, suficientemente qualificados nos autos, das imputações que lhes 

são atribuídas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, 

determinando desde já as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Restitua-se a quem de direito o numerário e os objetos 

aprendidos no feito (termo de apreensão de fls. 26 e depósito judicial de 

fls. 41), consignando-se, porém, no mandado de intimação que, se não 

houver a retirada do numerário e dos objetos em 15 dias, presumir-se-á o 

desinteresse e o numerário será depositado à disposição do juízo de 

ausentes e os objetos serão encaminhados a Autoridade Policial para que 

proceda à respect iva dest inação a a lguma ent idade 

beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição do 

objeto.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.Ao Ministério Público, para as providências que entender 

pertinentes ou necessárias com relação à violência observada no 

feito.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532636 Nr: 5775-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu BRUNO 

FERREIRA RAMOS suficientemente qualificado nos autos, da imputação 

que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.Após o trânsito 

em julgado, procedam-se as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534766 Nr: 7112-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico ilícito de entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006..... De se lembrar, porém, que, apesar de o acusado negar 

ser usuário de drogas, a quantidade de entorpecentes é compatível com a 

destinação de uso. Diante disso, é possível a desclassificação, ficando 

por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do 

julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta 

comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas 

imputado ao réu ANTONIO LUIZ COSTA ARAÚJO, suficientemente 

qualificado nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do artigo 28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, 

nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o 

encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas.A destinação dos 

numerários de dos objetos apreendidos (fls. 16) deverá ser realizada pelo 

Juizado Especial Criminal desta Comarca, ao qual deverá ser 

disponibilizado.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539265 Nr: 9538-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:CLAUDECIR PEREIRA DOS SANTOS, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada 

que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do 

Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, 

aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos, de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.Não há atenuantes.Em razão da 

reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito 

(13/04/2018), por tráfico de drogas (art. 12, caput, da Lei n. 6.368/1976) a 

pena de 3 (três) anos de reclusão em regime fechado - Processo 

Executivo de Pena nº 10955-97.2006.811.0002 - ID. 101872 que tramitou à 

época no Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca, sendo o PEP 

arquivado em 05 de junho de 2014, conforme consulta no sistema Apolo 

(fls. 56), e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de 

que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, 

deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 

395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias multas.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.Em 

razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal). ....Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 549812 Nr: 14918-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado 

IVANDERSON SANTOS DA SILVA, do delito de tráfico de drogas a ele 

imputado art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, o que faço, com base no 

art. 368, VII, do Código de Processo Penal.Restitua-se a quem de direito o 

numerário e um aparelho celular, marca Samsung, modelo GT-E2220 

(termo de apreensão de fls. 14), consignando-se, porém, no mandado de 

intimação que, se não houver a retirada do numerário e do objetos em 15 

dias, presumir-se-á o desinteresse e o numerário será depositado à 

disposição do juízo de ausentes e o objeto será encaminhado a 

Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma 

entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição 

do objeto.Encaminhe-se a autoridade policial um tubo de plástico filme, uma 

faca com resquícios de entorpecentes e uma balança de precisão (termo 

de apreensão de fls. 14), dos quais dou perdimento, para 

destruição.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da 

droga apreendida, bem como dos materiais a ela vinculados. O termo 

comprobatório deverá vir aos autos.Após, arquivem-se com as 

necessárias baixas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544960 Nr: 12330-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DE SOUSA MANGELA, A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:ROMULO 

DE SOUSA MANGELA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da 

Lei n. 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal.Passo a dosar a pena ...., 

encontrando o montante de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multas, 

devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em 

condenação diversa daquelas que estribou o reconhecimento dos maus 

antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos 

fatos.Inexistindo causas de alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos 

moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para 

o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal). Fixo o 

valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo 

em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 

60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu às custas 

do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de 

pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal 

adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.Após o trânsito em 

julgado, transfiram-se o numerário (termo de apreensão de fls. 18), do 

qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT 

– instituído pela Lei n. 10.057/2014).Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados.Ainda, após o trânsito em julgado, 

expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias 

de Segurança, TRE, etc…..Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518528 Nr: 23648-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER a ré ALZIRA 

LOURENÇO DA LUZ, suficientemente qualificada nos autos, da imputação 

que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.Restitua-se a 

quem de direito o numerário e os objetos aprendidos no feito (termo de 

apreensão de fls. 14 e depósito judicial de fls. 35), consignando-se, 

porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada do 

numerário e dos objetos em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse e o 

numerário será depositado à disposição do juízo de ausentes e os objetos 

serão encaminhados a Autoridade Policial para que proceda à respectiva 

destinação a alguma entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja 

utilidade, à destruição do objeto.Oficie-se a Autoridade Policial, 

autorizando a incineração da droga apreendida.Ao Ministério Público para 

as providências que entender necessárias com relação à violência 

observada no feito.Após o trânsito em julgado, procedam-se as 

respect ivas baixas e anotações per t inentes.Publ ique-se . 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552216 Nr: 16040-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALO DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006.Narra o Ministério Público que no dia 01 de setembro de 

2018, por volta das 18h05min, policiais militares em rondas pelo bairro 

Jardim Eldorado, nesta Cidade, visualizaram o indivíduo Eduardo Alves dos 

Santos chegando a uma residência conhecida como ponto de 

comercialização de drogas, nessa Cidade, pertencente ao denunciado. 

Diante disso, os policiais realizaram a abordagem e encontraram em poder 

de Eduardo a quantia de R$50,00 (cinquenta reais). Na oportunidade 

Eduardo disse que estava no local para comprar drogas. Após, os 

policiais abordaram o denunciado e durante a revista pessoal encontraram 

na cueca dele, três porções de cocaína..Diante disso, é impositiva a 

desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a 

depender, evidentemente, do julgamento do juízo competente, qual seja, o 

juizado especial criminal desta comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o 

delito de tráfico de drogas imputado ao réu EDSON GONÇALO DE 

CAMPOS CURADO, suficientemente qualificados nos autos, para outro 

não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, caput 

da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.A destinação do numerário e dos objetos 

apreendidos (fls. 14) deverá ser realizada pelo Juizado Especial Criminal 

desta Comarca, ao qual deverá ser disponibilizado.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 548735 Nr: 14436-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu LUIS 

GUSTAVO DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da 

Lei n. 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal.Passo a dosar a pena 

-Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, 

c/c art. 33 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena 

base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa.Não há atenuantes.Em razão da reincidência, já 

que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, Roubo Majorado 

(art. 157, § 2º, I, do Código Penal) pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 15368-07.2016.811.0002 – 

ID. 457805), a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão em regime semiaberto – trânsito em julgado: 24 de julho de 2017, 

conforme antecedentes criminais de fl. 88-vº e, em consonância com o 

entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista 

para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da 

dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.Inexistindo causas de 

alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 575321 Nr: 6953-30.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Vistos etc

O d. advogado Dr. Igor José Rodrigues requereu a intimação do réu quanto 

a sua renúncia, conforme fls. 140.

 Considerando que incumbe ao advogado comunicar seu cliente quanto à 

sua renúncia, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pleito, devendo a defesa juntar prova da comunicação nos 

autos, bem ainda observar o disposto no §1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 568164 Nr: 2927-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FERNANDA BIANCHI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR ré GABRIELA 

FERNANDA BIANCHI TEIXEIRA, suficientemente qualificada nos autos, nas 

penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, combinado com art. 65, III, 

“d”, do Código Penal. Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais 

do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis à ré, já que não há nos 

autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 

59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 

8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.Não há 

agravantes.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, a 

pena está em seu mínimo legal.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 

11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-a em 1 

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) 

dias multas.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço em regime aberto para início do cumprimento da 

pena.Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.Fixo o valor do dia 

multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a 

situação econômica do réu, nos termos do §1º do art. 49 e art. 60 do 

Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006....Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 529984 Nr: 4382-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE COSTA DE ARRUDA GONÇALVES, 

JONATHAN JEFFERSON DA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE 

COSTA DE ARRUDA GONÇALVES, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do 

art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, c/c art. 65, I, do Código Penal.Passo a dosar 

a pena.Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.A 

quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada como 

critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que 

utilizada como fundamento para reduzir o benefício do privilégio (§ 4º do 

art. 33, da Lei de Drogas), evitando-se a dupla valoração.Por estes 

motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 

11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Reconheço a atenuante da maioridade penal relativa, porém a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da 

Lei 11.343/06, reduzo a pena em ½ (metade), justificando tal patamar em 

função da quantidade significativa da droga (1,215kg de maconha), 

encontrando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 

(duzentos e cinquenta) dias multas.Inexistindo outras causas de alteração 

da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime 

inicial aberto para o cumprimento da pena.Nos termos do art. 44, § 2º do 

Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas 

em sede de execução....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 529984 Nr: 4382-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE COSTA DE ARRUDA GONÇALVES, 

JONATHAN JEFFERSON DA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

O acusado Jonathan Jefferson da Silva Fonseca não foi encontrado para 

notificação pessoal (fls. 85/86; 90/91 e 94/95). Notificado por edital (fl. 99) 

o acusado não compareceu ao processo nem constituiu advogado 

(certidão de fl. 103). A Defensoria Pública apresentou defesa prévia à fl. 

104. A denúncia foi recebida às fls. 105, oportunidade em que foi 
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designada audiência. Citado e intimado por edital (fl. 107) o acusado não 

compareceu à audiência, pelo que foi suspenso o processo e o prazo 

prescricional (art. 366, do Código de Processo Penal), permanecendo a 

Defensoria Pública em sua defesa para acompanhar a instrução que 

serviria como antecipação de provas em relação a ele. Ainda no ato foi 

decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 114/116 e 127/130).

Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao réu Jonathan 

Jefferson da Silva Fonseca, formando-se feito em separado para referido 

acusado. Após, voltem o feito desmembrado para deliberação.

Segue sentença com relação ao acusado Felipe Costa de Arruda 

Gonçalves.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585603 Nr: 12378-38.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 564306 Nr: 816-32.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25093/O, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:MT 23.108/O

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput da Lei nº 

11.343/2006.Narra o Ministério Público que no dia 05 de janeiro de 2019, 

por volta das 00h40min, policiais militares que realizavam rondas pela 

Avenida Alzira Santana, bairro Água Limpa, nesta Cidade, abordaram o 

denunciado trazendo consigo trinta e sete porções de pasta base de 

cocaína e dez porções de cocaína. Em continuidade às diligências, os 

policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde, com a 

anuência da Sra. Daniele Marques da Silva, esposa do acusado, foi 

realizada buscas no imóvel e encontradas dentro de um guarda roupas 

mais cinco porções de cocaína.Narra também o Ministério Público que as 

substâncias aprendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio 

ativo da COCAÍNA, pesando 17,66g (dezessete gramas e sessenta e seis 

centigramas.Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por 

conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a depender, evidentemente, do 

julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta 

comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas 

imputado ao réu LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA, suficientemente 

qualificada nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do art. 28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, 

nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o 

encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas, antes.A 

destinação do numerário e do objeto apreendidos (fl. 16) deverá ser 

realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca, ao qual deverá 

ser disponibilizado.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528718 Nr: 3576-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 128, intime-se o réu da sentença 

de fls. 117/124 por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 583332 Nr: 11150-28.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DA SILVA, MAYLSON 

RULLER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Os alvarás de soltura dos acusados foram devidamente cumpridos (fls. 

128/137).

Cumpram-se os demais comandos da sentença;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 578409 Nr: 8467-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.Narra o Ministério Público que no dia 03 de maio de 2019, por 

volta das 16h00min, policiais militares que realizavam rondas pela Avenida 

Frei Coimbra, nessa Cidade, abordaram o denunciado que estava ao lado 

de um veículo Celta, cor prata, placa NJE-4135 e na busca pessoal nada 

de ilícito foi encontrado em poder do mesmo, contudo, ao realizarem a 

checagem na base de dados os policiais constataram que o denunciado 

possuía um mandado e prisão em aberto expedido pelo Juízo da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Dourados/MS, sendo a ordem de prisão cumprida. 

.....Destarte, não havendo no feito um único elemento a indicar a 

destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida, e havendo 

confissão judicial de sua destinação ao uso e não sendo a quantidade 

incompatível com tal destinação (8,21g de cocaína), é forçoso concluir que 

as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente 

frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.De se 

lembrar, porém, que o réu confessou ser usuário de drogas.Diante disso é 

impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei nº 

11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, 
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qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo exposto, 

DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu RICARDO 

AUGUSTO SANTIAGO, suficientemente qualificado nos autos, para outro 

não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, caput 

da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes....Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524911 Nr: 1322-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/O

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, 

DESCLASSIFICANDO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

GENILSON DE SOUZA ANDRADE, suficientemente qualificado nos autos, 

condenando-o às penas do art. 28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe as 

medidas ali previstas, condenando-o nas penas do art. 307, caput, na 

forma do art. 69, do Código Penal.Passo a dosar a pena –Do crime de 

posse de drogas para consumo pessoal –Submeto o réu às seguintes 

penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede 

de execução; II - prestação de serviços à comunidade; ou III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será 

individualizado em execução.O prazo da pena prevista nos itens II e III 

anteriores, que são alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 

(cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em questão.Do crime de falsa 

identidade –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas 

são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário.Por estes motivos, havendo prevalência de circunstâncias 

favoráveis ao réu, com estribo no art. 59, 68 e 307 do Código Penal, aplico 

a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de 

detenção.Não há agravantes nem atenuantes.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Fixo o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena....Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 557401 Nr: 18763-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu SIUEY 

FELIPPE DA SILVA ARRUDA, suficientemente qualificado nos autos, das 

imputações que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código 

de Processo Penal.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida. Os termos comprobatórios deverão vir 

aos autos.Após o trânsito em julgado, procedam-se as respectivas baixas 

e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 558668 Nr: 19543-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:MT 23.227-O

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente capitulados nos 

artigos 33, caput e 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.Narra o Ministério 

Público que no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 16h30min, 

policiais militares que realizavam rondas pelo bairro José Carlos 

Guimarães, nesta Cidade, abordaram o adolescente Emanuel Ribeiro que 

trazia consigo duas porções de cocaína para o seu consumo pessoal. Em 

entrevista sobre a procedência da droga ele informou ter adquirido o 

entorpecente na mercearia denominada “Ponto”, localizada na Rua 

Tarumã, Quadra 09, Casa 25, bairro José Carlos Guimarães, nesta Cidade. 

....De se lembrar, porém, que o acusado confessou ser usuário de 

drogas.Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do 

art. 28 da Lei nº 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do 

juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

FERNANDO DA COSTA E SILVA, suficientemente qualificado nos autos, 

para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 

28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 

2° do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, 

após o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, com as devidas baixas, antes.A destinação do numerário de 

dos objetos apreendidos (fls. 28/29) deverá ser realizada pelo Juizado 

Especial Criminal desta Comarca.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 556883 Nr: 18488-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO, 

JOSÉ NATAL DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/O, ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR 

os réus:MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO, suficientemente 

qualificado nos autos, desclassificando a imputação original, nas penas do 

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.JOSÉ NATAL DOS SANTOS FILHO, 

suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, §3º, da Lei nº 

11.343/2006.Passo a dosar a pena.Do réu MARCOS ROGÉRIO–... 

encontrando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 

(cento e sessenta e seis) dias multas.Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva 

nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento 

da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do 

salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos 

do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 

11.343/2006.Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da 

multa, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.Condeno o 

réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no 

executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade 
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financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.Do 

réu JOSÉ NATAL...., ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 700 

(setecentos) dias multas.Não há atenuantes nem agravantes.Inexistindo 

nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, 

torno-a definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial aberto para 

o cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos 

termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/2006...Para ambos .Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544973 Nr: 12343-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, SUZI 

DOMINGAS SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19.120

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código 

Penal.SUZI DOMINGAS SILVA COSTA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.Passo a dosar as 

penas –Do réu FERNANDO –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada 

que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do 

Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos 

de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.Não há atenuantes.Em razão 

da reincidência.., elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante 

de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias 

multas.Inexistindo outras causas de alteração da reprimenda, torno-a 

definitiva nos moldes acima.Fixo, em razão da reincidência, o regime 

fechado para início do cumprimento da pena....Da ré SUZI DOMINGAS 

–....Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 

33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multas.Não há atenuantes nem agravantes.Nos termos 

do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando a 

pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta 

e seis) dias multas.Inexistindo causas de alteração da reprimenda, torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena...s.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 538131 Nr: 8938-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE JESUS NETTO, ELAIL SOUZA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:JÚLIO CESAR DE JESUS NETTO,..., nas penas do art. 33, §4º, da Lei 

n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.ELAIL SOUZA DE 

OLIVEIRA, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, 

§4º, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.Passo a 

dosar as penas.Do réu JÚLIO ... aplico a pena base em seu mínimo legal, 

ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da 

Lei 11.343/06, reduzo a pena em ½ (metade), justificando tal patamar em 

função da quantidade significativa da droga (um tablete e meio de 

maconha), encontrando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multas.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena.....Da ré ELAIL –Das circunstâncias judiciais do art. 

59, do Código Penal, são favoráveis a ré: a culpabilidade; o antecedente 

criminal; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; 

as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há 

nos autos nada que revele o contrário...aplico a pena base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da 

Lei n. 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar 

em função da quantidade significativa da droga (3.559,20kg de maconha), 

encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 

416 (quatrocentos e dezesseis) dias multas.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial semiaberto para o 

cumprimento da pena...PRIC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477549 Nr: 577-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, 

MARILENE GUILHERME FERREIRA, AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA 

RAMOS, EVANDRO SILVA DE SOUZA, ROBERT RELRISON DA SILVA 

MENDES, KETELLY MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ERIC PINHEIRO DE AMORIM - OAB:24.732, FERNANDO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:24122, Luanna Luchoski Alves Izaias - OAB:26.427, 

MAYARA ROSANE DA CRUZ OLIVA - OAB:25.742, Mayara Sobral 

Alves do Carmo/UNIVAG - OAB:16.529/E, SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:21291, YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:MT 12.025

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 18 de janeiro de 2019, às 14h30min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477549 Nr: 577-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, 

MARILENE GUILHERME FERREIRA, AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA 

RAMOS, EVANDRO SILVA DE SOUZA, ROBERT RELRISON DA SILVA 

MENDES, KETELLY MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ERIC PINHEIRO DE AMORIM - OAB:24.732, FERNANDO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:24122, Luanna Luchoski Alves Izaias - OAB:26.427, 

MAYARA ROSANE DA CRUZ OLIVA - OAB:25.742, Mayara Sobral 

Alves do Carmo/UNIVAG - OAB:16.529/E, SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:21291, YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:MT 12.025
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 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 18 de fevereiro de 2020, às 14h30min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590029 Nr: 14922-96.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE ANDRADE ROCHA, ADRIELLY 

EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274

 Vistos etc.

Os acusados devidamente notificados (fls. 151 e procuração 171/172), 

por meio de advogado constituído apresentaram defesa prévia às fls. 

168/170, não alegando preliminares, postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Jackson de Andrade Rocha e 

Adrielly Evillyn de Almeida Pegararo.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 16h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda o advogado e as 

testemunhas arroladas no feito.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não obstante 

os fatos alegados pela defesa constata-se que não houve nenhuma 

alteração quanto ao quadro fático, não se justificando, assim, a alteração 

do quadro jurídico.

 Ressalte-se que presentes os indícios suficientes de autoria e 

materialidade delitiva, a medida cautelar foi fundamentada na garantia da 

ordem pública, (CPP, art. 312), especialmente em decorrência da folha de 

antecedentes criminais do flagrado, que possui condenação pela prática 

do crime de tráfico de drogas, revelando renitência na prática de conduta 

delitiva, conforme cópia da decisão de fls. 99 e 129. Daí porque a medida 

excepcional se apresenta até o presente momento, como necessária e 

adequada ao caso, devendo ser mantida.

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 

152/159, mantendo a prisão preventiva do réu Jackson de Andrade 

Rocha.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 585408 Nr: 12252-85.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CAMPOS SILVA, AROLDO 

ASSUNÇÃO FARIA, EVALDO BTISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes para 

superar alegada contradição na sentença, oposto pela defesa do réu 

EVALDO BATISTA DA SILVA (fls. 274/278).

1) a contradição – aduz a defesa que houve contradição quando ocorreu 

a fixação do regime prisional inicial fechado, considerando que o montante 

da pena foi fixado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Relatados, decido.

Contradição não existiu. Quando da fixação do regime inicial do 

cumprimento da pena na sentença, mesmo com uma reprimenda inferior a 

oito anos, constou, inclusive de forma negritada (ou destacada), 

justamente para que todos entendessem com relativa facilidade, e de 

forma didática, que o fato se dava em função da reincidência.

Aliás, a reincidência restou devidamente justificada no corpo da 

fundamentação da sentença e também no dispositivo da condenação.

Por isso, de forma simplificada, justifico nestes moldes o desacolhimento 

dos embargos

 ISTO POSTO, REJEITO os embargos opostos pelo embargante EVALDO 

BATISTA DA SILVA (fls. 274/278), julgando-o improcedente, persistindo 

em seu inteiro teor a sentença de fls. 262/272).

Cumpram-se os demais comandos da sentença.

Publique-se. Registre.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568963 Nr: 3274-22.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE SILVA NEVES, THALINE 

CORREA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 04 de Fevereiro de 2020, às 14h45min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 569810 Nr: 3698-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICYANE DA SILVA DE OLIVEIRA, 

JOSELANDIA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca de eventual prisão das acusadas 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso.

Sendo positiva a certidão, expeça-se mandado de notificação a ser 

cumprido no estabelecimento prisional indicado.

Caso negativo notifiquem-se por edital, conforme requerido pelo Ministério 

Público às fls. 41.

Decorrido o prazo do edital sem o comparecimento das acusadas nem a 

constituição de advogado particular, abra-se imediata vistas à Defensoria 

Pública.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 579687 Nr: 9230-19.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE PAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIVALDO SOARES DA 

SILVA - OAB:3561/RO, LARISSA NERY SOARES - OAB:7172/RO

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 19 de Fevereiro de 2020, às 15h00min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520971 Nr: 147-08.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOILSON ROBSON SANTOS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 Intimação do advogado devidamente habiitado da parte dispositiva da 

senteça que segue: "Isto posto, julgo totalmente procedente a denúncia 

para CONDENAR o réu VALDOILSON ROBSON SANTOS DO 

NASCIMENTO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 

28, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.Passo a 

dosar a pena –Do crime de posse de drogas para consumo pessoal 

–Submeto o réu às seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das 

drogas que será feita em sede de execução; II - prestação de serviços à 

comunidade; ou III - medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo que será individualizado em execução.O prazo da pena 

prevista nos itens II e III anteriores, que são alternativos, terão duração 

pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em 

questão.Inexistindo outras causas de alteração da reprimenda, torno-a 

definitiva nos moldes acima.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, 

TRE, etc…Restitua-se a quem de direito 1 (um) óculos de sol e uma 

corrente de cor dourada, objetos apreendidos conforme B.O. de fls. 16 

consigne-se, porém, no mandado de intimação que, se não houver a 

retirada dos objetos em 15 dias, presumir-se-á desinteresse os mesmos 

serão encaminhados à Autoridade Policial para que proceda à respectiva 

destinação a alguma entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja 

utilidade, à destruição.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573517 Nr: 5888-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER WESLEY LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR BERGAMASCHI - 

OAB:64.830 OAB/PR, SANDRA ALINE DE FARIAS - OAB:21308/O, 

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 04 de Fevereiro de 2020, às 16h00min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553478 Nr: 16652-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JUCIEL DE FRANÇA BATISTA - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590232 Nr: 15047-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDILENE SEVERINA DA CRUZ, MARCIO 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 30 de Janeiro de 2020, às 17h00min, no 

fórum desta Comarca.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568963 Nr: 3274-22.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALINE CORREA MACHADO, MARCOS 

FELIPE SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Marcos Felipe Silva Neves Filiação: Leonel de Souza 

Neves e Catarina Sena da Silva, data de nascimento: 09/12/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 

28, Q 54, Casa 20, Bairro: Jardim Itororó, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa os acusados foram notificados por edital às fls. 145, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local suas defesas prévias 

(fls. 155), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra THALLINE CORREA MACHADO 

e MARCOS FELIPE SILVA NEVES.

Designo a audiência para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 14h45min, 

para o comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas os acusados via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 
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Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 577237 Nr: 7959-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN GECIMO ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 77), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 79), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra DARLAN GECIMO ALVES 

MATOS.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2020, às 14h30min.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 592793 Nr: 16375-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 592793 Nr: 16375-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 100), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 103), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra BENEDITO DIAS DA SILVA.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2020, às 14h00min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 594262 Nr: 16991-04.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CATARINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595269 Nr: 17627-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA, NILVANIO 

COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 4455, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:MT 4.455, 
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SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588349 Nr: 13975-42.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GAMA DE MELO, ANA 

KAROLINA RONDON CARDOSO, LUCIENE DA COSTA SANTOS, MARCOS 

SOUSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DOUGLAS ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:26051/0, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 30 de Janeiro de 2020, às 16h00min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590442 Nr: 15149-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA, 

MAXSOEL ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

15.714/0

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537572 Nr: 8632-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185/O, JOSE ANTONIO NEVES 

FERNANDES AVELAR - OAB:OAB/MT 20.134

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535535 Nr: 76-69.2018.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Antonio Jose da Conceição, Cpf: 61231913304 Filiação: 

Marinelza da Conceição, data de nascimento: 12/02/1996, brasileiro(a), 

natural de São luis-MA, solteiro(a), Endereço: Endereço Não Informado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 80, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

83), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ANTÔNIO JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO.

Designo a audiência para o dia 28 de janeiro de 2020, às 15h15min, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536354 Nr: 8010-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE SOUZA MAGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Cleiton de Souza Magela, Rg: 26683830 SSP MT Filiação: 

Geraldo Mangela e Maria Solange Quintiiiana de Souza, data de 

nascimento: 30/11/1995, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Arueira, N. 265, Bairro: Mapim, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 69, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

73), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra CLEITON DE SOUZA 

MANGELA.

Designo a audiência para o dia 29 de janeiro de 2020, às 15h15min, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.
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Expeça-se necessário.

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569355 Nr: 3463-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, 

ROBSON VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Emylaine Eduarda do Espirito Santo, Cpf: 06142810164, 

Rg: 27494500 SSP MT Filiação: Lenilson Benedito Silva do Espirito Santo e 

Crystina Eduarda Ribeiro, data de nascimento: 27/11/1999, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregada, Endereço: Av. Principal, 

Casa 13, Q.22, Bairro: Novo Milenio, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada Emylaine Eduarda do Espírito Santo foi 

notificada por edital às fls. 71, o réu Robson Victor da Silva foi notificado 

pessoalmente às fls. 63/64 e ambos apresentaram por meio da Defensoria 

Pública local suas defesas prévias (fls. 74), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Emylaine Eduarda do Espírito 

Santo e Robson Victor da Silva.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, audiência de 

instrução para o dia 28 de janeiro de 2020, às 15h.

Cite-se e intime-se os acusados, devendo ser observado que a ré 

Emylaine deverá ser citado/intimado via edital, intimando-se ainda o 

Defensor Público e as testemunhas arroladas no feito.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569810 Nr: 3698-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICYANE DA SILVA DE OLIVEIRA, 

JOSELANDIA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Joicyane da Silva de Oliveira Filiação: José Messias de 

Oliveira, e Maria Doroteia Fagundes da Silva, data de nascimento: 

17/07/1996, brasileiro(a), natural de Manaus-AM, solteiro(a), profissional 

do sexo, Endereço: Rua Santa Helena, Casa 16, Bairro: Jardim Potiguar, 

Cidade: Varzea Grande-MT

Réu(s): Joselandia Silva Ribeiro Filiação: Manoel Batista Ribeiro e Carmelita 

Pereira da Silva, data de nascimento: 18/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Pau brasil-BA, solteiro(a), prostituta, Endereço: Endereço Não Informado, 

Bairro: Jardim Potiguar, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa as acusadas foram notificadas por edital às fls. 83, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local suas defesas prévias 

(fls. 87), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JOICYANE DA SILVA DE 

OLIVEIRA e JOSELANDIA SILVA RIBEIRO.

Designo a audiência para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 14h50min, 

para o comparecimento das acusadas, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas as acusadas via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404379 Nr: 13539-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BOLINA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AELSON GOIS - OAB:333.892 

SP

 Certifico e dou fé que foi expedida e encaminhada Carta Precatória para 

intimação do réu acerca da audiência designada nos autos.

Código de rastreabilidade: 81120204843358

Documento: AP 404379 - CP VOLTA REDONDA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA CRIMINAL - VÁRZEA GRANDE ( 

MONICA APARECIDA ZANGROSSI )

Destinatário: VOLTA REDONDA DISTRIBUIDOR CONTADOR PARTIDOR ( 

TJRJ )

Data de Envio: 09/01/2020 11:24:16

Assunto: ENCAMINHO CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO - 

AUDIÊNCIA 13/02/2020

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579687 Nr: 9230-19.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE PAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIVALDO SOARES DA 

SILVA - OAB:3561/RO, LARISSA NERY SOARES - OAB:7172/RO

 Intimação do advogado devidamente habilitado que foram expedidas 

Cartas Prectórias para CITÇÃO/INTIMAÇÃO/INTERROGATÓRIO do réu, 

bem como para oitiva da testemunha Giovana de Oliveira Rodrigues para a 

Comarca de Porto Velho/RO, conforme recibo de documento que segue 
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abaixo09/01/2020

Código de rastreabilidade: 81120204843428

Documento: AP 579687 - CITAÇÃO E INTERROGATÓRIO.pdf

Código de rastreabilidade: 81120204843442

Documento: AP 579687 - INQUIRIÇÃO TESTEMUNHA.pdf

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 580815 Nr: 9817-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON BENEDITO SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 72), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 73), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Weberson Benedito Silva 

Marques.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2020, às 14h30min.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 597809 Nr: 19160-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES - 

OAB:4455-O, SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834/MT

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590979 Nr: 15401-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLECE DIEGO GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590979 Nr: 15401-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLECE DIEGO GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 98), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 104), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra WALLECE DIEGO GONÇALVES 

ALVES.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2020, às 14h.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596310 Nr: 18290-16.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO GETÚLIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de 

fls.07.Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a 

Autoridade Policial determinando a incineração da droga apreendida, 

guardando-se amostra necessária para realização do laudo definitivo.Int. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597813 Nr: 19164-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORMEDO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 21 de Janeiro de 2020, às 17h00min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597809 Nr: 19160-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES - 

OAB:4455-O, SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.Com a apresentação da defesa dos 

acusados, voltem-me conclusos para deliberação.Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia.Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 

11.343/06, oficie-se a Autoridade Policial determinando a incineração da 

droga apreendida, guardando-se amostra necessária para realização do 

laudo definitivo.Int.Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591697 Nr: 15784-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de 

fls.07.Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a 

Autoridade Policial determinando a incineração da droga apreendida, 

guardando-se amostra necessária para realização do laudo definitivo.Int. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573520 Nr: 5891-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA, EULER DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOÃO DOUGLAS LAURENTINO DE SOUZA - OAB:21167/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Euler da Silva Nogueira, Cpf: 70435883160, Rg: 

26212994 SSP MT Filiação: Amilton Santanta Nogueira e Silvina Rodrigues 

da Silva, data de nascimento: 03/06/1997, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua C, Quadra 12, Casa 13, Bairro: 

Jardim de Alá, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Tendo em vista que esse Magistrado estará em consulta médica no dia de 

hoje, redesigno a audiência para o dia 16 de fevereiro de 2019, ás 

16h00min.

Cite-se e intime-se os acusados, devendo ser observado que o réu EULER 

DA SILVA NOGUEIRA deverá ser citado/intimado via edital, observando o 

prazo disposto no art. 361 do CPP.

 Intime-se ainda o Defensor Público e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 601625 Nr: 21429-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2347 de 3112



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES, 

MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO, YAGO NUNES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO - OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601625 Nr: 21429-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES, 

MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO, YAGO NUNES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO - OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela defesa 

do denunciado YAGO NUNES MAIA, sob o argumento de que não estariam 

presentes os requisitos da prisão preventiva (fls.140/148). O Ministério 

Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do indiciado 

ante a inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica capaz de 

justificar a revogação do decreto cautelar (fls. 149/152).Pois bem.Apesar 

dos fatos alegados pela defesa do acusado em seu pleito, o certo é que, 

compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das 

circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de 

coação.Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia 

da ordem pública (CPP, art. 312), ante a presença da materialidade delitiva 

e os suficientes indícios de autoria revelados em todo APF, especialmente 

em decorrência da folha de antecedentes em desfavor do réu que 

inclusive possui condenação pelo mesmo crime em comento, revelando 

renitência na prática de conduta delitiva. Daí porque a medida excepcional 

se apresenta até o presente momento, como necessária e adequada ao 

caso, devendo ser mantida.Diante disso, tendo em conta a permanência 

dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os 

quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pleito de fls. 140/148, mantendo a prisão preventiva do 

indiciado YAGO NUNES MAIA.Outrossim, DEFIRO o pedido da defesa para 

que cadastre-se o causídico no Sistema Apolo para que recebe as futuras 

intimações. Em que pese o d. causídico ainda não ter apresentado 

procuração nos autos, esteve o referido advogado presente na audiência 

de custódia, oportunidade em que seu representado confirmou a 

constituição do patrono, constando tal fato no termo da audiência 

(constituição apud acta). Por fim, aguarda-se a devolução do mandado de 

notificação (fls. 153). Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570910 Nr: 4377-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pelo pela 

defesa do réu FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, pois tempestivo 

conforme certidão de fls. retro. Intime-se o apelante para apresentar suas 

razões, após o Ministério Público para apresentar as respectivas 

contrarrazões.Após, proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista 

no art. 346 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Judicial.Os autos só deverão ser remetidos ao E. Tribunal de 

Justiça após o cumprimento de todas as determinações mencionadas 

acima e o decurso dos respectivos prazos recursais.Int."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535535 Nr: 76-69.2018.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 80, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

83), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ANTÔNIO JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO.

Designo a audiência para o dia 28 de janeiro de 2020, às 15h15min, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536354 Nr: 8010-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE SOUZA MAGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 69, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

73), não suscitando preliminares.
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Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra CLEITON DE SOUZA 

MANGELA.

Designo a audiência para o dia 29 de janeiro de 2020, às 15h15min, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586530 Nr: 12981-14.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA SILVA GOMES, FABRICIO 

BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446

 Intimação do advogado devidamente habilitado de que nesta data fo 

encaminhado via malote digital Carta Precatória para oitiva das 

testemunhas arroladas pela defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588349 Nr: 13975-42.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GAMA DE MELO, ANA 

KAROLINA RONDON CARDOSO, LUCIENE DA COSTA SANTOS, MARCOS 

SOUSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DOUGLAS ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:26051/0, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado de que nesta data foi 

encaminhada Carta Precatória para oitiva da testemunha Natiely Costa 

Toledo para a Comarca de Primavera do Leste, conforme recibo que 

segue:

Código de rastreabilidade: 81120204850822

Documento: AP 588349 - CP PRIMAVERA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA CRIMINAL - VÁRZEA GRANDE ( 

MONICA APARECIDA ZANGROSSI )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PRIMAVERA DO LESTE ( TJMT 

)

Data de Envio: 13/01/2020 16:36:28

Assunto: ENCAMINHO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO 

INFORMO QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SE ENCONTRA DESIGNADA 

NESTE JUÍZO PARA O DIA 30/01/2020 ÀS 16H00MIN

Código de rastreabilidade: 81120204850823

Documento: AP 588349 II - CP PRIMAVERA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA CRIMINAL - VÁRZEA GRANDE ( 

MONICA APARECIDA ZANGROSSI )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PRIMAVERA DO LESTE ( TJMT 

)

Data de Envio: 13/01/2020 16:36:28

Assunto: ENCAMINHO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO 

INFORMO QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SE ENCONTRA DESIGNADA 

NESTE JUÍZO PARA O DIA 30/01/2020 ÀS 16H00MIN

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528718 Nr: 3576-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 90

Intimando:Réu(s): Adonias dos Santos Freitas Filiação: Jose Adenilson de 

Freitas e Ecleci Pereira dos Santos Freitas, data de nascimento: 

07/01/1992, brasileiro(a), natural de Fortaleza-CE, convivente, Endereço: 

Br 364, Sitio Encontro dos Amigos, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500276 Nr: 129-84.2017.811.0112

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 60

Intimando:Indiciado(a): Juliano da Silva Delgado, Cpf: 02364601100, Rg: 

220024720 SSP MT Filiação: Joselino Galdino Delgado e Sandra Cristina da 

Silva, data de nascimento: 14/09/1995, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua do Livramento, 881, 

Bairro: Centro Sul, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576639 Nr: 7634-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO, LUCIANO 

BARBOSA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586, JACKELINE M M PACHECO - OAB:OAB/MT 

10402

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2349 de 3112



de Instrução e Julgamento no dia 05 de Fevereiro de 2020, às 16h30min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588565 Nr: 14103-62.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENTO CORREA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 05 de Fevereiro de 2020, às 16h00min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 566328 Nr: 1922-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

endereço eletrônico e físico, telefone fixo ou móvel, devendo ainda 

adverti-lo de que caso não apresente a resposta à acusação no prazo 

legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

particular, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa voltem-me para deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 595390 Nr: 17690-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 439808 Nr: 6679-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 21.653

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de restituição de um relógio marca 

BREITLING 1884 – réplica; uma corrente masculina de ouro 18k e um 

pingente em formato de cavalo também de 18k, formulado pelo requerente 

CARLOMA FERREIRA DOS SANTOS (fls. 90/100).

O Ministério Público opinou favoravelmente pela restituição, em razão do 

requerente ter demonstrado ser a legítimo proprietário dos objetos (fl. 

101).

Decido.

Constata-se pela documentação aportada às fls. 96/97, não haver dúvidas 

quanto ao direito suscitado pelo requerente, notadamente, em razão da 

comprovação da propriedade dos bens apreendidos.

Isto Posto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 101, nos 

termos do art. 120 do CPP, DEFIRO o pleito de fls. 90/100, determinando a 

devolução de um relógio marca BREITLING 1884 – réplica; uma corrente 

masculina de ouro 18k e um pingente em formato de cavalo também de 18k 

ao requerente, mediante as cautelas de praxe.

Após retornem-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583333 Nr: 11151-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578845 Nr: 8742-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDILSON RIBEIRO DE ALMEIDA, WENDER 

PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO
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Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Sedilson Ribeiro de Almeida, Cpf: 01153464144, Rg: 

20942923 SSP MT Filiação: Sebastião de Almeida e Clarinda Aparecida 

Ribeiro, data de nascimento: 08/11/1990, brasileiro(a), natural de Rosário 

oeste-MT, convivente, azulejista e pedreiro/autônomo, Endereço: Rua das 

Palmeiras, N 19 , Quadra 11, Bairro: Eliane Gomes, Cidade: Varzea 

Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439808 Nr: 6679-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 21.653

 Intimação do advogado devidamente habilitado de que o Ofício 

autorizando a restituição dos bens apreendidos, se encontra à disposição 

na secretaria da 3ª Vara Criminal para retirada.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557263 Nr: 18691-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS SOUZA DE JESUS, DAYANE 

APARECIDA LOPES PARIZ, RAYSSA KAROLINE SANTANA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Rayssa Karoline Santana de Figueiredo, Cpf: 

05688227141, Rg: 24639044 SESP MT Filiação: Ivan Carlos de Figueiredo e 

Anelize Santana de Assunção, data de nascimento: 03/02/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, Endereço: Rua Leonel 

Hugueney, N° 9, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588036 Nr: 13802-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON JÚNIOR DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Maycon Júnior de Almeida Silva, Cpf: 06466774112, Rg: 

27363120 SSP MT Filiação: Marcos Vitor da Silva e Luciene de Almeida, 

data de nascimento: 22/02/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, pintor de parede, Endereço: Rua Dalaite, Casa 12, Quadra 11, 

Bairro: Vila Arthur, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590029 Nr: 14922-96.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE ANDRADE ROCHA, ADRIELLY 

EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 06 de Fevereiro de 2020, às 16h30min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590660 Nr: 15238-12.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIO LEITE RIBEIRO, ODAIR LOPES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874/0

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 19 de Fevereiro de 2020, às 16h00min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581796 Nr: 10319-77.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON COSTA RODRIGUES, CRISTIANE 

COSTA RESSURREIÇÃO, EVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR, JOÃO 

PAULO DA COSTA VENTURA, LUCAS GUIMARÃES ROBERTO, MATEUS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508/MT, JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304, 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:MT 21.521/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 06 de Fevereiro de 2020, às 14h30min, 

no fórum desta Comarca.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585453 Nr: 331-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABETE DE OLIVEIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Izabete de Oliveira Neres, Cpf: 35270616149, Rg: 

02671913 SSP MT Filiação: Jose Antonio de Oliveira e Olivia Maria Teodora 

de Oliveira, data de nascimento: 22/01/1956, brasileiro(a), natural de 

Mimoso do sul-ES, divorciado(a), Endereço: Rua 22, Qd. 160, Lote 12, 

Bairro: Jd. Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Certifique-se a Senhora Gestora acerca de 

eventual prisão do réu em um dos estabelecimentos prisionais do Estado 

de Mato Grosso. Em caso positivo, notifique-se o réu pessoalmente. Caso 

negativo notifique-se por edital conforme requrido pelo Minstério Público às 

fls. 78. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598809 Nr: 19794-57.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA SILVA 

TOLEDO PIZZA - OAB:27232/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Cuida-se do pleito de restituição de 01 (um) celular marca 

Motorola, Modelo Moto G, e valor de R$494,00, apreendidos no feito (termo 

de apreensão de fls. 10) formulado pelo indiciado Marcioney Rodrigues 

das Neves (fls. 29/41).O Ministério Público manifestou-se contrário ao 

pleito conforme fls. 42/43.Como se sabe, a devolução da coisa apreendida 

condiciona-se ao requisito de demonstração cabal da propriedade do bem 

pelo requerente conforme art. 120, caput, do CPP, o que não ocorreu 

neste caso já que os documentos que a requerente careou aos autos não 

comprovam propriedade do numerário.Portanto por ora, a devolução dos 

bens encontra-se óbice no interesse processual, revelando-se, neste 

momento, prematura, necessitando de uma análise mais profunda, a qual 

se dará com a prolação da sentença, já que os bens apreendidos também 

estão sujeitos a eventual perdimento.Ademais, ainda que fosse o caso, 

nem mesmo a propriedade do objeto restou minimamente corroborada nos 

autos.Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos 

termos do art. 118 do CPP, INDEFIRO o pleito de fls. 29/41.Int.Ciência ao 

MPE.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544784 Nr: 12221-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MUNIS GUTIERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para apresentar 

contrarrazões de apelação no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581190 Nr: 9978-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVERLAINE ALVES DA SILVA, ROSANGELA 

SILVA DE OLIVEIRA, BENEDITO FELIX RONDON NETO, CLESIO 

GONÇALVES VIDAL, RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN 

APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, JOSE 

CASSIO DUARTE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270, 

KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270/O, VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB/MT 21.167/O; DR. 

VENÂNCIO CORREA DOS SANTOS - OAB/MT 20.399/O; DRA. KATIA 

VALADARES SILVA - AOB/MT 23.270, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 04/02/2020 às 14:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Doutor Abel Balbino Guimarães

 Cod. Proc.: 538684 Nr: 9227-98.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, THIAGO COEHO DA CUNHA - OAB:OAB/MT 16317, 

WESLAINY G. DE CARVALHO - OAB:17.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON HENRIQUE DE 

MORAES BARRADAS - OAB:MT 21.176

 Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno o acusado Luiz Rogério Carneiro Rossi, qualificado nos autos, 

por infringir o art. 302, caput, da Lei n.º 9.503/97.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO 

DA PENA[...]fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) 

anos de detenção; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida pela 

confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominada; cuja 

pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.Nos 

termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para 

impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 

automotor pelo período de dois (02) anos. A contar do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de 

habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho 

Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de 

Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda 

qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da 

suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem 

para fins de revalidação ou obtenção da CNH.Consoante o art. 33, §2.o, 
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alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si 

imposta sob a égide do regime aberto. Nos termos do art. 44, do Código 

Penal, substituo pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao 

encargo do juízo da execução penal. DISPOSTIVO FINAL. Eis que o réu 

neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime 

aberto com substituição legal. Atualmente já está condenado e, sob pena 

da prisão provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho que 

analisar os requisitos do art. 312, do CPP e nesta oportunidade não 

vislumbro suas presenças, motivo pelo qual sua liberdade provisória se 

impõe na forma da Constituição da República. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603088 Nr: 22191-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY TAMIÃO DE LIMA, JUSCELINO DA 

COSTA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15.819

 DR. ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - OAB/MT 15.819, da 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 10/02/2020 às 

14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595968 Nr: 18071-03.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL MOISES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDI SCOPEL - 

OAB:23284/O

 DR. DEFENDI SCOPEL - OAB/MT 23.284, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 10/02/2020 às 14:45 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564468 Nr: 938-45.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKYSSUEL MARTINS DA CRUZ, ELLEN 

SUIANY DEMARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 DR. IGOR JOSE RODRIGUES OAB-MT - 25093 para apresentar as razões 

do recurso.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572210 Nr: 5133-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA PEREIRA, VITOR SANTANA 

DOS SANTOS, WENDER RODRIGUES CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDER RODRIGUES CHAGAS, Cpf: 

07245647135, Rg: 25973320, Filiação: Luzia Rodrigues dos Santos e Diniz 

da Silva Chagas, data de nascimento: 19/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 5133-73.2019.811.0002 – Código: 

572210.Tipificação legal: art. 16, da Lei n.º 10.826/03 e art. 2.º, § 2.º, da 

Lei n.º 12.850/13.Réus: Junior da Silva Pereira, Vitor Santana dos Santos 

e Wender Rodrigues Chagas.Vítima: O Estado de Mato Grosso.Assunto: 

Recebimento de autos em declínio de competência. Trata-se de Ação 

Penal, com decisão proferida no juízo da 1.ª Vara Criminal desta comarca, 

pela remessa do feito no tocante aos três réus acima, para uma das 

Varas Criminais de feitos gerais, em razão da matéria versada nos autos; 

sendo redistribuído a este Juízo.Assim sendo, recebo os autos na forma 

em que se encontram e determino que se dê vista dos autos ao Ministério 

Público, após conclusos.Várzea Grande – MT, em 04 de abril de 

2019.Doutor Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS ARRUDA 

MANOEL, digitei.

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2020

Edenilse Francisca da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505334 Nr: 16600-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOELY DA COSTA SILVA, TIAGO LUIS 

GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 DR AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO OAB/MT 15375 - para 

apresentar a defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573703 Nr: 6019-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON LARA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Dra. Fabiana de Arruda Gomes Queiroz - OAB/MT 15910, da audiência 

designada para o dia 04/07/2019, ás 14:15. Nada mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573703 Nr: 6019-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON LARA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 DRª FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB/MT 15910/0 - PARA 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538635 Nr: 9204-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN, 

JOELTON DA SILVA FRANÇA, RAY SANTOS NOGUEIRA, RODRIGO DOS 

ANJOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:

 DRª JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB/MT 10.402/0 - PARA 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595969 Nr: 18072-85.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO OAB/MT 19205 - para apresentar 

a defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603338 Nr: 22279-30.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21384

 DR. MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB/MT 21.384, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 09/03/2020, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546495 Nr: 13229-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA ROSA, 

DAMIÃO JUNIOR NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKEL AMORIM QUINTEIRO - 

OAB:

 DR. MAIKEL AMORIM QUINTEIRO - OAB/MT 21.538, da r. sentença de fls. 

165/166, proferida nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584664 Nr: 11877-84.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALG, JRN, MDADS, WNL, BP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:21373, Paulo Romas Godinho - OAB:18206, WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 6282-E

 DR. WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB/MT 11.323 E DR. CÉSAR 

LUIZ BRANICIO DA SILVA - OAB/MT 21.373, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 11/02/2020 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531718 Nr: 5275-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS, LUAN 

CAMPOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEPHANIE CORDEIRO 

POLESSO - OAB:25.047/MT, LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:23370/0

 DRª ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB/MT 25.047 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585772 Nr: 12481-45.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 DR. WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB/MT 2669/A - para apresentar 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574162 Nr: 6304-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15304/0 - para apresentar as 

alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490507 Nr: 8315-38.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA CRISTINA PINHEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL COSTA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:26543/O

 INTIMAR ADVOGADO DA ACUSADA VITÓRIA CRISTINA PINHEIRO DE 

MORAES, Dr. GENTIL COSTA DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/MT 26.543, 

PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 31.01.2020 ÀS 

14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595725 Nr: 17881-40.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONCEIÇÃO FABIANE DA 

SILVA - OAB:26259/MT

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO HERMES GONÇALO FERREIRA 

JUNIOR, Dra. CONCEIÇÃO FABIANE DA SILVA - OAB/MT 26259, PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 31.01.2020 ÀS 

14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584652 Nr: 11871-77.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO RICARDO SIQUEIRA DA COSTA, Dr. 

CÉSAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB/MT 3237-B, PARA COMPARECER 

PRANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 31.01.2020 ÀS 

15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 581817 Nr: 10329-24.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SEIXAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 .2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAPretende a Defesa, 

ainda, a revogação da sua prisão preventiva (fls. 107/17), com o que não 

concorda o Ministério Público (fl. 118/122).Analisando detidamente os 

autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado 

capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.Nesse sentido, 

verifico, como já foi frisado nas decisões anteriores (fl. 48/49 e 96/96-v), 

que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para resguardar a 

ordem púbica, notadamente porque o representado responde a duas 

outras ações penais por roubo (fl. 90).Registro, por oportuno, que ação 

penal pode ser levada em consideração para fins de análise da viabilidade 

da decretação da prisão preventiva, conforme orienta o seguinte julgado: 

Patente, assim, que revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das 

medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo 

Penal.Com estas considerações, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/01/2020 às 14h00.INTIME-SE/REQUISITE-SE o 

acusado, as testemunhas arroladas, a Defesa e o Ministério 

Público.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 581817 Nr: 10329-24.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SEIXAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 Considerando que a Defesa requereu a redesignação da audiência e, 

para tanto, juntou comprovante de viagem já agendada (fl. 125/133), 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2020 

às 16h00.

INTIME-SE/REQUISITE-SE o acusado, o Advogado de Defesa e Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592852 Nr: 16410-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JESUS DA SILVA, WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT, GILSON TADEU DA SILVA - OAB:22930/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 137, INTIMO os 

advogados DR EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB/MT 10274, advogado 

do Réu Diego Jesus da Silva, e, DR GILSON TADEU DA SILVA - OAB/MT 

22930, advogado do Réu Willian da Silva, para APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS SUCESSIVOS; CERTIFICO, AINDA, 

QUE, conforme requerimento da audiência, o avogado DR EDNO DE 
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FRANÇA BARRETO - OAB/MT 10274, apresente primeiro as alegações de 

seu cliente no prazo estabelecido acima, e posteriormente, e em ato 

contínuo, o advogado DR GILSON TADEU DA SILVA - OAB/MT 22930, 

apresente as alegações do seu cliente.

 Ubiratan Coutinho – Analista Judiciário

Matrícula nº 32.811

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556191 Nr: 18078-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos por CARLOS DE 

PAULA CEZÁRIO sustentando haver omissão e obscuridade na sentença 

prolatada por este Juízo (fl. 121/122).

Não há qualquer obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão na 

sentença objurgada passível de correção.

Na verdade, pretende o embargante questionar o posicionamento deste 

Magistrado que julgou segundo seu convencimento e, para tanto, deve se 

valer dos meios adequados.

Com estas considerações, NEGO provimento aos embargos declaratórios.

INTIMEM-SE.

Após, conclusos para recebimento do recurso interposto (fl. 119).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 488329 Nr: 7130-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 121) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 120/120-v).

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 275515 Nr: 18810-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GUILHEN MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8661

 Diante das certidões da Sra. Gestora (fl. 186 e 188) dando conta da 

tempestividade, RECEBO as apelações interpostas (fl. 185 e 187).

INTIMEM-SE recorrentes e recorridos para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Doutor Abel Balbino Guimarães

 Cod. Proc.: 582832 Nr: 10881-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1019253-13.2019.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Doutor Abel Balbino Guimarães

 Cod. Proc.: 582832 Nr: 10881-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o réu WDSON DA SILVA CAMPOS encontra-se custodiado 

na Cadeia Pública de Mirassol D’este/MT (fl. 55) e, não tem ainda, 

informação se foi realizada a audiência de custódia.

Assim, considerando que já foi designada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/01/2020 (fl. 40/41-v), providencie-se o seu 

recambiamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 582832 Nr: 10881-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a informação de que o réu permanece custodiado na Cadeia Pública 

de Mirassol D’este/MT (fl. 61), DETERMINO que seja EXPEDIDA Carta 

Precatória ao Juízo daquela comarca, com vistas à sua citação.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1012563-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO GONCALVES DE MORAIS OAB - MT26606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte para tomar ciência da sentença de ID 27637403.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 590685 Nr: 15247-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7.697

 ....Diante de tais fatos, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do 

Código de Processo Penal, de modo que perfeitamente cabível e justificada 

a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado como 

forma de garantia da ordem publica e a garantia da conveniência da 

instrução criminal, na medida em que estamos diante de crime ocorrido no 

seio do lar. Destarte, pelos motivos explicitados, em consonância com o 

parecer Ministerial de fls. 67/68, INDEFIRO o pleito de fls. 134/139 e 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado PABLO REINER SOUZA 

SILVA.Verifico que foi expedida carta precatória ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Santo Antonio de Leverger/MT para oitiva da vitima Raissa 

Reiner Neres Souza Silva e da testemunha Jhennifer Neres Souza em 

18/11/2019 (fls. 116/117). A propósito, segundo informações constantes 

no site do TJMT, o Juízo Deprecado da Comarca de Santo Antonio de 

Leverger/MTdesignou audiência para oitiva da vitima Raissa Reiner Neres 

Souza Silva e Jhennifer Neres Souza para 18 de fevereiro de 2020 às 

13h15min. Nos termos do art. 222, do CPP a expedição da carta precatória 

não suspende a instrução criminal.Findo o prazo da deprecata, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos (art. 222, §2º, do CPP).Dessa forma, 

decorrido o prazo da deprecata (18/12/2019), declaro encerrada a 

instrução e determino a intimação do MPE para apresentar alegações 

acusado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se o advogado do 

acusado para apresentar alegações finais, no pa4zo de 05 (cinco) dias. 

Empós, venham os autos conclusoa pra sentença. INTIMEM-SE a vítima, o 

acusado e sua defesa constituída, acerca da presente decisão.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e Defensoria Pública da vítima.Cumpra-se com 

urgência, uma vez que se trata de acusado preso.Várzea Grande-MT, 13 

dezembro de 2019.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 500614 Nr: 14071-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCAO - OAB:MT 16.775/O

 Processo n. 14071-28.2017.811.0002 – Código n. 500614.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Bruno Miranda da Silva.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 512/2016/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de BRUNO MIRANDA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos nas penas 

tipificadas nos moldes:

I – artigo 129, §9º, do Código Penal, por 3 (três) vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), em razão dos FATOS 01 e 

03, em face da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em concurso 

material (artigo 69, “caput”, do Código Penal) com;

II – artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, 

ambos do Código Penal, concernente ao FATO 02, contra a vítima 

A.A.S.O., em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com;

III – artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do 

Diploma Penal), referente ao FATO 04, em desfavor da vítima ELIANE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em concurso material (artigo 69, “caput”, do 

Diploma Penal) com;

IV – com artigo 146, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal, alusivo ao FATO 05; em face da vítima ELIANE CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS;

V – todos na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pelas infrações penais às vítimas.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATOS 01 e 02:

 O réu no dia 04/03/2015, durante o período noturno, na residência situada 

na Rua A, Quadra 09, Lote 12, Bairro Ouro Branco, Várzea Grande/MT, 

provocou dolosamente lesão corporal em sua ex-namorada ELIANE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 

1.9067.2.2015.70186-01 (fls. 21/24), e contra a vítima A.A.S.O., à época 

com 09 (nove) anos de idade, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal 

n. 1.9067.2.2015.70222-01 (fls. 25/26).

FATOS 03 e 04:

 O indiciado, no dia 05/03/2015, por volta das 19h, na residência situada 

na Rua A, Quadra 09, Lote 12, Bairro Ouro Branco, Várzea Grande/MT, 

por duas vezes, provocou dolosamente lesão corporal em sua 

ex-namorada ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, conforme Laudo Pericial 

de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2015.70186-01 (fls. 21/24), bem como, por 

duas vezes, proferir ameaças, através de palavras e gestos, de 

causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 05:

 O réu na mesma data, local e horário dos FATOS 03 e 04, constrangeu 

sua ex-namorada ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, mediante violência 

ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro 

meio, a capacidade de resistência, a fazer o que ela não manda.

Segundo o Ministério Público Estadual, no dia 04/03/2015, o réu foi até a 

residência da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e a xingou com 

palavras de baixo calão, bem como a agrediu com chutes, murros, além de 

joga-la no chão, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de 

fls. 21/24.

A denúncia narra que a vítima A.A.S.O., à época com 09 (nove) anos de 

idade, ao notar as agressões a sua mãe foi até a casa de terceiros 

(Márcia) buscar socorro, e ao retornar no colo da Márcia o réu sacou uma 

faca e disse a mesma para entregar o menor a ele, o que não foi atendido.

Assim, em ato continuo o réu puxou a vítima A.A.S.O. dos braços de 

Márcia, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 25/26.

Posteriormente, no dia 05/03/2015, por volta das 19h, o réu foi até a 

residência da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS com o intuito de 

reatar o relacionamento com a mesma, entretanto, ela não aceitou, 

momento em que o réu a agrediu com diversos tapas e murros, 

causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 21/24, bem 

como após cessar as agressões lhe ameaçou de morte, afirmando: “vou 

parar de bater em você, porque o certo é matar você”.

Segundo o Parquet Estadual, após reduzir a capacidade de resistência da 

vítima, o réu a obrigou a fazer um jantar para ele.

Em certo momento, o réu entrou em contato telefônico com terceiro não 

identificado nos autos, e novamente ameaçou a vítima, ao dizer: “iria levar 

a vítima para Barra do Bugres, e que lá ele terminaria o serviço”, o que 

causou temor à vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em razão do 

contexto de violência por ela vivenciada, ocasião em saiu correndo, 

contudo, o réu a alcançou na rua e a agrediu até que ela desmaiasse, 

causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 21/24.

Por fim, após o réu se evadiu do local tomando rumo ignorado.
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Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 25/08/2017, fls. 45.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 59 e 61.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 19/08/2019, na qual foram ouvidas as 

vítimas: ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e A.A.S.O., e, por fim, o 

interrogado o réu, todos com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 78).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de alegações 

finais, pugnou pela condenação do réu, nos moldes da denúncia 

(áudio/vídeo DVD – fls. 78).

A Defesa, por sua vez em memoriais, fls. 81/82, requer:

I – Absolvição do réu das infrações penais a ele imputadas, por não existir 

prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos VII, 

do Código de Processo Penal;

II – Em caso de condenação:

II.I – A aplicação da pena no seu patamar mínimo;

II.II – O direito de recorrer em liberdade.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

II.I.I – DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA SANÇÃO DO CRIME DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, “CAPUT”, DO CP)

A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, disciplinado 

no artigo 146, “caput”, do Código Penal, alusivo ao FATO 05, não restaram 

comprovadas, na medida em que a vítima não corroborou neste Juízo 

Especializado (áudio/vídeo DVD – fls. 78) sob o crivo do contraditório e 

ampla defesa o referido crime, cuja conduta do réu consiste em após 

reduzir a capacidade de resistência da vítima a obrigou a fazer um jantar 

para ele.

A testemunha A.A.S.O., e forma breve, nada mencionou a respeito do 

suposto crime de constrangimento ilegal em face de sua genitora 

(áudio/vídeo DVD – fls. 78).

 O réu nega veementemente o cometimento do crime de constrangimento 

ilegal em face da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS (áudio/vídeo 

DVD – fls. 78).

 Dessa forma, não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado-Juiz 

(detentor do “jus puniendi”) provar sua culpa, e provar de forma cabal, 

sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da materialidade e da 

autoria do crime de constrangimento ilegal, vez que pela insuficiência do 

conjunto probatório não autoriza o édito condenatório.

Comungando desse entendimento vem o doutrinador Fernando da Costa 

Tourinho, dizendo:

“Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja 

prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se 

impõe. Evidente que a prova deve ser séria... Uma condenação é coisa 

séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os 

carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os 

Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o 

réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a 

respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”. TOURINHO, 

Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. V. I, 

Saraiva, 1997, p. 582, grifos nossos.

Nesse mesmo diapasão vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, “in verbis”:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE 

NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO 

RECORRIDO PELA PRÁTICA DOS DELITOS EM ALUSÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA 

DELITIVA – VERSÃO INCONSISTENTE DA VÍTIMA ACERCA DA DINÂMICA 

DOS FATOS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

 Deve ser mantida a sentença absolutória porquanto, do conjunto 

probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da 

prática, pelo acusado, do crime de lesão corporal de natureza leve e a 

ameaça, mormente quando o depoimento da vítima não possui a 

credibilidade necessária a ensejar uma condenação segura, devendo ser 

aplicado em favor dele o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap 

153184/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 14/12/2016, DJE 23/01/2017, 

grifos nossos.)

Pelo exposto, ABSOLVO o réu da sanção do artigo 146, “caput”, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, alusivo ao FATO 05; em 

face da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, na forma da Lei 

11.340/06, por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 II.I.II – DA CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DOS CRIMES DE 

LESÕES CORPORAIS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FATOS 01, 02 e 03 – 

E DOS CRIMES DE AMEAÇAS – FATO 04

A materialidade do crime de lesão corporal com violência doméstica, em 

continuidade delitiva, disciplinado no artigo 129, §9º, c/c artigo 71, “caput”, 

ambos do Código Penal, razão dos FATOS 01 e 03, é comprovada com a 

produção do resultado naturalístico de lesão a incolumidade pessoal da 

vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, que ocorreu conforme Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2015.70186-01, fls. 21/24, moldes 

da denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 512/2016/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT.

 Já a materialidade do crime de lesão corporal com violência doméstica, 

disciplinado no artigo 129, §9º, do Código Penal, concernente ao FATO 02, 

é comprovada com a produção do resultado naturalístico de lesão a 

incolumidade pessoal da vítima A.A.S.O., que ocorreu segundo Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2015.70222-01, fls. 25/26, ambos 

nos moldes da denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 

512/2016/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

 Vale ressaltar que a vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS prestou 

suas declarações em juízo, de maneira clara e coerente, confirmando 

aquelas prestadas em sede policial, principalmente as:

Confirmar, em apertada síntese, as três ocasiões distintas em que foi 

agredida pelo réu, bem como a única vez em que foi agredido o seu filho 

da mesma (áudio/vídeo DVD – fls. 78).

Ressalto que a vítima A.A.S.O. realizou suas declarações em juízo de 

maneira clara e coerente, confirmando aquelas efetuadas a fase de 

investigação criminal, especialmente ao:

Confirmar, de forma resumida, que ele, bem como sua mãe foram 

agredidos pelo réu (áudio/vídeo DVD – fls. 78).

O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de lesão corporal com violência doméstica, com relação aos FATOS 

01, 02 e 03 (áudio/vídeo DVD – fls. 134), todavia a sua versão se mostra 

isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento 

indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções 

das vítimas (áudio/vídeo DVD – fls. 78).

 Pelo contrário, ao que se constatam o depoimento das vítimas são 

harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, garantindo 

absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria 

pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento 

probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente 

condenação do réu nos crimes de lesões corporais com violência 

doméstica, com relação aos FATOS 01, 02 e 03, quando se coadunam 

com os demais elementos de convicção, como é caso dos autos em 

epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

 “APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE 

DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 

NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA 
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DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS 

DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – 

JULGADOS DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO 

PER RELATIONEM – ATO PRATICADO PELO APELANTE 

DESPROPORCIONAL – POSICIONAMENTO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONTRARIEDADE À 

DISPOSITIVO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”.

“[...] Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos 

elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de 

lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito 

e a palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha, 

coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, a desvelar a 

autoria e materialidade delitiva.” (TJMT, Ap 177613/2016, grifos nossos)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.

(TJ/MT. Ap 97924/2017, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

No que concerne a materialidades dos crimes de ameaças, em 

continuidade delitiva, disciplinado no artigo 147, “caput”, c/c artigo 71, 

“caput”, referente ao FATO 04, ambos do Código Penal, que possuem 

naturezas formais por se consumarem quando a ofendida ELIANE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS toma conhecimento das ameaças, como 

ocorreram nos moldes na denúncia que está lastrada no Inquérito Policial 

de n. 512/2016/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

 Saliento que a vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS efetuou suas 

declarações em juízo de maneira clara e coesa, ratificando aquelas 

realizadas durante a investigação policial, sobretudo ao:

Confirmar, com poucas palavras, as duas ameaças realizadas pelo réu 

contra ela (áudio/vídeo DVD – fls. 78).

A testemunha A.A.S.O., concernente ao FATO 02, de forma breve, nada 

mencionou a respeito das ameaças sofridas por sua mãe (áudio/vídeo 

DVD – fls. 78).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento dos 

crimes de ameaça, em continuidade delitiva, referente ao FATO 04 

(áudio/vídeo DVD – fls. 78), todavia a sua versão se mostra isolada do 

conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento indicador de 

que os fatos denunciados tenha sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constatam o depoimento da vítima ELIANE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS é harmônico, coerente e não destoa em 

nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na 

aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima 

a característica de instrumento probatório de ampla valoração, 

permitindo-se que embase a presente condenação do réu na sanção nos 

crimes de ameaça, em continuidade delitiva, referente ao FATO 04, 

quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é 

caso dos autos em epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, DJE 

08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz 

Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades dos crimes de lesões corporais com 

violência doméstica, (FATOS 01, 02 e 03) e dos crimes de ameaças 

(FATO 04) estão provadas mediante: Boletim de Ocorrência n. 2015.63779 

(fls. 11/12), Termos de Declarações (fls. 13/15, 39 e 40), Termo de 

Representação Criminal (fls. 16), Laudos Periciais de Lesões Corporais n. 

1.9067.2.2015.70186-01 (fls. 21/24) e n. 1.9067.2.2015.70222-01 (fls. 

25/26), Relatório Conclusivo (fls. 42) oitiva das vítimas, ambas com a 

utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 78), 

e demais provas constantes nos autos.

 A autoria as materialidades dos crimes de lesões corporais com violência 

doméstica, (FATOS 01, 02 e 03) e dos crimes de ameaças (FATO 04) é 

certa e recai sobre as condutas dolosas do réu narradas nos referidos: 

Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Termo de Representação 

Criminal e oitivas das vítimas, bem como demais provas constantes nos 

autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos dos 

crimes de lesões corporais com violência doméstica (artigo 129, §9º, do 

Código Penal) com relação aos FATOS 01, 02 e 03, e dos crimes de 

ameaças, continuidade delitiva (artigo 147, “caput”, c/c artigo 71, “caput”, 

ambos do Código Penal), referente ao FATO 04, consistentes em Fatos 

Típicos (condutas dolosas tendo como nexos causais um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidades (ilicitudes) e Culpabilidades (sujeito 

em plena capacidade de discernimento e compreensão das ilicitudes 

praticadas quando exigíveis condutas diversas).

A Defesa, em suas teses de fls. 81/82, requer:

I – Absolvição do réu das infrações penais a ele imputadas, por não existir 

prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos VII, 

do Código de Processo Penal;

II – Em caso de condenação:

II.I – A aplicação da pena no seu patamar mínimo;

II.II – O direito de recorrer em liberdade.

As referidas teses da absolvição e da aplicação da pena no seu patamar 

mínimo, não condizem com os elementos probatórios colhidos e 

contraditados na fase instrutória concernentes aos crimes em epígrafe.

 Saliento que neste momento não se faz presente os requisitos 

ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) sendo “Fumus 

Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de 

autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do 

acusado em liberdade). Assim, o réu tem o direito constitucional de 

recorrer em liberdade.

Compulsando os autos verificam-se os sinais indicativos de condenação 

consistentes na agravante por prevalecer de relações domésticas (artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) aos crimes de ameaças; na 

continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal) com relação aos 

crimes de lesões corporais com violência doméstica concernente aos 

FATOS 01 e 02; na continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código 

Penal) referente aos crimes de ameaças; e na agravante da reincidência 
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(processo n. 20815-78.2013.811.0002, código n. 324422, perante a 

Segunda Vara Criminal desta Comarca), no concurso material de crimes 

(artigo 69, “caput”, do Diploma Penal), disciplinada no artigo 61, inciso I, do 

Diploma Penal; todos na forma da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia em 

face do réu BRUNO MIRANDA DA SILVA, filho de Benedito Domingos da 

Silva e Florentina Costa Miranda da Silva, e:

I – ABSOLVO da sanção do artigo 146, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, ambos do Código Penal, alusivo ao FATO 05; em face da vítima 

ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, na forma da Lei 11.340/06, por não 

existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal;

 II – CONDENO nas sanções do:

II. I – artigo 129, §9º, do Código Penal, por 3 (três) vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), em razão dos FATOS 01 e 

03, em face da vítima ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em concurso 

material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com;

II. II – artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, 

ambos do Código Penal, concernente ao FATO 02, contra a vítima 

A.A.S.O., em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com;

II. III – artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, 

do Diploma Penal), referente ao FATO 04, em desfavor da vítima ELIANE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em concurso material (artigo 69, “caput”, do 

Diploma Penal) com;

II. IV – todos na forma do na forma da Lei 11.340/06.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 

passo a lhe dosar as penas.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

(ART. 129, §9º, DO CP) EM FACE DA VÍTIMA ELIANE CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS – FATOS 01 E 03.

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, por existir agravante da reincidência 

(processo n. 20815-78.2013.811.0002, código n. 324422, perante a 

Segunda Vara Criminal desta Comarca), aumento a pena em 15 (QUINZE) 

DIAS DE DETENÇÃO. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) 

MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES E 15 

(QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.I.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) EM FACE 

DA VÍTIMA ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS – FATOS 01 E 03.

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por SEREM TRÊS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9º, do Código Penal) praticados nas 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, a PENA de 3 

(TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO será AUMENTADA EM 

1/6 (UM SEXTO), correspondendo a 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO, 

TOTALIZANDO a PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE 

DETENÇÃO.

III.I.II – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

(ART. 129, §9º, DO CP) EM DESFAVOR DA VÍTIMA A.A.S.O. – FATO 02.

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “h”, do Código Penal, bem como a agravante da reincidência 

(processo n. 20815-78.2013.811.0002, código n. 324422, perante a 

Segunda Vara Criminal desta Comarca), aumento a pena na fração de 15 

(QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, para cada agravante, totalizando 1 (UM) 

MÊS DE DETENÇÃO. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 4 

(QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 4 (QUATRO) MESES 

DE DETENÇÃO.

 III.I.III – DOS CRIMES DE AMEAÇAS (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) CONTRA 

A VÍTIMA ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS – FATO 04

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante da reincidência 

(processo n. 20815-78.2013.811.0002, código n. 324422, perante a 

Segunda Vara Criminal desta Comarca), disciplinada no artigo 61, inciso I, 

do Código Penal, bem como a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção, 

para cada agravante, totalizando 10 (dez) dias de detenção. Dessa forma, 

fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) 

DIAS DE DETENÇÃO.

III.I.IV.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) – FATO 

04

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por SEREM DOIS CRIMES DE AMEAÇAS (artigo 147, “caput”, 

do Código Penal) praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução, a PENA DE 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE 

DETENÇÃO será AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO), correspondendo a 6 

(SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, TOTALIZANDO a PENA DE 1 (UM) MÊS E 16 

(DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.V – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 

01, 02, 03 E 04.

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelos CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (FATOS 01 e 02) a 

PENA de 4 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, pelo 

CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (FATO 04) a 

PENA de 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, e pelos CRIMES DE 

AMEAÇAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (FATO 04) a PENA de 1 (UM) 

MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, que cumuladas TOTALIZAM 

A PENA de 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME SEMIABERTO, conforme o artigo 33, §§2º e 3º, do 

Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) 

perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de 

Justiça, “ipsis litteris”:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 
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elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado.

INTIMEM-SE, pessoalmente, as vítimas (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), sendo a vítima A.A.S.O. na pessoa de sua represente legal, o 

réu e o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de dezembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454346 Nr: 13816-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA E SILVA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/O

 INTIMAÇÃO para o advogado JULIANO PEREIRA NUNES FILHO 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 565358 Nr: 1409-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MARTINS DE 

SOUZA BARBOZA - OAB:20521/O

 INTIMAÇÃO para o advogado JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA 

BARBOZA, OAB/MT 20.521, para comparecer na audiência designada 

para o dia 10 de Fevereiro às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 601799 Nr: 21508-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JUNIOR SILVA MINOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:MT 20.883

 Instado a se manifestar, o MPE pugnou pelo indeferimento da revogação 

da prisão preventiva do acusado.É O RELATÓRIO.DECIDO.1)DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.O acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 71/75, arrolando as mesmas testemunhas de 

acusação. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 

do Código de Processo Penal, designo para o dia 30 de janeiro de 2020, às 

15h45min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do acusado.Intimem-se a vítima, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela Defesa do acusado (fls. 06) 

e o acusado.Requisite-se o acusado preso.2)DA PRISÃO 

PREVENTIVA.Analisando os autos, verifico que LUCIANO JUNIOR SILVA 

MINOTT teve a sua prisão preventiva decretada em razão de ter restado 

evidenciado a presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus 

comissi delicti) dos delitos a ele imputados, sendo necessária a sua 

segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para 

assegurar a integridade físico-psíquica da vítima, fls. 58/61.A prisão 

preventiva exige para ser decretada, além da prova da existência do crime 

e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses 

previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal..Diante de tais fatos, verifico que ainda 

se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção 

da prisão preventiva de LUCIANO JUNIOR SILVA MINOTT, uma vez que, 

apesar dos argumentos lançados pela Defesa, a custódia cautelar do 

acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, INDEFIRO o 

pleito de fls. 71/75 e MANTENHO a prisão preventiva do acusado LUCIANO 

JUNIOR SILVA MINOTT.INTIMEM-SE o acusado, a sua Defesa constituída e 

a vítima, da seguinte decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria 

Pública.Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de acusado 

preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 589166 Nr: 14429-22.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 No mais, considerando a necessidade de proteger a vítima, MANTENHO 

AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em desfavor do acusado nos autos 

código PJE 1009774-87.2019.8.11.0002, consistentes em: AFASTAMENTO 

DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 300 (trezentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).SEPARAÇÃO DE 

CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 

889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil.SIRVA-SE A DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA DO ACUSADO EDNO DOLDAN DE 

AGUIAR.ADVIRTA-SE O ACUSADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AS 

MEDIDAS IMPOSTAS, SOB PENA DE NOVO DECRETO DA PRISÃO 

PREVENTIVA.Antes da soltura do acusado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A 

OFENDIDA sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE A IMEDIATA 

SOLTURA DO ACUSADO.CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria 

Pública.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 11 de outubro de 

2019.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 495326 Nr: 11217-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO KRUKI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO KRUKI SANTANA, Cpf: 

02711091147, Rg: 25633589, Filiação: Edna da Cunha Kruki e Firmo 

Santana Filho, data de nascimento: 31/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), serralheiro, Telefone 65 99326-7695. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu ADRIANO KRUKI SANTANA, filho de Edna da Cunha Kruki 

e Firmo Santana Filho, com fulcro na sanção do artigo 21 do Decreto-Lei 

3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), com incidência do artigo 61, 

inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso I, 

da Lei 11.340/06. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código 

Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 

3.688/41)Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes; conduta social nada que agrave; 

personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos não há 

elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem 

dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 15 (QUINZE) DIAS 

DE PRISÃO SIMPLES.No que tange a segunda fase, presente as 

agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, 

aumento a pena na fração de 2 (dois) dias de prisão simples, para cada 

agravante, totalizando 4 (quatro) dias de prisão simples. Dessa forma, fixo 

a PENA PROVISÓRIA EM 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.Por 

fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante converto a 

PENA provisória em DEFINITIVA, CORRESPONDENDO A 19 (DEZENOVE) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, com 

fulcro no artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. No presente caso não 

será convertida a pena de prisão simples por restritiva de direito em razão 

da violência perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior 

Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática de crime 

ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Transitada em julgado e permanecendo inalterada está 

decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1.Expeça-se 

ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil 

de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado.DETERMINO QUE 

O RÉU REVEL (fls. 109) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462041 Nr: 17485-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PACHECO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO PACHECO FRANCISCO, Cpf: 

03660098183, Rg: 1625598-4, Filiação: Edna Pacheco e Hamilton Pacheco 

Francisco, data de nascimento: 13/11/1987, brasileiro(a), natural de 

Tupaciguara-MG, solteiro(a), trabalha em frigorifico, Telefone 92947799. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu THIAGO PACHECO FRANCISCO, filho de Hamilton 

Francisco e Edna Pacheco Francisco, com fulcro na sanção do artigo 129, 

§9º, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso I, da Lei 

11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, 

passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE LESÃO 

CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.No que 

tange a segunda fase, por não existir agravante ou atenuante, mantenho a 

PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Por fim, na terceira 

fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em 

DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, 

e§3°,do Código Penal.No presente caso não será convertida a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 

7° da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, conforme a Súmulan. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática 

de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 104) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06) e o Ministério 

Público, já a Defesa via Dje.CONDENO o réu, que foi defendido por 

advogado particular, ao pagamento das custas processuais na forma da 

Lei.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 26 de 

novembro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558431 Nr: 19403-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947

 INTIMAÇÃO para o advogado JUCELIANA MARTINS, OAB/MT 6947, para 

comparecer na audiência designada para o dia 10 de Fevereiro de 2020 

às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517815 Nr: 23240-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12.070

 INTIMAÇÃO para o advogado Marcel de Sá Pereira, OAB/MT 12070, de 

que fora designada audiência para o dia 11 de Fevereiro às 14:00 horas, 

na sede do juízo deprecado de Várzea Ggrande-MT para 

oitiva/interrogatório da testemunha/acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 589166 Nr: 14429-22.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 INTIMAÇÃO para o advogado FERNANDA MENDES PEREIRA, OAB/MT 

4455, para comparecer na audiência designada para o dia 13 de Fevereiro 

de 2020 às 15:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 550043 Nr: 15020-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hitler Pullig Filho - 

OAB:11529/MT

 Código: 550043

VISTOS ETC

 Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por GERSON SANTIN em face 

de KEUCIANE LAGASSE BRITES, sustentando ser proprietário do imóvel 

descrito na matricula sob o n. 23629, confinante “sim” da Chácara Ouro 

Fino. Ao final requer a concessão da liminar para suspender a decisão 

deferida nos autos n. em apenso, referente a recondução da vitima ao 

imóvel objeto da lide.

 Com o pedido foram juntados os documentos de fls. 24/40.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Verifico que este Magistrado proferiu sentença que revogou as medidas 

Protetivas Código 497408.

 Assim, não existindo Medidas Protetivas envolvendo as partes não há 

que se falar em competência da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande.

 Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

GUARDA DE MENOR, ALIMENTOS, VISITAS E PARTILHA DE BENS – 

SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES – SUSCITADO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FEITO CÍVEL FAMILIARCORRELATO COM 

MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EXTINTO E 

ARQUIVADO – CESSAÇÃO DA CAUSA AUTORIZADORA DA 

MODIFICAÇÃO – COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO 

FAMILIAR – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA 

JURISDIÇÃO – CPC, ART. 87 – CONFLITO IMPROCEDENTE. Com a extinção 

e arquivamento da medida protetiva decorrente de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, cessa a causa autorizadora da modificação da 

competência para processamento e julgamento do feito cível de natureza 

familiar por ser esta absoluta. Cessada a causa autorizadora da 

modificação da competência, o feito cível de natureza familiar deve ser 

processado e julgado pelo respectivo Juízo Especializado. A alteração da 

competência em razão da matéria enseja a inaplicabilidade do princípio da 

perpetuação da jurisdição (CPC, art. 87). Conflito improcedente”. (TJMT, 

CC 146485/2013, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. em 19/05/2014)

 Dessa forma, uma vez que as medidas protetivas que envolviam as 

partes foram extintas (Código 497408), cessa a causa autorizadora da 

modificação da competência para processar e julgar a demanda de 

embargos de terceiro.

 A propósito, o artigo 64, § 1º do CPC estabelece que a incompetência 

absoluta deve ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desta forma, inexistindo causa modificadora de competência para a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os presentes 

autos, determinando a sua remessa dos autos a uma das Vara de Família 

e Sucessões desta Comarca, para as providências cabíveis.

REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 11 de novembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542190 Nr: 10957-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TACIANA AMORIM OBICI - 

OAB:22202/O

 INTIMAÇÃO para a advogada do reu, Taciana Amorim Obici OAB/MT 

22.202-O, apresentar resposta à acusação com relação ao acusado 

GUILHERME DOMINGOS FERRI, no prazo legal
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420571 Nr: 22317-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA, Cpf: 

00542808188, Rg: 14719533, Filiação: Ricarda de Almeida Oliveira e 

Aristides Curvo de Almeida, data de nascimento: 01/09/1984, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, separado(a) judicialmente, serralheiro, 

Telefone 65.9228.1509/9920739. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA, filho de Aristides Curvo 

de Oliveira e Ricarda de Almeida Oliveira, com fulcro nas sanções do 

artigo 129, §9º, do Código Penal, em concurso material (artigo 69, “caput”, 

do Diploma Penal) com o artigo 147, “caput”, este com incidência do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei 

11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, 

passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE LESÃO 

CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.No que 

tange a segunda fase, por não existir agravante ou atenuante, mantenho a 

PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Por fim, na terceira 

fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em 

DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.III.I.II – DO 

CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes inexistentes 

maus antecedentes; conduta social nada que agrave; personalidade do 

agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o 

prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No 

que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. III.I.III – 

DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”,DO CP)Configura 

legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do Diploma 

Penal:“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 

penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.Dessa forma, o réu cumprirá pelo CRIME DE 

LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9º, do 

Código Penal) a PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, e pelo CRIME 

DE AMEAÇA (artigo 147, “caput”, do Diploma Penal) a PENA DE 1 (UM) 

MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, que cumuladas TOTALIZAM A 

PENA4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e 

§3º, ambos do Código Penal.No presente caso não será convertida a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 

7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática 

de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 82) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544291 Nr: 11947-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MARCIO DA CRUZ SILVA, Cpf: 

00052109178, Rg: 15182100, Filiação: Maria de Fatima Jovo da Cruz e 

Arnaldo Alves da Silva, data de nascimento: 13/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, mecânico de automóvel, Telefone 

6599293-0936. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu LUIZ MARCIO DA CRUZ SILVA, filho de Arnaldo Alves da 

Silva e Maria de Fátima Jovo da Cruz, com fulcro no artigo 147, “caput”, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do 

artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 

59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No que tange a 

segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS 

DE DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou 

minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 

(UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.No 

presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) 

perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de 

Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 
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ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Transitada em julgado e permanecendo inalterada está 

decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1.Expeça-se 

ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil 

de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado, nos moldes do 

artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O RÉU REVEL (fls. 52) seja 

intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do artigo 392 do 

Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, 

“caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447246 Nr: 10550-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - OAB:MT 

17.056/O, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02783296160, Rg: 20359756, Filiação: Nilza Ferreira dos Santos e Geraldo 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 29/01/1988, brasileiro(a), natural 

de Araputanga-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu FABIANO FERREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado, com fulcro na sanção do artigo 148, “caput”, c/c artigo 61, 

inciso II, alíneas “f” e “l”, do Diploma Penal, na forma daLei 

11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, ambos do Código 

Penal, passo a lhe dosar as penas.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I –CRIME DE 

CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, “CAPUT”, DO CP)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes inexistentes 

maus antecedentes; conduta social nada que agrave; personalidade do 

agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o 

prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.No 

que tange a segunda fase, presente as agravantes do artigo 61, inciso II, 

alíneas “f” e “l”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 2 (dois) 

meses de reclusão, para cada agravante, totalizando 4 (quatro) meses de 

reclusão. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA EM 1 (UM) ANO E 4 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A 

SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea 

“c”, e §3º, ambos do Código Penal.No presente caso a pena da infração 

penal não serão convertidas em restritiva de direito, devido a violência 

(artigo 7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, em consonância com a 

Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, transcrita: “Súmula 588 do 

STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com 

violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 121) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556781 Nr: 18429-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREWIRA - OAB:MT 15.481

 INTIMAÇÃO para o advogado NILTON MARCOS NUNES PEREWIRA, 

OAB/MT 15481, para comparecer na audiência designada para o dia 06 de 

Fevereiro às 14:45 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 426322 Nr: 25306-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

JOÃO BATISTA BARBOSA, vulgo “NEI”, filho de José Barbosa e Maria 

Marlene Barbosa, com fulcro no artigo 147, “caput”, do Código Penal, em 

concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 21 do 

Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), ambos com 

incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma do 

artigo 7°, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a lhe dosar as penas.III.I – 

DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 
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inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No que tange a 

segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

[...],1.555 da CNGC/TJMT.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, 

“caput”, da Lei n. 11.340/2006), o réu, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 21 de janeiro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579193 Nr: 8935-79.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMAS DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:MT 21.516/O

 INTIMAÇÃO para o advogado ADMILSON FRANCISCO DE MOURA, 

OAB/MT 21.516/O, apresentar as razões de recurso, no prazo de 02 

(dois) dias, com relação ao acusado ADIMAS DE LANA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 509382 Nr: 18667-55.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 Código: 509382

 VISTOS ETC.

Verifico que no termo de audiência de fls. 117 as partes pugnaram pela 

avaliação do imóvel a ser partilhado.

 Dessa forma, defiro o pedido e determino a expedição de mandado de 

avaliação do bem imóvel descrito no item II, letra “a” da exordial, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça entrar em contato com as partes para que 

acompanhem o mesmo até o imóvel objeto da avaliação, devendo encartar 

avaliação circunstanciada no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com a juntada do laudo de avaliação, determino a intimação das partes 

para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439186 Nr: 6375-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI BISPO DA SILVA, Filiação: 

Jesuina Maria da Silva, data de nascimento: 31/03/1975, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO o réu VANDERLEI BISPO DA SILVA, filho de 

Alisberto Bispo da Silva e Gesuína Maria da Silva, com fulcro na sanção 

do artigo 150, §1º, c/c artigo 61, inciso II,alíneas “f” e “h”, ambos do Código 

Penal, na forma da Lei 11.340/06. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 

e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I 

– DO CRIMEDE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO DURANTE A NOITE 

(ART. 150, §1º, DO CP) Na primeira fase da dosimetria da pena a 

culpabilidade normal; antecedente inexistente; conduta social nada que 

agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 

não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 

existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 6 (SEIS) 

MESES DE DETENÇÃO.No que tange a segunda fase, presente as 

agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, 

aumento a pena na fração de 1 (um) mês de detenção, para cada 

agravante, totalizando 2 (dois) meses de detenção. Dessa forma, fixo a 

PENA PROVISÓRIA em 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. Por fim, na 

terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA 

provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 8 (OITO) MESES DE 

DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.No presente caso a pena 

disciplinada no crime não serão convertidas em restritiva de direito, devido 

a violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, em 

consonância com a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, 

transcrita: “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal 

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos”. Grifos nossos.Deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, 

o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.Transitada em 

julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as 

seguintes providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 

15 da Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos 

órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO 

QUE O RÉU REVEL (fls. 116) seja intimado desta sentença mediante edital, 

nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se.Várzea Grande-MT, 06 de dezembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567409 Nr: 2534-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisella Cristina K. Rosa Silva 

- OAB:9.587/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado Gisella Cristina K. Rosa Silva, OAB/MT 

9.587/MT, apresentar resposta à acusação com relação ao acusado 

EVERTON RANGEL DIAS GOMES, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583544 Nr: 11265-49.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 INTIMAÇÃO para o advogado JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA, 

OAB/MT 21.167/0, apresentar alegações finais com relação ao acusado 

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 505089 Nr: 16462-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

JOSÉ VANDERLEI BARBOSA DA SILVA, vulgo “VANDO”, filho de Jesuína 

Ferreira da Silva e Benedito Barbosa da Silva, com fulcro no artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma 

do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No que tange a 

segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS 

DE DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou 

minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 

(UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, No presente caso não será convertida a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei n. 

11.340/2006) perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior 

Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 94) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei n. 11.340/2006), o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido 

pela Defensor ia  Públ ica ,  do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 28 

de maio de 2019. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525081 Nr: 1422-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:MT 10.246

 Processo n. 1422-94.2018.811.0002 – Código n. 525081.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Marcos Ferreira.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 24/2018/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de MARCOS FERREIRA, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas penas tipificadas nos 

moldes do:

I – artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma 

Penal), concernente ao FATO 01, em concurso material (artigo 69, “caput”, 

do Diploma Penal) com;

II – artigo 150, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, com relação ao FATO 02, em concurso material (artigo 69, “caput”, 

do Diploma Penal) com;

III – artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, pertinente ao FATO 03, em concurso material (artigo 69, 

“caput”, do Diploma Penal) com;

IV – artigo 147, “caput”, do Código Penal, referente ao FATO 04;

V – todos na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pelas infrações penais às vítimas.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATO 01:

 O réu entre o mês de novembro de 2017 à janeiro de 2018, Várzea 

Grande/MT, por diversas vezes, mediante violência psicológica contra a 

mulher, perturbou a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, de 

sua ex-companheira LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA.

FATO 02:

 O denunciado no dia 13/01/2018, por volta das 10h30min, na residência 

situada na Rua “Q”, Quadra 36, N. 10, Cohab Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, mediante violência psicológica e patrimonial contra a mulher, 

entrou na residência da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, 

contra a vontade expressa da mesma (sua ex-companheira), de quem é 

de direito.

FATO 03:

 O réu, no mesmo local, data e horário, provocou dolosamente vias de fato 

contra a sua ex-companheira LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA.

FATO 04:

O denunciado, na mesma data do FATO 02, por volta das 17h, proferiu 

ameaça, através de palavras via ligação telefônica (celular), cujo 

resultado atingiu a comarca de Várzea Grande/MT, de causar-lhe mal 

injusto e grave contra a sua cunhada CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA.

 Segundo o Ministério Público Estadual o réu, por não aceitar o término do 

relacionamento, por diversas vezes, entre o mês de novembro de 2017 à 

janeiro de 2018, perturbou a tranquilidade da vítima LUCIANE ALVES DE 

OLIVEIRA FERREIRA, por acinte ou por motivo reprovável, ao entrar em 

contato telefônico com a vítima, bem como ao monitorar e controlar o 

comportamento social da vítima, sob a justificativa que: “a vítima é esposa 

dele e deve satisfação a ele” (FATO 01).

A peça ministerial releva que, no dia 13/01/2018, por volta das 10h30min, o 

réu por não aceitar o término do relacionamento, dirigiu-se a casa da vítima 

LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, após empurrá-la e abrir um 

portão, ingressou nas dependências da residência da vítima, contra a 

vontade expressa ou tácita dela (FATOS 02 e 03).

Na sequencia o réu segurou a vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA 

FERREIRA, insistindo para que ela reatasse o relacionamento, entretanto, a 

vítima se manteve firme em postura contraria.

 A denúncia relata que a Polícia Militar foi acionada e encaminhou o réu a 

Central de Flagrantes, sendo que após ser liberado, proferiu ameaça de 
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morte contra CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (irmã de Luciane), através 

de ligação telefônica feita para LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, 

afirmando: “irá caçar a irmã da vítima” (FATO 04).

Diante disso, a vítima novamente acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a 

prisão em flagrante do réu.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 06/03/2018, fls. 104.

 Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 110 e 112/115.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 19/02/2019, na qual foram ouvidas as 

vítimas: LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA e CRISTIANE ALVES DE 

OLIVEIRA, a testemunha de acusação ALEXANDRE GUSMÃO DE 

FRANÇA, a testemunha de defesa THIAGO DAMIÃO LIMA SOUZA, e, por 

fim, interrogado o réu, todos com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, além de 

requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais 

causados às vítimas em razão das práticas das infrações penais em 

epígrafe, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, fls. 152/158.

A Defesa, por sua vez em memoriais, requer primeiramente o 

reconhecimento da tese da atipicidade da conduta, para que a denúncia 

seja julgada improcedente com a consequente absolvição do réu das 

sanções penais das infrações penais que lhe são imputados, com fulcro 

no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a 

absolvição do réu respaldado no inciso VI do artigo em comento, fls. 

160/167.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

II.I.I – DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA SANÇÃO DA CONTRAVENÇÃO 

PENAL DE VIAS DE FATO (FATO 03)

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, 

disciplinada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, pertinente ao FATO 03, 

não restaram comprovadas, diante da divergência apresentada nas 

declarações da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA prestadas em sede 

policial ao relatar que o réu a empurrou, fls. 20, quando comparadas com 

as realizadas neste Juízo Especializado em que negou ter sido empurrada 

pelo réu (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

A vítima CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA, irmã de Luciane, (FATO 04), não 

soube relatar se a vítima Luciane foi empurrada pelo réu na data dos 

fatos, em decorrência de outros casos praticados pelo réu (áudio/vídeo 

DVD –fls. 151).

 A testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA, cunhado de Luciane e 

marido de Cristiane, com poucas palavras, disse que apenas tomou 

ciência do que foi narrado pela vítima Luciane (áudio/vídeo DVD – fls. 

151).

 Já a testemunha THIAGO DAMIÃO LIMA SOUZA, de forma breve, não 

prestou informações pertinentes às infrações penais que são imputadas 

ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

O réu nega veementemente o cometimento da contravenção penal de vias 

de fato em face da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA (áudio/vídeo DVD 

– fls. 151).

 Dessa forma, não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado-Juiz 

(detentor do “jus puniendi”) provar sua culpa, e provar de forma cabal, 

sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da materialidade e da 

autoria da contravenção penal de vias de fato, vez que pela insuficiência 

do conjunto probatório não autoriza o édito condenatório.

Comungando desse entendimento vem o doutrinador Fernando da Costa 

Tourinho, dizendo:

“Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja 

prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se 

impõe. Evidente que a prova deve ser séria... Uma condenação é coisa 

séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os 

carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os 

Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o 

réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a 

respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”. TOURINHO, 

Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. V. I, 

Saraiva, 1997, p. 582, grifos nossos.

Nesse mesmo diapasão vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, “in verbis”:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE 

NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO 

RECORRIDO PELA PRÁTICA DOS DELITOS EM ALUSÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA 

DELITIVA – VERSÃO INCONSISTENTE DA VÍTIMA ACERCA DA DINÂMICA 

DOS FATOS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

 Deve ser mantida a sentença absolutória porquanto, do conjunto 

probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da 

prática, pelo acusado, do crime de lesão corporal de natureza leve e a 

ameaça, mormente quando o depoimento da vítima não possui a 

credibilidade necessária a ensejar uma condenação segura, devendo ser 

aplicado em favor dele o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap 

153184/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 14/12/2016, DJE 23/01/2017, 

grifos nossos.)

Pelo exposto, ABSOLVO o réu da sanção do artigo 21 do Decreto-Lei 

3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da 

Lei 11.340/06, pertinente ao FATO 03, por não existir prova suficiente para 

a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 II.I.II – DA CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DA CONTRAVENÇÃO 

PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA (FATO 01), DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (FATO 02) E 

DO CRIME DE AMEAÇA (FATO 04)

 A materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, 

em continuidade delitiva, disciplinada no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41 

c/c artigo 71, “caput”, do Código Penal, concernente ao FATO 01, é 

comprovada pela consumação que ocorreu quando a vítima LUCIANE 

ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA foi perturbada pelo réu em sua 

tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, nos moldes da denúncia 

que está lastrada pelo Inquérito Policial de n. 24/2018/DEDMCI VARZEA 

GRANDE/MT.

Vale ressaltar que a vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA 

prestou suas declarações em juízo de maneira clara e coerente, 

confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu lhe perturbou em sua 

tranquilidade, entre o mês de novembro de 2017 à janeiro de 2018, na 

medida em que monitorava e controlava o seu comportamento social, sob 

a justificativa que: “a vítima é esposa dele e deve satisfação a ele” 

(áudio/vídeo DVD – fls. 151).

A vítima CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (FATO 04) realizou suas 

declarações em juízo de maneira clara e coesa, ratificando aquelas 

realizadas em sede policial, especialmente ao:

Confirmar, de forma sucinta, que o réu perturbou a tranquilidade de sua 

irmã Luciane, entre o mês de novembro de 2017 à janeiro de 2018 

(áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 A testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA, cunhado de Luciane e 

marido de Cristiane, com poucas palavras, narra ouviu áudios em que o 

réu perturbava a tranquilidade da vítima (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Já a testemunha THIAGO DAMIÃO LIMA SOUZA, de forma breve, não 

prestou informações pertinentes às infrações penais que são imputadas 

ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

O réu nega veementemente o cometimento da contravenção penal de 
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perturbação da tranquilidade, em continuidade delitiva, contra a vítima 

LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Vale ressaltar que não há nos autos qualquer elemento indicador de que 

os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima LUCIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 01), da vítima CRISTIANE ALVES DE 

OLIVEIRA (FATO 04), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE 

FRANÇA.

 Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos da vítima LUCIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 01), da vítima CRISTIANE ALVES DE 

OLIVEIRA (FATO 04), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE 

FRANÇA são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, 

garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação do réu na sanção da contravenção 

penal de perturbação da tranquilidade, em continuidade delitiva, quando se 

coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos 

autos em comente, em consonância com os posicionamentos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Ilustre Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, “in verbis”:

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE – ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS PALAVRA DA VÍTIMA 

ESPECIAL RELEVÂNCIA PRECEDENTES STJS APELO IMPROVIDO.

1) Não há dúvida quanto a autoria e a materialidade da contravenção penal 

(perturbação da tranquilidade), razão pela qual não merece acolhimento o 

pleito de absolvição ante a insuficiência probatória.

2) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em 

crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial 

relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo 

clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando 

corroborada por outros elementos probatórios.

3) Apelo improvido. (TJ/ES. 2ªC.Crim., Ap. 00083075220168080011. rel. 

Adalto Dias Tristão, j. 06/06/2018, p. 12/06/2018, grifos nossos).

 PENAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DA VÍTIMA, POR 

ACINTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

AUTORIA E MATERIALIDADE.

Autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção de 

perturbação da tranquilidade confirmadas pelo conjunto probatório dos 

autos, especificamente as declarações da vítima e da informante. Apelo 

desprovido. (TJ/DF. 1ªT.Crim., Ap. 20160510098979/DF. rel. des. Mário 

Machado, j. 13/12/2018, Dje 18/12/2018, grifos nossos).

 No que concerne a materialidade do crime de violação de domicílio, 

disciplinado no artigo 150, “caput”, do Código Penal, com relação ao FATO 

02, por se tratar de crime instantâneo (no caso em apreço), consumou-se 

quando o réu entrou completamente na casa da vítima LUCIANE ALVES DE 

OLIVEIRA FERREIRA (ou em sua dependência), contra a vontade 

expressa da mesma, conforme descrito na denúncia que está lastrada no 

Inquérito Policial de n. 24/2018/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

Vale ressaltar que a vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA 

prestou suas declarações em juízo, de maneira clara e coerente, 

confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu ingressou nas dependências de 

sua residência, contra a vontade (expressa ou tácita) dela (áudio/vídeo 

DVD – fls. 151).

 Ressalto que a vítima CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (FATO 04) realizou 

suas declarações em juízo de maneira clara e coesa, ratificando aquelas 

realizadas em sede policial, especialmente ao:

Confirmar, de forma sucinta, que teve conhecimento que o réu invadiu a 

residência de sua irmã Luciane (áudio/vídeo DVD –fls. 151).

 A testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA, cunhado de Luciane e 

marido de Cristiane, com poucas palavras, informou que tomou ciência por 

meio de sua cunhada (vítima) que o réu havia invadiu a casa dela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Já a testemunha THIAGO DAMIÃO LIMA SOUZA, de forma breve, não 

prestou informações pertinentes às infrações penais que são imputadas 

ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

O réu nega veementemente o cometimento do crime de violação de 

domicílio perpetrado em desfavor da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA 

(áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Vale mencionar que não há nos autos qualquer elemento indicador de que 

os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima LUCIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 02), da vítima CRISTIANE ALVES DE 

OLIVEIRA (FATO 04), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE 

FRANÇA.

 Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos da vítima LUCIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 02), da vítima CRISTIANE ALVES DE 

OLIVEIRA (FATO 04), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE 

FRANÇA são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, 

garantindo absoluta credibilidade, permitindo-se que embase a presente 

condenação do réu na sanção do crime de violação de domicílio, quando 

se coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos 

autos em epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, “ispis litteris”:

 “VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUALIFICADORA DO HORÁRIO NOTURNO. 

INCORRE NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO 

PENAL, O AGENTE QUE INVADE RESIDÊNCIA DURANTE O REPOUSO 

NOTURNO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE SEUS PROPRIETÁRIOS. 

PARA RESTAR CONFIGURADO O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, 

BASTA QUE O RÉU ENTRE OU PERMANEÇA EM RESIDÊNCIA ALHEIA, SEM 

A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOS QUE ALI MORAM. SENTENÇA MANTIDA” 

(TJ/SC, 1ª C.Crim., ACR n. 378711 SC 1988.037871-1, rel. Nauro Collaço, j. 

25/02/1991. Djj 8.219, Data: 28/03/1991, p. 10, grifos nossos).

No que tange a materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 

147, “caput”, do Código Penal, referente ao FATO 04, possuiu natureza 

formal por se consumar quando os ofendidos tomam conhecimento da 

ameaça, em concurso formal, como ocorreu nos moldes na denúncia que 

está lastrada no Inquérito Policial de n. 24/2018/DEDMCI VARZEA 

GRANDE/MT.

Vale ressaltar que a vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA 

(FATOS 01 e 02) prestou suas declarações em juízo, de maneira clara e 

coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente 

ao:

Confirmar, de forma sucinta, a ameaça realizada pelo réu contra a vítima: 

CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (sua irmã), ao dizer via celular à vítima 

LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA (FATOS 01 e 02) que: “irá caçar 

a irmã da vítima (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Ressalto que a vítima CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA, irmã de Luciane, 

(FATO 04) realizou suas declarações em juízo de maneira clara e coesa, 

ratificando aquelas realizadas em sede policial, especialmente ao:

Confirmar, de forma breve, que foi ameaçada de morte pelo réu 

(áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 A testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA, marido de Cristiane, 

efetuou suas declarações em juízo de forma clara e coesa, ratificando 

aquelas realizadas em sede policial, especialmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu o ameaçou de morte sua 

esposa (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Já a testemunha THIAGO DAMIÃO LIMA SOUZA, de forma breve, não 

prestou informações pertinentes às infrações penais que são imputadas 

ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

O réu nega veementemente o cometimento do crime de ameaça, em face 

da vítima CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (áudio/vídeo DVD – fls. 151).

 Insta salientar que não há nos autos qualquer elemento indicador de que 

os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima CRISTIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 04), da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA 

(FATOS 01 e 02), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA.

 Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos da vítima CRISTIANE 

ALVES DE OLIVEIRA (FATO 04), da vítima LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA 

(FATOS 01 e 02), e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA 

são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, 

garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra das vítimas a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação do réu na sanção no crime de 

ameaça, quando se coadunam com os demais elementos de convicção, 

como é caso dos autos em análise, segundo o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “transcrito”:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 
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segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, DJE 

08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz 

Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades da contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, em continuidade delitiva (FATO 01), do crime de violação de 

domicílio (FATO 02), e do crime de ameaça (FATO 04), estão provadas 

mediante: Auto de prisão em Flagrante Delito (fls. 11), Boletins de 

Ocorrências n. 2018.14700 e n. 2018.14376 (respectivamente, fls. 12/13 e 

77/78), Termos de Declarações (fls. 20/21, 73 e 79), Termo de 

Representação Criminal (fls. 22), Termos de Depoimentos (fls. 66 e 67), 

Relatório Conclusivo (fls. 84/85), oitiva das vítimas: LUCIANE ALVES DE 

OLIVEIRA (FATOS 01 e 02) e CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA (FATO 04), 

e da testemunha ALEXANDRE GUSMÃO DE FRANÇA, todos com a 

utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 

151), e demais provas constantes nos autos.

 A autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em 

continuidade delitiva (FATO 01), do crime de violação de domicílio (FATO 

02), e do crime de ameaça (FATO 04), é certa e recai sobre as condutas 

dolosas do réu narrada nos referidos Auto de prisão em Flagrante Delito, 

Boletins de Ocorrências, Termos de Declarações, Termo de 

Representação Criminal, Termos de Depoimentos oitiva das vítimas e da 

testemunha, bem como outras provas carreadas aos autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos da 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em continuidade 

delitiva (artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 71, “caput”, do Código 

Penal), do crime de violação de domicílio (artigo 150, “caput”, do Código 

Penal), e do crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), 

consistentes em Fatos Típicos (condutas dolosas tendo como nexos 

causais um resultado naturalístico tipificado), Antijuricidades (ilicitudes) e 

Culpabilidades (sujeito em plena capacidade de discernimento e 

compreensão das ilicitudes praticadas quando exigíveis condutas 

diversas).

A Defesa em sua tese requer primeiramente o reconhecimento da 

atipicidade da conduta, para que a denúncia seja julgada improcedente 

com a consequente absolvição do réu das sanções penais das infrações 

penais que lhe são imputados, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código 

de Processo Penal, e subsidiariamente a absolvição do réu respaldado no 

inciso VI do artigo em comento, fls. 160/167.

A tese de absolvição do réu das infrações penais a ele imputado, não 

condiz com os elementos probatórios colhidos e contraditados na fase 

instrutória concernente as infrações penais exemplificadas nos FATOS 

01, 02 e 04.

Compulsando os autos verificam-se os sinais indicativos de condenação 

consistentes na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, na continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma 

Penal), concernente ao FATO 01, e no concurso material de crimes (artigo 

69, “caput”, do Código Penal), todos na forma da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia em 

face do réu MARCOS FERREIRA, filho de Oliveira Ferreira e Luzinete 

Ferreira, e:

I – ABSOLVO da sanção do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, 

pertinente ao FATO 03, por não existir prova suficiente para a 

condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal;

 II – CONDENO na sanção do artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, em 

continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), concernente ao 

FATO 01, em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com 

artigo 150, “caput”, do Código Penal, com relação ao FATO 02, em 

concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 147, 

“caput”, do Código Penal, referente ao FATO 04, todos com incidência do 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal e na forma da Lei 11.340/06.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41) – FATO 01

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 2 (dois) dias de 

prisão simples. Dessa maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em 17 

(DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 17 (DEZESSETE) DIAS 

DE PRISÃO SIMPLES.

III.I.I.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) III.I.I

 Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa maneira, por serem VÁRIAS CONTRAVENÇÕES PENAIS DE 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41) 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução 

A PENA DE 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES será AUMENTADA 

EM 1/6 (UM SEXTO), correspondendo a 2 (dois) dias de prisão simples, 

TOTALIZANDO A PENA DE 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

 III.I.II – DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, “CAPUT”, DO 

CP) – FATO 02

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.III – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) – FATO 04

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes maus antecedentes; conduta social nada que 

agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 
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não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 

existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS 

DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP)

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelo CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO a 

PENA de 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, e pelo CRIME DE 

AMEAÇA a PENA de 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, que 

cumuladas TOTALIZAM A PENA de 2 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE 

DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal, e pelas CONTRAVENÇÕES PENAIS 

DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (artigo 65 do Decreto-Lei 

3.688/41) A PENA DE 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, com fulcro no artigo 6º do Decreto-Lei 

3.688/41.

No presente caso as penas disciplinadas nas infrações penais não serão 

convertidas em restritiva de direito, devido a violência (artigo 7º da Lei 

11.340/06) perpetuada pelo réu, em consonância com a Súmula n. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, transcrita:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado.

 INTIMEM-SE, pessoalmente, as vítimas (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), o réu e o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

Várzea Grande-MT, 14 de outubro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516591 Nr: 22588-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 INTIMAÇÃO para o advogado BIBIANO PEREIRA LEITE NETO, OAB/MT 

8938, para comparecer na audiência designada para o dia 12 de Março de 

2020 às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574609 Nr: 6599-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 INTIMAÇÃO para o advogado IGOR JOSE RODRIGUES, OAB/MT 25093, 

para comparecer na audiência designada para o dia 05 de Março de 2020 

às 15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 579712 Nr: 9245-85.2019.811.0002

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

representação para o fim de reconhecer a prática do ilícito administrativo 

previsto no artigo 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por 

conseguinte, condenar o representado Hotel Morumbi Ltda., não sendo 

reincidente e em vista de seu capital social (fls. 32), ao pagamento de 

multa de 10 (dez) salários mínimos, no valor vigente à época da infração, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data e acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, valor que 

deverá ser revertido para o Fundo Municipal da Criança e do adolescente 

(artigo 214 do ECA ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Processo isento de custas/honorários 

advocatícios, na forma da lei (artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90).Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a Sra. 

Gestora, não havendo pagamento espontâneo no prazo de 30 (trinta) dias, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para execução da multa (artigo 

214, § 1º, do ECA ).Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o 

parquet. Cumpra-se.Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.Carlos José 

Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 484186 Nr: 4490-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 24463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 
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GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente designada (fls. 111) para o dia 04/03/2020, às 

14h45min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande, 07 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 582905 Nr: 10915-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento para apuração da prática de ato infracional 

supostamente perpetrado pelo jovem RAILSON OLIVEIRA DELUQUE.

Na r. sentença de fls. 52/68 foi aplicada ao representado a medida 

socioeducativa de internação, porém às fls. 37 vº foi atestada a 

inexistência de vaga em estabelecimento adequado à execução da 

internação definitiva outrora decretada.

Às fls. 74/75 o órgão do Ministério Público pugna pela substituição da 

medida aplicada para liberdade assistida pelo período de 06 (seis) meses 

e prestação de serviços à comunidade pelo período de 04 (quatro) meses, 

por 06 (seis) horas semanais, até o surgimento de vaga em 

estabelecimento adequado para a sua internação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Considerando que não há vaga disponível para a internação do 

adolescente, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento ministerial de fls. 

74/75, para o fim de substituir a medida socioeducativa de internação 

aplicada ao jovem Railson Oliveira Deluque para a medida de liberdade 

assistida pelo período de 06 (seis) meses e prestação de serviços à 

comunidade pelo período de 04 (quatro) meses, por 06 (seis) horas 

semanais, como forma de extinção do processo.

Encaminhem-se os autos à Central de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, para realização de audiência 

admonitória, a fim de tomar as providências cabíveis.

Da audiência, deverão ser cientificados o jovem e seus pais e/ou 

responsáveis, bem como o Ministério Público e o defensor do jovem.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 07 de Janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 582235 Nr: 10574-35.2019.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGDM, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEFDS, EHFDS, ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SAMUEL DE SOUZA 

SAMPAIO - OAB:MT 24.487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação dos autores requerendo a desistência da ação de 

regularização de guarda com pedido liminar, constante nas fls. 21, bem 

como considerando o teor do relatório do estudo psicossocial de fls. 

28/38, HOMOLOGO a desistência da ação e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Processo isento de 

custas/emolumentos ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

141, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA) c/c artigo 18 da Lei nº 7.347/85.Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande, 07 de Janeiro de 

2020.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 575114 Nr: 6864-07.2019.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJBFDS, GSRB, JGLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA JESUS ARAUJO - 

OAB:22710/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

extinguir o poder familiar da genitora Jussiney Leite Pereira em relação ao 

filho João Gabriel Leite Pereira (artigo 1635, inciso IV, do Código Civil c/c 

artigo 166, § 1º, inciso I, do ECA) e conceder aos autores Max José 

Botelho Ferreira da Silva e Giani Soares Ramos Botelho, a adoção do 

referido infante, que passará a se chamar João Gabriel Soares Ramos 

Botelho, atribuindo aos adotantes todos os direitos e obrigações daí 

decorrentes e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Após o 

trânsito em julgado e decorrido o prazo de 10 (dez) dias para a genitora 

exercer o seu direito de arrependimento, nos termos do artigo 166, § 5º, 

do ECA e do 9º Enunciado do Fórum dos Juízes da Infância e Juventude 

do Estado do Rio de Janeiro (FOEJI-RJ) , o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora Judiciária, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente para proceder ao cancelamento do registro de nascimento 

original do adotando, bem como para inscrever a presente sentença, da 

qual não se fornecerá certidão e, ainda, para que expeça novo assento 

de nascimento, consignando o novo nome do adotando, João Gabriel 

Soares Ramos Botelho, do pai Max José Botelho Ferreira da Silva, da mãe 

Giani Soares Ramos Botelho, dos avós paternos Louisete Ferreira da Silva 

e Terezinha Botelho da Silva e dos avós maternos João Eladir Moogen 

Ramos e Salvelina Soares Ramos (fls. 38), observando-se, no mais, o 

disposto no artigo 720 da CNGC .(...). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 02 de dezembro 

de 2019.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 547285 Nr: 13689-98.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADFM, DDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:MT 13.028, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:OAB MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de decretar a destituição do poder familiar da ré Ana Cristina de 

Figueiredo em relação à sua filha Alana de Figueiredo Monteiro, o que faço 
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com fulcro no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 

1.638 do Código Civil, rejeitando o pedido inicial de retificação de registro 

civil da aludida infante e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

I, do CPC.No que concerne ao pedido de guarda definitiva da infante Alana 

de Figueiredo Monteiro, verifica-se que já foi analisado e deferido ao 

autor/genitor por sentença transitada em julgado nos autos código nº 

525085, já arquivados, consoante consulta realizada nesta data ao 

sistema informatizado Apolo nesta data.Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, expeça-se mandado ao Cartório 

de Registro Civil competente para que proceda a averbação da sentença à 

margem do registro de nascimento do infante, nos termos do artigo 163 do 

ECA , observando-se, no mais, o disposto no artigo 720 da CNGC 

.Processo isento de custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 141, § 

2º, da Lei nº 8.069/90).Tudo cumprido, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias, retificando-se registro e autuação para o fim de 

incluir no polo ativo o genitor Danilo de Almeida Monteiro.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 11 de dezembro de 

2019.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 589134 Nr: 14415-38.2019.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMARA DA SILVA, BONFIM ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de “ação de regulamentação de guarda c/c tutela provisória de 

urgência” ajuizada por Maria José Alves da Silva em desfavor de Luzimara 

da Silva Bonfim de Souza, requerendo, em síntese, a guarda da infante 

Maria Victória Alves de Souza.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 10/19.

A presente ação foi distribuída para a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca e às fls. 20/21 houve declínio de competência 

para este Juízo Especializo.

 Às fls. 25/27 foi juntado o relatório informativo elaborado pela equipe 

técnica deste Juízo.

Às fls. 28 a parte autora pugnou pela desistência da presente ação.

Às fls. 32 o parquet manifestou-se favorável ao pedido de desistência.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Diante da manifestação da autora requerendo a desistência da presente 

ação, constante nas fls. 30/31, HOMOLOGO a desistência da ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Processo isento de custas/emolumentos ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA) c/c artigo 18 da Lei nº 

7.347/85.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 03 de dezembro de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 603393 Nr: 22309-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVFR, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, considerando a ocorrência supra, redesigno a audiência 

de continuação para o dia 10/01/2020 às 14h30min. Sem prejuízo, indefiro 

a revogação da internação provisória já decretada nos termos e pelos 

próprios fundamentos da r. decisão de fls. 52/53, acrescida ao fato de 

que a vítima ainda não foi ouvida em Juízo. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, __________ Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de 

Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 479985 Nr: 2035-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, AEGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela e multa cominatória ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

favor do infante Arthur Emanuel Gonçalves Machado, nascido em 

29/04/2016, em face do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Estado de 

Saúde), qualificados nos autos, requerendo que o réu seja compelido a 

disponibilizar o procedimento denominado neorocirurgia endoscópica com 

terceiro ventriculostomia associado a derivação ventrículoperitoneal, bem 

como todos os exames, medicamentos e tratamentos que se fizerem 

necessários pré e pós cirúrgicos, bem como, após alta médica, o 

tratamento médico de forma contínua e adequada, na modalidade home 

care, com equipe composta de profissionais aptos a oferecer ao infante o 

tratamento adequado, além de outros procedimentos que se mostrem 

necessários ao infante no decorrer feito e, ainda, arque com o custeio do 

aumento do consumo nas faturas de energia elétrica após a instalação da 

home care, sendo necessário no ato da disponibilização de tal serviço a 

instalação padrão de energia autônomo.

Narra a exordial que o menor foi diagnosticado com hidrocefalia e com 

múltiplas malformações do sistema nervoso central e, no final do mês de 

outubro de 2016, o infante foi internado no Pronto Socorro de Cuiabá em 

razão de insuficiência respiratória, encontrando-se internado desde então, 

devido a uma infecção pulmonar e infecção urinária.

Consta, ainda, que em 30/01/2017 a genitora do infante informou ao 

Ministério Público que o estado de saúde do seu filho voltou a piorar e por 

isso precisava ser submetido ao procedimento cirúrgico com urgência, 

pois corria o risco de progressão da hidrocefalia, sequela neurológica, 

hidrocefalia aguda, coma e óbito.

Por fim, relata que o Pronto Socorro no qual se encontrava internado não 

possui estrutura para realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao 

infante, pois é imprescindível que o hospital possua torre de vídeo para 

neuroendoscopia, neuroendoscópio, material de microcirurgia, material 

para craniotomia e homostático sintético, além de UTI pediátrica.

Por conta de tais fatos, discorrendo acerca da responsabilidade do Poder 

Público em garantir o direito à saúde, postula a parte autora pelo 

deferimento da tutela específica para o fim de compelir o requerido a 

disponibilizar imediatamente o procedimento cirúrgico e vaga em UTI 

pediátrica em hospital de referência, bem como requer sejam oferecidos 

todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos, insumos 
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necessários a higidez da saúde do infante, às expensas do Requerido, em 

hospital da rede pública ou privada, nesta ou em outra cidade, propiciando, 

ainda, condições para permanência de um de seus genitores durante o 

período de internação, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Pugna, ao final, além da confirmação da liminar, a disponibilização de 

serviço de home care após a alta médica, o custeio da energia elétrica 

decorrente do uso dos aparelhos que compõem o serviço de home care, 

com a instalação do padrão de energia autônomo, entre outros 

requerimentos correlatos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 24/70 (termos de 

comparecimento e declarações e documentos pessoais da genitora do 

infante, comprovante de renda, comprovante de endereço, certidão de 

nascimento do infante, plano de atenção domiciliar – PAD, relatórios e 

declarações médicas, cartão do SUS, boletim de atendimento e laudo de 

ressonância magnética do crânio).

A inicial foi recebida pela r. decisão de fls. 71/75, que deferiu a liminar 

pleiteada nos autos e determinou a citação do Estado requerido para 

oferecer resposta no prazo legal, intimando-o, ainda, para que o custeio 

do aumento do consumo nas faturas de energia elétrica seja feito às suas 

expensas, sob pena de bloqueio em contas públicas dos valores 

necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que ficou desde 

logo deferido.

Em atenção ainda ao sobredito decisum, às fls. 79/83 a parte autora 

apresentou emenda à inicial, para incluir no polo passivo da presente 

demanda a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

requerendo que “esta seja intimada para que se abstenha de realizar 

interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do infante 

ARTHUR EMANUEL GONÇALVES MACHADO, enquanto houver 

disponibilização do serviço de internação domiciliar, e posteriormente 

citada, julgando-se ao final procedente o pedido inicial.” (sic).

Em razão da inércia do réu para cumprir a liminar deferida nos autos, às 

fls. 89/91 houve o bloqueio judicial (sequestro) de verbas públicas do 

Estado de Mato Grosso, para o fim custear o procedimento cirúrgico 

prescrito ao infante. Além disso, foi deferido o requerimento da parte 

autora, recebendo a emenda à inicial e determinando a inclusão da 

empresa Energisa no polo passivo da presente demanda, bem como 

determinou que ela fosse intimada para se abster de realizar a suspensão 

do fornecimento de energia da residência do infante enquanto ele 

estivesse sendo atendido por meio do serviço de home care.

Às fls. 119, considerando a inércia do Estado requerido no cumprimento 

da liminar, conforme informado às fls. 106/108, foram deferidos novo 

bloqueio de valores para custeio do home care pelo período de 03 (três) 

meses e a intimação do Estado requerido para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, providenciasse a instalação do padrão de energia e todas 

as instalações elétricas necessárias ao regular funcionamento dos 

aparelhos utilizados pelo home care na residência da criança, sob pena de 

bloqueio judicial para tal fim, nos termos dos orçamentos colacionados às 

fls. 110/111.

Devidamente citado às fls. 76/78 e 88, o Estado requerido apresentou 

contestação às fls. 145/149, alegando, no mérito, o comprometimento com 

o princípio da universalidade do acesso à saúde, que a hipossuficiência 

financeira não ficou demonstrada e da impertinência da aplicação da multa 

diária, da necessidade de se utilizar a tabela do SUS como parâmetro, 

pugnando, ao final, pela improcedência do pedido e, subsidiariamente, em 

caso de condenação, que sejam observados os valores da tabela do SUS.

Devidamente citada às fls. 98 e 205/206, a Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A – CEMAT apresentou contestação às fls. 

186/189, sustentando, em suma, a possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, pugnando, 

ao final, pela improcedência de todas as pretensões da parte autora.

Às fls. 125, 127 e 270/272 a empresa Femina Prestadora de Serviços 

Médicos Hospitalares juntou aos autos nota fiscal e relatório detalhado dos 

custos do procedimento cirúrgico realizado no infante.

 Da mesma maneira, às fls. 207/222, 277/284, 313/325, 331/346, 353/363 e 

379/383, a empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento 

Domiciliar LTDA. juntou aos autos as notas fiscais e os relatórios 

detalhados dos custos advindos do tratamento após a instalação da home 

care na residência do infante.

Às fls. 223/250 a autora apresentou sua impugnação às contestações, em 

síntese reiterando os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência do pedido inicial, entre outros requerimentos.

Às fls. 265 foi determinado que a parte autora apresentasse a média de 

consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores à instalação do home 

care, a fim de possibilitar o bloqueio de valores para pagamento das 

contas, considerando que na r. decisão de fls. 71/75 foi determinado que 

o requerido arcasse com o “(...) custeio do aumento do consumo nas 

faturas de energia elétrica (...)” (fls. 74 vº) e não com o pagamento 

integral das contas de energia.

Tendo em vista que o requerido Estado de Mato Grosso continuava não 

cumprindo a liminar proferida nos autos (fls. 71/75), consoante informado 

pelo Ministério Público às fls. 273/276, foi novamente determinado o 

bloqueio de ativos financeiros em seu desfavor, correspondente ao 

atendimento por meio da home care pelo período de mais 03 (três) meses 

de tratamento (fls. 308).

Além disso, intimou-se a requerida Energisa para que se abstivesse de 

suspender o fornecimento da energia da unidade consumidora nº 

6/1817834-3, sob pena de responsabilização criminal, bem como para 

informar se realizou a instalação de padrão autônomo para home care e, 

em caso positivo, qual o custo da instalação, para fins de custeio pelo 

Estado.

Às fls. 369 houve novamente o sequestro de valores na conta do Estado 

requerido, uma vez que, consoante informado pelo Ministério Público às 

fls. 366/367, o referido permanecia inerte diante da liminar deferida nos 

autos.

Pelo r. decisum de fls. 378, em razão da afetação pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgamento sob a sistemática dos 

recursos repetitivos dos RESP nºs 1.681.690 e 1.682.836, o presente feito 

foi suspenso até o deslinde da controvérsia submetida à análise superior.

 Pela petição acostada às fls. 384/385, o Ministério Público informou que o 

infante Arthur Emanuel Gonçalves Machado veio a óbito em 1º/04/2018, 

tendo como causa da morte edema agudo de pulmão e pneumonia 

broncoaspirativa como complicações clínicas da síndrome de Dandy 

Walker, juntando aos autos a respectiva cópia da certidão de óbito às fls. 

386.

Já às fls. 390/391 o Ministério Público pugnou pela nulidade e o 

cancelamento de todas as faturas de energia juntadas às fls. 392/402, 

requerendo que a concessionária de energia elétrica fosse proibida de 

negativar o nome do proprietário do imóvel e da genitora do infante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

 Em primeiro lugar, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

processuais exigidos e condições da ação, notadamente o interesse 

processual do Ministério Público, ante a documentação acostada e a sua 

legitimidade para figurar no polo ativo da ação, mormente porque os 

mencionados recursos especiais (nºs 1.681.690 e 1.682.836), submetidos 

a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, foram julgados, 

tendo o colegiado fixado a seguinte tese, já transitada em julgado: “O 

Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou 

entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os 

entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo 

beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais 

indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público).”, devendo este Juízo necessariamente a 

ela se submeter, nos exatos termos do artigo 927, inciso III, do Código de 

Processo Civil , com o regular prosseguimento do presente feito, nos 

termos do artigo 1.040, inciso III, do CPC , tornando sem efeito a 

suspensão do processo determinada pelo r. decisum de fls. 378.

Em segundo lugar, é importante registrar que o deslinde da presente 

controvérsia não exige a produção de outras provas, conforme ver-se-á 

na presente fundamentação, já que a prova documental existente nos 

autos é suficiente para o julgamento do feito.

Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, RESP 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

De igual forma, a 5ª Câmara Cível do TJ/MT, nos autos da Apelação nº 

51481/2011, de relatoria do Desembargador Sebastião de Morais Filho, em 

votação unânime, de 9 de novembro de 2011, asseverou que “[...] o juiz é 

o destinatário da prova, a ele incumbe verificar quais os meios probatórios 

suficientes para a solução da lide, ficando a seu critério determinar a 

produção das provas que entender necessárias à instrução processual, 

sem que tal prática configure cerceamento de defesa [...]”.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, faz-se 

necessário o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, 
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inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes, porém, deve-se assentar que, não obstante o superveniente óbito 

do infante (fls. 386) e a intransmissibilidade da presente ação cominatória 

de obrigação de fazer em prol da higidez da sua saúde, não é caso de 

extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, 

incisos VI e IX, do CPC , tendo em vista que houve requerimento de 

bloqueio de verbas públicas (sequestro) do réu Estado de Mato Grosso 

em razão da prestação de serviço inclusive já realizada e, de igual modo, 

a morte do(a) menor por si só não tem o condão de afastar a competência 

deste Juízo para conhecimento e julgamento do mérito da demanda, 

considerando a regra cogente inserta no artigo 43 do CPC a respeito do 

tema, assim como o interesse processual.

 Em terceiro lugar, feitas tais considerações de caráter processual, não 

havendo outras questões prévias (preliminares e/ou prejudiciais) a serem 

dirimidas, passa-se à análise do mérito propriamente dito da presente 

demanda, considerando que a preliminar de falta de interesse processual 

é manifestamente improcedente, diante da própria resistência ofertada 

pelo réu à presente ação.

Como se sabe, a Constituição do Brasil, também conhecida como 

“Constituição Cidadã”, prevê princípios relativos à garantia à vida, a 

dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde.

 Aliás, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República 

Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, da CF).

O artigo 196 da Constituição Federal, por sua vez, é expresso:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. grifos nossos.

A manutenção da saúde e, consequentemente, da própria vida, tem, 

portanto, prevalência sobre qualquer normatização administrativa ou 

interesse orçamentário. Como direito fundamental do ser humano, deve o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (artigo 

2º da Lei nº 8.080/90).

Trata-se de direito natural, inalienável e irrenunciável, estando sua 

inviolabilidade garantida pela Constituição Federal, através dos artigos 5º, 

caput e 6º, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” grifos nossos

“Art. 6º São Direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

grifos nossos

Importante também ressaltar o disposto no artigo 7º, incisos I, II, III e IV, da 

Lei 8.080/90:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

continuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema;

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integralidade física e moral;

IV – igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; (...)” grifos nossos

Ademais, a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS estabelece que “todo 

cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema”.

Dessa forma, cabe ao Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios) por meio de suas redes regionalizadas e hierarquizadas 

(órgãos e instituições publicas federais, estaduais e municipais), 

preservar em quaisquer circunstâncias o direito a saúde, sendo ele 

responsável pela manutenção do Sistema que garanta condições ao 

exercício do direito à saúde, competindo-lhe meios para a realização de 

tratamentos médico-hospitalares adequados, observando a urgência de 

cada caso.

Nesse diapasão, conforme já ressaltado às fls. 71/75, dos dispositivos 

citados, analisados sob a ótica do Texto Constitucional e sob o primado da 

dignidade da pessoa humana, extrai-se o dever solidário, firmado entre 

todos os integrantes do Sistema Único de Saúde, de fornecer, de forma 

gratuita, medicamentos excepcionais, insumos, exames, procedimento 

cirúrgicos, dentre outros, para pessoas que não puderem prover as 

despesas sem se privarem dos recursos indispensáveis ao próprio 

sustento e de sua família.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO 

TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO 

OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO 

DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, 

apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da 

Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os 

meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder 

Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da 

separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas 

nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida 

e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação 

impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito 

à vida.

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; ARE 801676 Agr/PE; 

Rel. Min. Roberto Barroso; j. 19/08/2014; DJE 03/09/2014 - ATA Nº 

120/2014) grifos nossos

Outrossim, quando se trata, como no caso vertente, de 

criança/adolescente, deve haver especial e prioritária proteção integral de 

toda a sociedade, notadamente do Estado-membro, nos exatos termos dos 

artigos 6º, 196, 197 e 227, todos da Constituição Federal, 4º, parágrafo 

único, 7º e 11 da Lei Federal nº 8.069/90 , 6º do CDC (Lei nº 8.078/90) e 

2º da Lei Federal nº 8.080/90 , além da previsão inserta no artigo 221 da 

Constituição Estadual .

No caso vertente, verifica-se que o infante foi diagnosticado com 

hidrocefalia e com múltiplas malformações do sistema nervoso central, 

consoante laudos médicos e exames inclusos nos autos, razões pelas 

quais necessitava ser submetido com urgência ao procedimento cirúrgico, 

pois corria o risco de progressão da hidrocefalia, sequela neurológica, 

hidrocefalia aguda, coma e óbito.

Destarte, pelo que se extrai dos autos, o paciente solicitou o atendimento 

por meio do Sistema Único de Saúde, porém não obteve êxito ante a 

inércia do requerido para resolver o problema, sendo necessário o 

ajuizamento da presente ação, com o deferimento da medida liminar 

pleiteada para que o procedimento cirúrgico fosse realizado.

Por outro lado, em suas contestações (fls. 145/149 e 186/189), nota-se 

que os requeridos não teceram em suas argumentações qualquer 

fundamento a respeito da necessidade ou não da cirurgia e do home care, 

a qual, aliás, foram indicados por profissional especializada, qual seja, a 

Dra. Ântonia Carlos Magalhães Novais – CRM/MT nº 3755, que acompanha 

o caso e sabe das reais necessidades do paciente.

 Por isso, devem ser tidos por incontroversos os fatos apresentados na 

inicial no tocante à necessidade da prestação de saúde postulada e 

denegada (artigo 341 do CPC), diante da impugnação genérica dos 

demandados a esse respeito em suas contestações, nas quais discorrem 

– visando afastar suas responsabilidades constitucionais – abstratamente 

sobre o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde, a hipossuficiência financeira não demonstrada, a impertinência da 

aplicação da multa diária, a utilização da tabela SUS como parâmetro e a 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

decorrência de inadimplemento.

De igual forma, os réus não trouxeram aos autos qualquer documento 

comprobatório da possibilidade financeira da família do requerente em 

arcar com o procedimento buscado na presente ação, ônus que 

obviamente lhe incumbiriam (artigo 373, inciso II, do CPC ).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE 

MUCAMBO. SUS. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROTEÇÃO A DIREITOS 
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FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. 

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES 

DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Noticiam os 

autos Agravo Interno manejado em face de decisão monocrática que, 

lastreada na Jurisprudência, negou provimento ao recurso de Agravo de 

Instrumento manejado pelo Município de Mucambo, mantendo todos termos 

da sentença. ¬ A presente demanda cinge¬se à pretensão autoral, no 

sentido de que lhe seja fornecida a medicação de que necessita, para o 

tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1: ¬ 6 canetas de Insulina Lantus 

Solustar Pen 100/ml ¬ 60 unidades/dia, 4 canetas de Insulina Novorapid 

Pen 100 MG/ ml ¬ 20 unidades/dia, 30 Agulhas de caneta ¬ 5 ou 6 MM, 100 

fitas de glicemia capilar e 30 lancetas. ) ¬ visando combater o 

agravamento da doença oncológica e afastar o risco de morte do 

promovente. (fl. 44) ¬ A jurisprudência desta e. Corte e dos Tribunais 

Superiores firmou¬se no sentido de reconhecer a responsabilidade 

solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos 

pelo Estado, podendo ser pleiteados de qualquer um deles: União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios. Preliminar de ilegitimidade passiva 

rejeitada. ¬ Os direitos à vida e à saúde, que são direitos públicos 

subjetivos invioláveis, devem prevalecer sobre os interesses 

administrativos e financeiros do Estado Federado. 3. A distribuição gratuita 

de medicamentos e o fornecimento de tratamentos devem ser tornados 

como certos às pessoas carentes, qualificando-se como ato 

concretizador do dever constitucional que impõe ao Poder Público a 

obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira. 4. O 

deferimento do pleito do autor, "na verdade, dá cumprimento ao preceito 

constitucional disposto no art. 196 de que a saúde é direito de todos, pois 

se é de todos é de cada um individualmente e não apenas daqueles que 

podem custeá¬la". (Agravo Regimental 3744649201080600001; Relator(a): 

Antônio ABELARDO BENEVIDES MORAES; Tribunal Pleno; Data de 

registro: 17/12/2010)" (Agravo de Instrumento 7284457201080600000, 

Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA Lima, Comarca: Fortaleza, Órgão 

julgador: 4ª Câmara Cível, Data de registro: 20/01/2012). ¬ Insta, por outro 

lado, destacar que apesar de haver demonstração de que o Agravado é 

servidor público estável, com renda bruta mensal em torno de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), o custo mensal do tratamento prescrito gira em torno de 

quase R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), estando na escala de alto 

custo. Portanto, a incapacidade financeira para custear o tratamento 

adequado dá direito à obtenção gratuita da medicação específica 

requisitada pelo médico, ainda que não inclusa na listagem oficial de 

medicamentos básicos, pois "até prova em contrário, o medicamento 

receitado ao paciente por seu médico é o que melhor atende às suas 

necessidades" (Desembargador José Arísio Lopes da Costa, declaração 

de voto no MS 2008.0014.9275¬2/0, Pleno, julgado em 19.02.2009). ¬ 

Destarte, tratando¬se do direito fundamental à saúde, a prestação imposta 

ao Estado será devida consoante a necessidade individual e especifica de 

cada pessoa, considerando que não é possível assegurar concretamente 

o ideal de igualdade desconsiderando as desigualdades e os diversos 

contextos inerentes a cada indivíduo. In casu, por ser peculiar, mais 

gravoso o estado de saúde da paciente, segundo a prescrição médica, e, 

por consequência, mais oneroso aos cofres públicos o fornecimento do 

remédio diverso, nestes autos mencionado, remete a conduta estatal à 

impostergável atenção aos nucleares direitos fundamentais à saúde e à 

dignidade humana, ultrapassando o argumento da reserva do possível, e, 

ineludivelmente, não se podendo isentar o ente federativo da 

responsabilidade de tornar efetiva e eficaz as garantias constitucionais 

enteladas. ¬ Princípio da reserva do possível aplicável apenas em 

situações excepcionais, quando demonstrada de forma clara e indene de 

dúvidas a impossibilidade ou a incapacidade econômico¬financeira de 

fornecer o tratamento médico pleiteado. ". (Agravo de Instrumento 

974958200780600000 (Relator(a): Paulo Francisco BANHOS PONTE. 

Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data de registro: 

14/06/2012). AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJCE; 

AgRg 0627657¬98.2015.8.06.0000/50000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Vera Lúcia Correia Lima; DJCE 15/02/2016; Pág. 49) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES 

MELLITUS INSULINODEPENDENTE (CID 10 - E10), DISTÚRBIOS DO 

METABOLISMO DE LIPOPROTEÍNAS E OUTRAS LIPIDEMIAS (CID 10 - E78) 

E EFEITOS ADVERSOS NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE (CID 10 - 

T78). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAPTOPRIL 25MG, ATENOLOL 

25MG, ANLODIPINO 10MG, FUROSEMIDA 40MG, LIPITOR® 40MG, 

(ATORVASTATINA CÁLCICA), GALVUS MET® 50/1000MG (50MG DE 

VILDAGLIPTINA + 1.000MG DE CLORIDRATO DE METFORMINA), INSULINA 

NPH. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO PELA 

DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. POSSIBILIDADE. REEXAME 

NECESSÁRIO. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença 

que determinou o fornecimento de medicamento está fundada em decisão 

do plenário do STF. Apelo do município de arroio grande 2. Incumbe aos 

municípios, aos estados e à união, solidariamente, fornecer tratamento 

médico aos cidadãos, o que inclui o fornecimento dos medicamentos 

necessários para tratar suas enfermidades. Nesse rumo, não há falar em 

ilegitimidade passiva do município pelo fato de o medicamento pretendido 

não constar nas listas de responsabilidade municipal. A competência 

interna do SUS não é oponível ao particular que possui. 3. A faculdade de 

recorrer ao poder judiciário para a obtenção do tratamento necessário não 

está condicionada à miserabilidade do demandante, bastando apenas que 

comprove a incapacidade financeira de arcar com o tratamento. 4. O 

atestado médico faz prova suficiente da necessidade e da adequação do 

tratamento. É o profissional da medicina, que mantém contato direto com o 

paciente, quem tem plenas condições de determinar o melhor tratamento 

médico, levando em consideração as particularidades do paciente. 5. 

Possível a referência à denominação comum brasileira do medicamento, na 

forma do art. 3º da Lei Federal n. 9.787/99, contanto sejam mantidas as 

dosagens e as substâncias prescritas. Apelo parcialmente provido. 

Aplicação do art. 557 e parágrafos, do CPC. (TJRS; APL-RN 

0499792-61.2014.8.21.7000; Arroio Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 18/02/2015; DJERS 05/03/2015) grifos 

nossos

“DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO. 

PROVA DA DOENÇA. SUFICIÊNCIA. PACIENTE DESPROVIDO DE 

RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1. Não 

merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma 

vez que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e/ou intervenção 

cirúrgica às pessoas desprovidas de recursos financeiros que 

necessitam de tratamento médico. 2. O direito fundamental à saúde, 

previsto expressamente nos artigos 6º e 196 da CF/88, constitui dever do 

Estado e está intimamente relacionado com o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Por isso, constatando¬se que os cidadãos carentes 

necessitam de medicamentos e/ou intervenções cirúrgicas e, diante da 

omissão do ente público em fornecê¬los, deve¬ se compelir a 

Administração Pública a concretizar o direito garantido pela Constituição 

Federal. 3. Na espécie, ficou amplamente comprovada a existência da 

doença e a necessidade de tratamento (folhas 34/38), bem como a 

incapacidade financeira do agravado para o custeio, não prosperando a 

alegação da necessidade de avaliação por profissional nutricionista. 4. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJCE; AI 

0005645¬81.2011.8.06.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 

Bezerra Cavalcante; DJCE 17/08/2012; Pág. 120) grifos nossos

Ora, a norma constitucional expressamente reconheceu o direito à saúde 

como integrante do rol dos direitos sociais do indivíduo, o que, via reflexa, 

impõe ao Estado a obrigação de adotar as medidas necessárias à 

efetivação do direito assegurado, reportando-se ao respectivo dispositivo 

constitucional (artigo 6º da CF/88).

 A propósito: “O Poder Público tem o dever constitucional de prestar 

assistência à saúde dos seus cidadãos, pois o direito à saúde e à vida, 

constitucionalmente assegurados, tem prevalência sobre qualquer 

normatização administrativa. A saúde é direito de todos e dever do estado, 

conforme disposições do artigo 196 e seguintes da CF, sendo assegurado 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a prioridade destes” (TJMT – 

ReeNec. 123654/2012, Data do Julgamento 09/04/2013, Data da 

publicação no DJE 23/04/2013).

É induvidosa, portanto, a responsabilidade do requerido em assegurar o 

direito à saúde da autora/paciente, cuja patologia está comprovada 
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documentalmente às fls. 20/28, estando, ademais, o presente decisum em 

plena conformidade à Recomendação nº 31/2010 do CNJ.

Por fim, no tocante à incidência da multa para a hipótese de 

descumprimento da obrigação pelo ente estatal, verifica-se que assiste 

razão ao requerido, devendo ser afastada.

Isso porque a imposição da multa impõe desnecessário ônus aos demais 

destinatários dos serviços prestados pelo SUS, na medida em que retira 

os já insuficientes recursos estatais destinados à saúde, além de perder 

sua intrínseca finalidade, que é a de coagir o devedor renitente ao 

cumprimento da obrigação.

Além disso, a multa é plenamente substituível pelo bloqueio de valores 

destinados à obtenção da tutela específica da obrigação, medida que se 

mostra mais eficaz do que a multa e atende, ainda, com maior inteireza o 

espírito dos comandos normativos insertos nos artigos 497 e 499, ambos 

do CPC .

Acresça-se que tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por 

retirar dos cofres públicos apenas os valores estritamente necessários ao 

cumprimento da obrigação.

A jurisprudência assim já decidiu, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO 

ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS 

EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora possa 

parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que 

a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da Primeira 

Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica para 

determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o 

custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos.” (TJMT; 3ª Câmara Cível; Agravo nº 

136875/2015, interposto nos autos Apelação/Reexame Necessário nº 

103583/2015; Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro; j. 24/11/2015; DJMT 

10/12/2015; Pág. 65) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — OBRIGAÇÃO DO ESTADO — 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — 

CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE 

MEIO MAIS EFICAZ.

Cabe ao Estado fornecer os medicamentos para o tratamento de pessoa 

acometida de ansiedade generalizada de difícil reparação. Aqui, esperar 

não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela 

contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por 

existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial. Recurso 

parcialmente provido.” (TJMT; 4ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento nº 

121962/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; j. 08/01/2013; DJMT 

21/01/2013; Pág. 65) grifos nossos

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação para o fim de condenar o réu Estado de Mato Grosso na 

obrigação fazer consistente no fornecimento ao infante do procedimento 

cirúrgico denominado neorocirurgia endoscópica com terceiro 

ventriculostomia associado a derivação ventrículoperitoneal, bem como 

todos os exames, medicamentos e tratamentos que se fizerem 

necessários pré e pós cirúrgicos, bem como, após alta médica, o 

tratamento médico de forma contínua e adequada na modalidade home 

care, com equipe composta de profissionais aptos a oferecê-lo o 

tratamento adequado, além de outros procedimentos que se mostrem 

necessários ao infante no decorrer feito, e, ainda, arque com o custeio do 

aumento do consumo nas faturas de energia elétrica após a instalação da 

home care, sob pena de bloqueio em contas públicas dos valores 

necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já 

deferido em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 

536, caput, do CPC , excluída a incidência de multa diária. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Para tal fim, fica confirmada a r. decisão liminar de fls. 71/75 e a r. decisão 

de fls. 89, sobretudo no tocante à absoluta vedação à ré ENERGISA de 

suspender o fornecimento da energia elétrica da UC nº 6/1817834-3, a 

que se destinavam os equipamentos de home care da criança, na forma 

do artigo 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 .

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2º, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, 

uma vez que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MINISTÉRIO PÚBLICO - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - É legítima a aplicação das sanções ínsitas na 

Lei nº 8.429/92, quando comprovada a prática de improbidade 

administrativa atribuível ao gestor da coisa pública. - Não pode o parquet 

beneficiar-se de verba honorária, quando for vencedor em Ação Civil 

Pública, porquanto os membros do Órgão Ministerial têm o dever de defesa 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo-lhes vedado 

perceber qualquer vantagem diversa de seus subsídios, consoante o 

artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.” (TJ/MT – 4ª 

Câmara Cível - Apelação nº 7.071/2011 – Rel. Dês. José Silvério Gomes – 

j. 22/11/2011 – DJE de 29/11/11 – pág.26) grifos nossos

No mais, tendo em vista a petição de fls. 379, intime-se a Qualycare 

Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar LTDA. para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a imediata devolução do valor de R$ 14.985,19 

(catorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), 

sob pena de bloqueio judicial de ativos financeiros para tal desiderato.

Efetivado a devolução ou o bloqueio, determino a transferência dos 

valores para a Conta Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso 

(artigo 515 da CNGC) e a vinculação do respectivo valor ao processo em 

epígrafe.

Na sequência, intime-se novamente o réu Estado de Mato Grosso a 

fornecer os dados da conta bancária para restituição do valor 

remanescente bloqueado e não utilizado (fls. 379/383), cujo levantamento 

em favor do ente público fica desde logo autorizado.

Outrossim, considerando que a empresa Titanium Implantes apresentou às 

fls. 271/272 os documentos requeridos pelo parquet às fls. 249, item “d.1”, 

em atendimento à determinação de fls. 265, intime-se o Ministério Público 

para que requeira o que entender de direito no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias.

Por derradeiro, indefiro o requerimento ministerial de fls. 390/391, tendo em 

vista que, em consonância com o requerimento ministerial de fls. 79/83, 

este Juízo determinou às fls. 89 que a Energisa apenas se abstivesse de 

suspender o fornecimento da energia, sendo a obrigação da instalação do 

padrão de energia e todas as instalações elétricas necessárias ao regular 

funcionamento dos aparelhos utilizados pelo home care do requerido 

Estado de Mato Grosso, conforme se vê da leitura da r. decisão de fls. 

119.

Além disso, às fls. 265 foi determinado que a parte autora apresentasse a 

média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores à instalação do 

home care, a fim de possibilitar o bloqueio de valores para pagamento das 

contas de energia em aberto, porém até o presente momento a informação 

imprescindível não foi juntada aos autos e deverá, se for o caso, tal 

questão ser dirimida em fase de cumprimento de sentença.

Tudo cumprido, não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, proceda-se à remessa 

necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do novo CPC c/c 

Súmula nº 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida e ter havido 

bloqueio e liberação de valores nos autos.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos 

artigos 520 e seguintes do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o parquet.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 16 de julho de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604703 Nr: 330-13.2020.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KRSS, GSSC, EVSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 141, 

§ 2º, da Lei nº 8.069/90).Sem prejuízo, proceda-se, mediante termo nos 

autos, ao traslado de eventuais peças não juntadas na referida medida de 

proteção (código nº 604757), no qual será oportunamente analisado o 

requerimento formulado às fls. 06.Tudo cumprido, arquivem-se os autos 

em epígrafe independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 09 de janeiro de 2020.Carlos José Rondon 

LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 603393 Nr: 22309-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVFR, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Considerando a ocorrência supra, declaro encerrada a instrução, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais, no prazo sucessivo de 02 

(dois) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Tudo cumprido 

retornem-me os autos conclusos. Sem prejuízo, indefiro a revogação da 

internação provisória já decretada nos termos e pelos próprios 

fundamentos da r. decisão de fls. 52/53, acrescida ao fato de que não há 

fatos novos a justificarem o acolhimento do pleito, notadamente 

considerando que o adolescente possui antecedente infracional de 

natureza grave, não havendo informações acerca do cumprimento das 

medidas socioeducativas mais brandas que lhe foram anteriormente 

aplicadas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo 

a consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino Martinelli, 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604892 Nr: 482-61.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnon Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO 

- OAB:23031/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 R.H. Ciente

Vistos etc.

Submeta-se com urgência ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a fim de 

serem disponibilizados a este Juízo subsídios técnicos de forma imparcial.

Sem prejuízo, nos termos dos enunciados 03 e 13 das Jornadas de Direito 

de Saúde do Conselho Nacional de Justiça , intimem-se os Requeridos 

para que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, informem se 

disponibilizam o procedimento cirúrgico pretendido no âmbito do SUS e 

qual o prazo para tanto.

 Após, retornem-me os autos conclusos para análise do pleito liminar.

No mais, intime-se o advogado Dr. Clóvis de Siqueira Neto para que 

regularize a petição inicial, assinando-a.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Várzea Grande, 11 de janeiro de 2020, às 15h40min.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito em plantão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604902 Nr: 502-52.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VG AUTO MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 R. H. Ciente.

Vistos etc.

Deixo de apreciar em sede de plantão judiciário o pedido liminar de 

suspensão dos leilões extrajudiciais que serão realizados nos dias 

13/01/2020 e 15/01/2020, pois o pleito não se enquadra nas hipóteses 

previstas no artigo 242 da CNGC.

De fato, após detida análise dos autos, constata-se que a averbação do 

contrato de financiamento na matrícula do imóvel, em razão da ausência 

de purgação da mora, foi realizada em 10/12/2019 (fls. 74) e o edital de 

leilão e intimação foi expedido ainda em 18/12/2019, portanto em prazo 

hábil para o autor adotar as providências que entendesse necessárias, 

máxime considerando que os contratos originários dos débitos foram 

firmados ainda em 26 e 27/09/2018 (fls. 58/63 e 64/69).

Assim, este Juízo plantonista não detém competência para analisar o pleito 

formulado no presente feito sem que haja ofensa ao princípio 

constitucional do juiz natural, razão pela qual o pleito pode e deve ser 

analisado pelo Juízo natural competente após o plantão, com o regular 

retorno do expediente forense, na forma do artigo 242, inciso VI, da CNGC 

, máxime considerando os pedidos subsidiários formulados no item 4 da 

exordial de abstenção da expedição de carta de arrematação/adjudicação 

e de averbação da existência da presente ação às margens da matrícula 

do imóvel, aplicando-se, ainda, mutatis mutandis, o disposto no artigo 243, 

inciso V, da CNGC .

Com o encerramento do plantão, encaminhem-se incontinenti os autos 

para regular distribuição ao Juízo competente desta Comarca para os 

devidos fins.

 Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito em plantão

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020351-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020351-27.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOEL RIBEIRO DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 

RECEPTIVO EIRELI ME - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/02/2020 Hora: 14:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020353-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020353-94.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ONELMA 

GUIMARAES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

YEGROS PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018176-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL CAIO NUNES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020161-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, para 

no prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio ou documento que comprove 

vinculo com a parte autora, emitido com no máximo 90 (noventa) dias, bem 

como documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020359-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GARCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020359-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:WANDERSON 

GARCIA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATAS PEIXOTO 

LOPES, YASMIN DE PINHO NOVO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010530-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PERES DIONEZIO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/02/2020 16:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007725-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA MATHIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTANA DE PROENCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007725-73.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ELIVANIA MATHIAS 
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EXECUTADO: JOAO SANTANA DE PROENCA Vistos, etc. A parte 

executada (id. 26432500), pugna pelo desbloqueio do valor penhorado no 

id. 24594710 sob o argumento de ser verba impenhorável (FGTS), e 

quanto ao imóvel indicado à penhora pela parte exequente (id. 25864787) 

alega que o bem não mais lhe pertence, postulando a designação de nova 

audiência de conciliação. Decido. A parte executada logrou comprovar 

que o valor bloqueado via BACENJUD advém de verba atinente a FGTS 

com o extrato juntado no id. 24691316, e como o caso dos autos não se 

trata de execução de alimentos, o valor deve ser desbloqueado pela sua 

impenhorabilidade, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, pelo 

que cito: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE 

GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 

3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora 

do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o 

pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão 

"prestação alimentícia" constante do § 2º do artigo 649 do Código de 

Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e 

vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato 

senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas 

de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e 

sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora 

de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por 

tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo 

com o artigo 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de 

natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do 

trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei nº 

8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos 

diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador 

e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o 

levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de 

regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito 

fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre 

na situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não provido. (REsp 

1619868/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). (grifo nosso). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. GARANTIA DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO 

ALIMENTÍCIA. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE VERBA REFERENTE À 

PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS NO CÁLCULO DOS 

ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o 

acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta 

Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, 

que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a 

e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Razões recursais 

insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 995.474/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). (grifo nosso). 

Assim, afastada a possibilidade de penhora do saldo de FGTS ao caso 

concreto, por não se tratar de cobrança de alimentos – exceção que 

possibilidade a penhora -, defiro o pedido para devolver o valor 

penhorado, expedindo-se alvará respectivo. Quanto ao imóvel indicado 

pelo exequente, a parte executada alega que o bem não mais lhe 

pertence. No entanto, não juntou qualquer documento a dar supedâneo à 

informação. Em contrapartida, a exequente juntou matrícula atualizada do 

imóvel (id. 25864787), cuja Certidão foi emitida em 23.10.2019, e o imóvel 

está em nome do executado sem qualquer empecilho judicial, e assim, 

plenamente passível de penhora, mormente pela falta de comprovação da 

venda suscitada pelo executado. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de id. 

25864787 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 42.886, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, de propriedade da parte executada, nomeando esta 

como depositária do bem. A presente decisão serve como termo de 

penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão de registro 

junto ao CRI acima indicado. Intimo a parte exequente para que forneça 

estimativa de avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. I, do CPC, 

bem como para que proceda ao registro da penhora junto ao CRI, no prazo 

de 10 dias. Após a juntada da avaliação, INTIME-SE a parte executada 

para se manifestar, também no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora realizada, 

designo audiência de conciliação no evento seguinte, ficando a parte 

exequente intimada. Caso a parte executada seja casada, proceda-se à 

intimação do cônjuge acerca da penhora. DETERMINO ainda a 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PENHORADO no id. 24594710 (R$ 1.065,65 – um 

mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), já transferido 

para a conta única do PJMT, com os acréscimos próprios da conta, eis 

que restou comprovada a sua impenhorabilidade (saldo de FGTS). 

Expeça-se alvará para a conta bancária que for indicada pela parte 

executada, a qual fica intimada a informar os dados necessários. 

Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020366-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020366-93.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LEOZENIR MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020368-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020368-63.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIO CEZAR DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020373-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1020373-85.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYANA 

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020279-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos 

cópia do comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME, emitido com 

no máximo 90 (noventa) dias, viabilizando a definição correta do Juízo 

competente. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020382-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS COMPER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020382-47.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDERSON LUIZ 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: SUPERMERCADOS COMPER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020383-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020383-32.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE ILSON 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010508-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESULI JOSE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010508-38.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

CLARA DA SILVA - MT10373/B , para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 13:14:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013275-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013275-49.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: ALEX 

SANDRO SARMENTO FERREIRA - MT6551-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/12/2019 

13:23:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007045-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CRISTINA SODRE DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007045-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 
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sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 13:39:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006029-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRUAMA SUELLEN DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006029-02.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, ao ID 27127248, sob pena de arquivamento. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

19/12/2019 13:40:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020388-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020388-54.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MONICA PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012924-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012924-76.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - 

MT14694-O para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 13:45:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020392-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020392-91.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MONICA PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010922-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS MONGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010922-36.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

19/12/2019 14:24:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020400-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA DE ARAUJO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020400-68.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:AMANDA 

APARECIDA DE ARAUJO TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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WENDER ADAO CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017511-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES (REQUERIDO)

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017511-44.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-o, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 15:04:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010239-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE DO CARMO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010239-96.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MAYCON TADEU LAMIM - 

MT0016012A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 15:09:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020407-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020407-60.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:NATALIA 

CRISTINA DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020412-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVANE TAQUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020412-82.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LOURIVANE 

TAQUES EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012825-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE GRACIELA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012825-09.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA 

YOSHINARI - MT20787/O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 15:31:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020414-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020414-52.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIANE LEMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013528-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013528-37.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/12/2019 

15:39:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020416-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020416-22.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GEUCILENE LIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020417-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIELZA DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020417-07.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LILIELZA DA 

SILVA NOVAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020419-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020419-74.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ELAINE DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010067-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012662-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016765-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2384 de 3112



Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1016765-79.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FERNANDA 

SOUZA DE LIMA. PARTE RÉ: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito. Afirmou desconhecer a dívida 

em questão e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito No caso, 

constata-se que foi provada a legitimidade da inscrição, já que provou-se 

que a parte autora recebeu produto para revenda, foi apresentado telas 

sistêmicas legíveis e recibo de entrega assinado pela parte autora o qual 

não foi impugnado. (ID.Num. 26872549 - Pág. 3). Observa-se que a parte 

autora na inicial não negou a relação jurídica, dessa forma esclarecida a 

origem do débito competia a parte autora apresentar provas para 

demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos, no entanto assim 

não procedeu ficando no campo das meras alegações. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Dessa forma, as 

provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a 

relação jurídica e a existência dos débitos. Por consequência, declaro a 

existência do débito e que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Por fim, ressalta-se que a 

notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013492-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/10/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010730-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYNE GABRIELLE NASCIMENTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI OAB - MT21559/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 19/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012751-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012751-52.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/12/2019 

16:23:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020430-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020430-06.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DAIRA 

MARQUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015738-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER VALTER VIGINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015738-61.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/12/2019 16:32:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013946-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/12/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013946-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1013946-72.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SANDRO RODRIGUES DE MORAES PARTE RÉ: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. SENTENÇA Trata-se de ação indenizatória por danos 

morais e materiais. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência da falha na 

prestação do serviço. Constata-se que a parte requerida não entregou a 

máquina de cartão adquirida pela parte autora, pois não trouxe elementos 

que provasse o cumprimento contratual, já a parte autora apresentou 

documentos que comprovam a aquisição do produto e seu respectivo 

pagamento. ID. Num. 24578268 - Pág. 1. Portanto, diante da inexistência de 

qualquer excludente de responsabilidade, afere-se que houve vício na 

prestação do serviço. Diante disso, constata-se que houve 

inadimplemento contratual por parte da ré, por consequência deverá a 

parte ré restituir a parte autora pelos valores descontados. Nota-se que 

houve descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva que regem as 

relações de consumo. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O Código de Defesa do Consumidor 

adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse trilhar, compete a 

empresa ré agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse sentido é o entendimento deste 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “A ausência de entrega de 

mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na solução do 

problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. [...].” (Ap n° 167552/2015 – 

Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara Cível – 

12.4.2016). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) CONDENAR a parte ré 

a restituir o valor de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), 

mais R$ 96,00 (noventa e seis reais), a parte autora, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples 

de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. 2) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020432-73.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020432-73.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DILZA MARIA DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/02/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020106-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020106-16.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial, e por este 

motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 17/12/2019 16:50:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020435-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020435-28.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GILNEI 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014973-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANNY VIEIRA DOS SANTOS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014973-90.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - MT22241/O, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/12/2019 16:46:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020437-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY NUNES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020437-95.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSELY NUNES 

FONTOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020440-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY NUNES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020440-50.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSELY NUNES 

FONTOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/02/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011967-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCIA PINTO DA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011967-75.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/12/2019 

17:00:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015075-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015075-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1058414-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1058414-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERCI GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Acolho a 

competência declinada de id. 27121107. Analisando a inicial, não se 

vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou evidência. DESIGNO 

NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020463-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO PINO COSTA NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020463-93.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:TALITA 

FONSECA MAZETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: ALVINO PINO COSTA 

NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008481-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTY MOTOS E BIKES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008481-82.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 26961546, 

no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente 

19/12/2019 17:30:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020472-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020472-55.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FABRICIO SILVA 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 
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POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020476-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA BELTRAMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020476-92.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VANIA LUCIA 

BELTRAMES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELA 

RENATA SOUZA FALCAO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020481-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA BELTRAMI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020481-17.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELA 

PATRICIA BELTRAMI DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA POLO PASSIVO: SOCIEDADE 

HOSPITALAR CUIABANA SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 13:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020484-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SOCORRO UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020484-69.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:NADIA 

SOCORRO UNTAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA 

VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020489-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIANE FONTOURA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020489-91.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JEISIANE 

FONTOURA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020491-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020491-61.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RENATA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020493-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA SOUZA E ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020493-31.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VANIA SILVA 

SOUZA E ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020499-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020499-38.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:KARINE DE 

ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020502-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020502-90.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARILENE 

FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020505-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERENCIO PARANHOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020505-45.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:TERENCIO 

PARANHOS DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

11/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020506-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE BARROS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020506-30.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

BARROS E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX 

RODRIGUES POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020507-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA CRISTINA COELHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020507-15.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VITORIA 

CRISTINA COELHO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020508-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020508-97.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:REINALDO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX RODRIGUES 

POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020512-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SOLANGE SEBASTIANA ALBUQUERQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020512-37.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

SEBASTIANA ALBUQUERQUE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO 

PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 14:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020517-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020517-59.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDIMARA 

BRANDAO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020519-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020519-29.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SIRLENE 

GALDINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020524-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020524-51.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MAGNA 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020526-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020526-21.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MAGNA 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020528-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020528-88.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:APARECIDA 

HELENA CARDOSO AUREA EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO FARIA POLO PASSIVO: CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020533-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020533-13.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SIMONE REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 
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das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020535-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020535-80.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LUIZA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020537-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE CAMPOS VICENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020537-50.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VINICIUS DE 

CAMPOS VICENTIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020539-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020539-20.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MATHEUS 

HENRIQUE OLIVEIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020544-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020544-42.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020549-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR TUMICHA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATACORE COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020549-64.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ALDEMIR 

TUMICHA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ROSSATO DA SILVA AVILA POLO PASSIVO: PLATACORE COMERCIO E 

SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020550-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEITE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020550-49.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LICINIO LEITE DA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020553-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020553-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL 

GONCALO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020559-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020559-11.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RAMON LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020562-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020562-63.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DANILO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA POLO PASSIVO: banco IBI s/A banco Multiplo 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020563-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARLOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020563-48.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SERGIO CARLOS 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020564-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020564-33.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANO LUIZ 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020567-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020567-85.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RENATO DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020571-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELESSANDRO SOARES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020571-25.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ELESSANDRO 

SOARES DAS CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020576-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020576-47.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020578-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONTTI NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020578-17.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIANO CONTTI 

NABARRETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELY ALMEIDA 

PRADO POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020579-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLO BERTONI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020579-02.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYLO BERTONI 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020581-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020581-69.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DA SILVA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020585-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANIR MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020585-09.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA JOANIR 

MACIEL PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA 

DE LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020600-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1020600-75.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MILTON 

SIQUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020602-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020602-45.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JESUEL 

SIQUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020606-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020606-82.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:KEVIN MACIEL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020609-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE DEUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020609-37.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ADILSON DE 

DEUS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020612-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020612-89.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020613-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020613-74.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:WELLINGTON DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020614-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI DE SANTANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020614-59.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIENAI DE 

SANTANA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020617-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAL MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020617-14.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ODIVAL 

MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020626-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE PERES OAB - MT25252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020626-73.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKELINE PERES POLO PASSIVO: 

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020629-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020629-28.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:EDIVAN RAMOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020630-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY PAES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020630-13.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CRISTIANY PAES 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/02/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020633-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH IZANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020633-65.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCINETH IZANIL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020635-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020635-35.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LEANDRO 

BORGES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020641-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020641-42.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

LEVINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020644-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRO DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020644-94.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:NAYRO DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020648-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020648-34.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:WILIAN DA 

SILVA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020651-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020651-86.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MAIARA 

CORREA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

07/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020653-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALINY SERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020653-56.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:TALINY SERRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020655-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020655-26.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MAIRMA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

07/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020656-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020656-11.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECK 

BENEDITO MARQUES DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020657-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020657-93.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECK 

BENEDITO MARQUES DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020659-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020659-63.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

SOUZA CANAVARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020675-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CEZAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020675-17.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CREUZA CEZAR 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 24 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020686-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020686-46.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FLAVIO 

ALEXANDRE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020689-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020689-98.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:EDINEIA DE 

JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020692-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARIA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020692-53.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILAINE MARIA 

DE FIGUEIREDO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020694-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACKEL PADILHA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020694-23.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RACKEL 

PADILHA DA COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020697-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020697-75.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ADMILSON 

SANTANA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020698-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACKEL PADILHA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020698-60.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RACKEL 

PADILHA DA COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020727-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA MORENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020727-13.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANA 

BATISTA MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORA VENIRA ROZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020767-92.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DORA VENIRA 

ROZA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE APARECIDA 

DE SOUZA MELEGARI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020805-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020805-07.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GERSON 

SULZBACHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020834-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GECINEIDA MARIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020834-57.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GECINEIDA 

MARIA SANTANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020900-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020900-37.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DHAIANE LAURA 

DE MORAES NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020929-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020929-87.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO 

GONZAGA DOS SANTOS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020963-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020963-62.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LAERTE CEZARO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020984-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020984-38.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL JUNIOR 

PONTES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

AZEVEDO MIRANDA MENDONCA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021009-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021009-51.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:NEY 

GONCALVES MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA MARIA 
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LIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021030-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYWID GOMES BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021030-27.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DEYWID GOMES 

BENELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON LISANDRO VEIGA 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021031-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PRINS MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021031-12.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ALTAIR PRINS 

MOLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA VIEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021032-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PRINS MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021032-94.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ALTAIR PRINS 

MOLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA VIEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/02/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016348-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA VEIGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MARTINS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016348-29.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA TERESA VEIGA 

REQUERIDO: JONATAN MARTINS AMORIM Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado no ID 27319683, vez que a parte reclamante informa que tinha 

viagem marcada, conforme bilhete – ID 27319684, assim, DESIGNE-SE 

nova data para a realização de audiência de conciliação, com a devida 

INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016602-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JETRON MIKURI BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016602-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JETRON MIKURI BORBA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ante a declaração 

juntada pela parte autora no id. 27048363 que comprova que estava 

realizando serviço da empresa onde trabalha, acolho a justifica e 

determino que se designe nova data para a audiencia de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014537-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014537-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANILDA FERREIRA DE 

BARROS REQUERIDO: AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E 

RASTREADORES VEICULARES EIRELI Vistos etc. A audiência não se 

realizou diante da falta da citação da parte reclamada, e já havia sido 

requerida dilação de prazo pela reclamante, não sendo o caso de 

contumácia. Defiro o pedido formulado no ID 26642581, e INTIMO a parte 
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reclamante para que apresente o novo endereço da reclamada no prazo 

de 10 dias. Com o novo endereço, DESIGNE-SE nova data para a 

realização de audiência de conciliação, com a devida INTIMAÇÃO das 

partes, na forma da lei. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014291-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA CRISTINA DE MORAIS SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014291-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THELMA CRISTINA DE 

MORAIS SERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a certidão de id. 

26628630, acolho a justificativa de id. 26013289 e determino que se 

REDESIGNE nova data para a realização de audiência de conciliação, com 

a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. Em tempo, acolho o 

pedido de id. 27290743, incluindo a fatura do mês de outubro/2019 no 

valor de R$ 650,47 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete 

centavos), pois constante do pedido inicial a inclusão de demais faturas 

que forem emitidas no curso do processo que destoassem da média de 

consumo. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDONCA DA SILVA E SIMI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BONTIVER 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE POLO PASSIVO: MENDONCA DA SILVA E 

SIMI LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA COELHO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JESSICA 

COELHO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JESSICA RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELDER 

CONCEICAO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

11/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000040-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

LARA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 
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IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CRISTINA RODRIGUES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TALITA CRISTINA 

RODRIGUES ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016189-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDITE ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Considerando a 

documentação apresentada, acolho a justificativa de id. 26692586. Assim, 

determino a designação de nova audiência de conciliação, restituindo o 

prazo de defesa. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016137-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016137-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALMIR COUTO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que a reclamada OI não foi validamente citada (id. 

264680000), posto que encaminhou-se a correspondência para loja 

situada em Shopping Center e não para a sede administrativa da empresa, 

cujo endereço correto da pessoa jurídica encontra-se disponibilizado no 

sistema PJe, ensejando o cancelamento da audiência, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido id. 26726862 e não reconheço a revelia. Entretanto, o 

comparecimento espontâneo da reclamada supre a falta de citação, nos 

termos do art. 18, § 3º da Lei n. 9.099/95, assim, defiro o pedido id. 

26876405 e DETERMINO a designação nova audiência de conciliação, 

restituindo o prazo de defesa. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017189-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017189-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado em audiência, com base no artigo 

186 §2º do Código de Processo Civil c/c com o artigo 996 na CNGC, por 

não ter havido intimação pessoal da parte reclamante para a audiência de 

conciliação, assim, DESIGNE-SE nova data para a realização de audiência 

de conciliação, com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017134-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017134-73.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SUELI BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Defiro o pedido formulado em audiência, com base no 

artigo 186 §2º do Código de Processo Civil c/c com o artigo 996 na CNGC, 

por não ter havido intimação pessoal da parte reclamante para a audiência 

de conciliação, assim, DESIGNE-SE nova data para a realização de 

audiência de conciliação, com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma 

da lei. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009917-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009917-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

DUARTE POMPEU REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Defiro o pedido formulado no ID 27571748, vez que a parte reclamante 

informa que por motivo de trabalho chegou atrasada na audiência, 

conforme certidão anexada – ID 27571749, assim, DESIGNE-SE nova data 

para a realização de audiência de conciliação, com a devida INTIMAÇÃO 

das partes, na forma da lei. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1020184-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO PADAVINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020184-10.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: ANTONIO CANDIDO 

PADAVINI EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que o comprovante de endereço 

é documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do comprovante de residência 

ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, 

pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade do endereço da 

parte, com a definição correta do Juízo competente e viabiliza que as 

intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o serviço seja 

refeito, pois o documento juntados está em nome de terceiro não 

identificado (id. 27546913). A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PIANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1006395-41.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VALDEMIR PIANTA PARTE RÉ: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. DESPACHO Em análise dos autos e em atendimento ao 

pedido da parte autora apresentado na impugnação, DESIGNO audiência 

de Instrução para o dia 09/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA 

COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008457-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DE PAULA FRANCO 

REQUERIDO: ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. Vistos, etc. A parte 

reclamada apresentou nos ids 27485984 e 265170764 petições nas quais 

se visualizam o print dos comprovantes dos depósitos que efetuou. Intimo 

a parte autora para se manifestar, prazo de 05 dias, valendo o silencio 

pela concordancia e consequente extinção da fase pelo cumprimento do 

acordo formalizado entre as partes no id. 25725442. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014237-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014237-72.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOAO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, devendo a parte 

requerida ser intimada no endereço apontado no id. 25942228. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014780-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HILARIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014780-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS HILARIO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 26253494. Analisando a inicial, não se vislumbra 

qualquer pedido de tutela de urgência e/ou evidência. DESIGNE-SE A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade 

de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009107-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1009107-04.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Jucileia Pereira dos Santos e Fábio Freitas de Oliveira Polo Passivo: Havan 

Lojas de Departamento LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo 

que a parte Reclamante apresentou manifestação estava de repouso 

decorrente de um tratamento odontológico na data da audiência, motivo 

pelo qual não pode comparecer pessoalmente na audiência de conciliação, 

assim acolho a justificativa, designe-se audiencia de conciliação e 

intimem-se as partes. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009386-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANICETO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009386-87.2019.8.11.0002 Reclamantes: Emerson Aniceto 

Cardozo Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A 

DESPACHO Vistos etc. Após promover a análise da contestação 

protocolada nos autos (ID nº 24296189), este juízo constatou que a 

Reclamada pugnou expressamente pela realização de uma audiência de 

instrução e julgamento. Destarte, em respeito ao pedido formulado pela 

Concessionária Ré, bem como, a fim de possibilitar aos litigantes 

produzirem provas para uma melhor elucidação dos fatos, DESIGNO uma 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/03/2020, às 09h40min, 

que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO 

as partes para que compareçam e tragam as suas eventuais 

testemunhas. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1005955-45.2019.8.11.0002 Reclamante: José Júnior Souza 

Lima Reclamado: Itaú Unibanco S/A. DESPACHO Vistos etc. Consoante se 

extrai do “Termo de Audiência de Conciliação”, bem como, da impugnação 

protocolada nos autos, o Reclamante postulou expressamente pela 

designação de uma audiência de instrução e julgamento, a fim de 

possibilitar a produção de uma prova testemunhal. Destarte, em respeito 

ao pedido formulado pelo Reclamante, DESIGNO a Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 05/03/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO as partes para que 

compareçam e tragam as suas eventuais testemunhas. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014950-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APOLONIO MARQUES DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Diante da contestação anexada no ID 26325703, 

que traz documentos que apontam a residencia da parte reclamante nesta 

Comarca e tendo em vista que a outra audiência havia sido cancelada, 

DESIGNE-SE nova data para a realização de audiência de conciliação, com 

a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012261-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1012261-30.2019.8.11.0002 Polo Ativo: JOAQUIM ALVES 

DE MACEDO FILHO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Em análise dos autos, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas para que 

seja oportunizado à parte autora demonstrar a ocorrencia do 

corte/suspensão de energia alegado, motivo pelo qual DESIGNO audiência 

de Instrução para o dia 09/03/2020, às 09h40min, que deverá ser dirigida 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES 

PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009823-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ OAB - MT23831/O 

(ADVOGADO(A))

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009823-31.2019.8.11.0002 Reclamante: Rogerio Crescencio 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Consoante se extrai da impugnação anexa ao ID 

nº 24750685, o Reclamante fez menção a um vídeo protocolado nos autos 

do processo nº 8025115-68.2018.811.0002 (PROJUDI), o qual, por sua 

vez, demonstraria claramente como ocorreu o abalroamento debatido na 

presente demanda. Destarte, considerando que, aparentemente, a referida 

prova detém relevância para o devido esclarecimento dos fatos, 

DETERMINO que o Reclamante providencie a juntada do famigerado 

arquivo de vídeo nos presentes autos (se possível, vinculando a referida 

prova diretamente no sistema PJE), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

façam os autos conclusos. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008066-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

LUCIA MARIA ROMARIZ SILVERIO (REQUERIDO)

A.L. IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1008066-02.2019.8.11.0002 Reclamante: Regina Conceição 

de Amorim Campos Reclamadas: Lucia Maria Romariz Silverio (1ª Ré), A.L. 

Imobiliária Ltda. (2ª Ré) e Tirante Construtora e Consultoria Ltda. (3ª Ré) 

DESPACHO Vistos etc. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que, como a 3ª Ré (Tirante) não havia sido devidamente citada 

(AR negativo anexo ao ID nº 25727949), a Demandante manifestou nos 

autos (ID nº 26081738) não só indicando um novo endereço, como 

também, postulando para que a citação fosse realizada por intermédio de 

um Oficial de Justiça e ainda, requerendo o cancelamento da audiência 

outrora designada para 13/11/2019. Destarte, DETERMINO para que seja 

designada uma nova audiência de conciliação, de acordo com a 

disponibilidade da pauta deste Juizado, bem como, seja providenciada a 

citação/intimação dos litigantes e, especificamente, no que se refere à 3ª 

Reclamada (Tirante Construtora e Consultoria Ltda.), que a citação da 

mesma seja realizada por meio de Oficial de Justiça (artigo 18, III, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014992-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAAC FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1014992-96.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Adelmio da Silva Polo Passivo: Izaac Francisco da Silva Vistos etc. Em 

análise dos autos, observo que não há elementos probantes suficientes 

para a solução do litígio oposto entre as partes, sendo imprescindível 

maior dilação probatória, conforme pleiteado pela parte Requerente na 

inicial e na impugnação a contestação, a fim de que comprove os fatos, 

bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para tanto as 

partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob pena de 

preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

03/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 

9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009364-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1009364-29.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Luana Nascimento de Oliveira Polo Passivo: Club Mais Administradora de 

Cartões LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que a parte 

Reclamante apresentou manifestação que teve que acompanhar a sua 

filha menor na data da audiência, conforme atestado médico acostado no 

ID 25649972, motivo pelo qual não pode comparecer pessoalmente na 

audiência de conciliação, assim acolho a justificativa, designe-se 

audiencia de conciliação e intimem-se as partes para comparecerem. 

Intime-se e Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013848-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTRES ACADEMIA LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1013848-87.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Rafael Miranda de Freitas Custódio Polo Passivo: Mtres Academia LTDA 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela 

parte Requerente na audiência de conciliação, a fim de que comprove os 

fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 03/03/2020, às 09h40min que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 

37 da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR OAB - MT25547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1010306-61.2019.8.11.0002 Polo Ativo: ROGERIO 

MIRANDA GOMES JUNIOR. Polo Passivo: VASCON COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP. DESPACHO Em análise dos autos e em 

atendimento ao pedido das duas partes na audiencia de instrução, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 09/03/2020, às 11h, que 

deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen. Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009918-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1009918-61.2019.8.11.0002 Polo Ativo: OTAVIO 

MARCELINO ARAÚJO Polo Passivo: DANILO DAS NEVES SILVA 

DESPACHO Em análise dos autos e em atenção ao pedido da parte autora 

na impugnação, observo que é necessária a oitiva das partes e 

testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 

11/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 

37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência, sob pena de 

preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011508-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MENDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ROQUE DE COSTA OAB - MT17044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RB SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO:1011508-73.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DORIVAL MENDES DIAS. PARTE RÉ: RB SUPERMERCADO - EPP. Visto. Em 

análise dos autos e em atenção ao pedido da parte autora na impugnação, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 11/03/2020, às 09h40min, 

que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017784-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEMES DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017784-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL LEMES DE ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Verifique a 

Secretaria o envio do ofício do id. 26447427 e o seu recebimento pela 

empresa. Aguarde-se a audiência designada no id. 26583104. Cumpra-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMAR A REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS COM A IMPUGNAÇÃO Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida sobre os documentos juntados pela parte autora no id. 

24674150 (impugnação), prazo 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010253-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTIAGO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010253-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BARBOSA E RAMOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: LUCIANO SANTIAGO Vistos, etc. Diante da certidão de 

id. 27170528, à luz dos princípios regentes dos Juizados Especiais, 

DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011529-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CRISTINA DE 

OLIVEIRA PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de id. 27177497 juntada pela autora, 

prazo 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005762-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005762-30.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

JUNIOR Vistos, etc. Já marcada audiência de conciliação conforme 

decisão de id. 26579659, aguarde-se sua realização. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006339-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Abadia Camelo Simi (EXECUTADO)

ELVINO SIMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006339-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO 

EDENEVER EXECUTADO: ELVINO SIMI, ADELINA DA ABADIA CAMELO 

SIMI Vistos, etc. Acolho a justificativa de id. 27261820, e pugnando a parte 

exequente pela realização de nova tentativa de composição, DESIGNO 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. 

Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIVAL DA SILVA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUNIVAL DA 

SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIONE BRANDAO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSLEY OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BELCHIOR OAB - MT17322/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA OAB - MT25284/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:OSLEY OLIVEIRA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANE CARLA SILVA DE 

ARRUDA, MARIA ANGELICA BELCHIOR POLO PASSIVO: NETFLIX 

ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000101-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUZIA DE 

CAMPOS CURADO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JICELDA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JICELDA 

GONCALINA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAZETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PATRICIA 

MAZETTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO (REQUERENTE)

A. P. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:A. P. B. A. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RENATO DOMINGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1007191-32.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: SANDRO 

RENATO DOMINGUES. PARTE REQUERIDA: BETANIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Verifica-se que a parte autora 

colacionou aos autos comprovante de endereço atualizado no id Num. 

21578325 - Pág. 1. Outrossim analisando os fatos narrados observa-se 

que os acontecimentos ocorreram no estabelecimento da ré, e o art 4º, da 

Lei 9.099/95, aduz que "é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;” Portanto, recebo a 

petição inicial por preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 

(Num. 24387499 - Pág. 3). Desconsidere-se o despacho anterior, e 

proceda a citação da parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação a ser designada, em seguida intime-se as partes para 

comparecerem, conforme rito. Às providências Viviane Brito Rebello 

Isernhagen. Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007613-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CERAMICA SOUZA - 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme 

consignado na Ata de Audiência, id. 27223087, DESIGNO PARA O DIA 

04/03/2020, às 10h20min PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, intimando-se 

as partes. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019656-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019656-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CALVO TRANSPORTES EIRELI 

- EPP REQUERIDO: GOLDEN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACAO 

EIRELI Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 27294856, 

determinando à Secretaria corrigir o polo passivo da ação, para constar 

REVENMOTA IND. DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA , NOME DE FANTASIA HIPERPAN ALIMENTOS, inscrita no CNPJ 

10.369.130/005-83, endereço : RODOVIA BR 316 , 9, LOTE: 9; : KM 364; 

BACABAL – MA, Cep 65.700-000. Designe-se nova data para audiencia 

de conciliação citando-se a parte requerida correta, com as advertencias 

próprias do rito. Intime-se a parte autora. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012492-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PEREIRA SHOITE ITO (EXECUTADO)

SIDNEY JOSÉ DE ASSIS SHOITE ITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012492-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: SIDNEY JOSÉ DE ASSIS SHOITE ITO, ANA 

CAROLINA PEREIRA SHOITE ITO Vistos. Em petição de id. 27297391 a 

parte exequente requer a penhora e avaliação de bens que guarnecem a 

residência da parte executada. DEFIRO o pedido retro, e, ainda, visando à 

efetividade da medida, DETERMINO a remoção dos bens eventualmente 

penhorados, os quais deverão ser depositados em poder da parte 

exequente (art. 840, § 1º, do CPC), com as advertências próprias do 

depositário fiel. Conforme art. 833 do CPC, a penhora deve recair apenas 

sobre os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida, respeitando-se os 

casos de impenhorabilidade, previstas neste artigo. INTIMO a parte 

exequente a informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o 

oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, com os benefícios do 

art. 212 do CPC. Caso a parte exequente não forneça todos os dados 

solicitados e não indique outros bens à penhora, proceda-se ao 

arquivamento do feito, com baixa na distribuição. Caso a parte exequente 

não forneça os dados solicitados e não indique outros bens à penhora, 

retornem os autos conclusos para extinção. Por se tratar de execução de 

título extrajudicial, havendo êxito na penhora, designe-se audiência de 

conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do CPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no ID 25906254, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após o transcurso 

do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014121-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DO CAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do CPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no ID 27072543 e seguintes, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após 

o transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005753-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON TELLES (EXECUTADO)

ROSE NELY FORTES FARIA TELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005753-68.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOAO VILSON TELLES, ROSE NELY 

FORTES FARIA TELLES Vistos, etc. A parte exequente em petição de id. 

27321627 requer a apreciação da petição que juntou no id. 27097536, a 

qual solicita ser expedido mandado de avaliação e penhora do veículo 

localizado via RENAJUD. No entanto, a decisão anterior de id. 26782549, 

destacou que a restrição efetivada em relação ao veículo vale como 

penhora, e quanto à avaliação do bem, a mesma decisão pontua ser 

incumbência do exequente tal medida: Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. E ainda, com 

tais informações a serem prestadas pelo exequente, determina então a 

expedição de mandado de remoção do veículo, restando, assim, 

desnecessário o alerta pontuado nas duas petições suscitadas. 

Porquanto, a decisão mencionada já atende os devidos procedimentos a 

serem tomados, inclusive já deliberando sobre audiência de conciliação, 

por se tratar de execução de título extrajudicial. Intime-se a parte 

exequente, então, a dar cumprimento às determinações que lhe competem. 

Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-36.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013735-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Jessica Crislaine 

Alves da Silva Reclamadas: Motorola Mobility Comercio de Produtos 

Eletrônicos Ltda. (1ª Reclamada) e Connect Mobile (2ª Reclamada) 

DESPACHO Vistos etc. Após promover a análise dos andamentos 

processuais, restou verificado que a Reclamante apresentou um atestado 

médico (manifestação anexa ao ID nº 24796221) para fins de justificar a 

sua ausência na sessão de conciliação anteriormente realizada em 

31/10/2019 (ID nº 25631037). Destarte, acolho a justificativa apresentada 

pela Reclamante e, conseguintemente, DETERMINO para que seja 

designada uma nova audiência de conciliação, de acordo com a 

disponibilidade da pauta deste Juizado, bem como, seja providenciada a 

citação/intimação da litigante que não está sendo patrocinada por nenhum 

advogado (Connect Mobile). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015746-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015746-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Silvana Nunes dos 

Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Consoante se extrai dos documentos anexos à 

petição inicial, verifica-se que a parte Autora deixou de apresentar uma 

cópia da procuração referente à sua patrona. Destarte, DETERMINO à 

Reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente em juízo 

uma cópia do instrumento de mandato que confere poderes à procuradora 

cadastrada no sistema PJE, sob pena de o processo ser extinto por 

defeito de representação. Independentemente de manifestação, façam os 

autos conclusos para prolação da sentença. Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREDERICO FUCHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009419-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: W. B. R. LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP REQUERIDO: FERNANDO FREDERICO FUCHS 

Vistos, etc. Acolho a justificativa da parte requerida disposta na certidão 

de id. 22417067. Designe-se nova audiência de conciliação no evento 

seguinte, devendo a parte requerida ser intimada no endereço indicado. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009782-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM COSTA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS CATISTE TENORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009782-64.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

JARDIM COSTA VERDE EXECUTADO: MATEUS CATISTE TENORIO Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL JARDIM COSTA VERDE (CNPJ nº 21.639.615/0001-32) em 

desfavor de MATEUS CATISTE TENORIO (CPF nº 040.079.881-61). Defiro 

o pedido de id. 27365810 e, na presente data, procedo à penhora do 

imóvel objeto da matrícula nº 88.537, registrado no 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande - MT, consistente em um apartamento de 

propriedade da parte executada (id. 22523259), nomeando esta como 

depositária do bem. A presente decisão serve como termo de penhora e 

sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão de registro junto ao 

CRI acima indicado, consignando que o valor da dívida é R$ 3.999, 20 (id 

22523263). Intimo a parte exequente para que forneça estimativa de 

avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para 

que proceda ao registro da penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. 

Após a juntada da avaliação, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, também no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora realizada, 

designe-se audiência de conciliação, intimando-se as partes. Intime-se a 

parte executada, eis que não possui advogado habilitado nos autos e, 

caso seja casada, proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. 

Intime-se o credor hipotecário - CAIXA ECONOMICA FEDERAL para ciencia 

da penhora. . Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014593-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

ARMARINHOS JM EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1014593-67.2019.811.0002 Polo Ativo: 

Josefa de Fátima da Silva Polo Passivo: Mercadolivre.com Atividades de 

Internet LTDA e Armarinhos JM Equipamentos ME Vistos etc. Em análise 

dos autos, observo que a parte Reclamada Armarinhos JM Equipamentos 

ME não foi citada da audiência de conciliação. Assim determino que seja 

procedida nova citação nos endereços informados. Designe-se nova 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime-se as partes. Intime-se e Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013453-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1013453-95.2019.811.0002 Polo Ativo: 

Dayane Christine da Silva Pires Polo Passivo: Claro S.A. e LUFT & CIA 

LTDA ME Vistos etc. Em análise dos autos, observo que a parte 

Reclamada CLARO S.A. não foi citada da audiência de conciliação. Assim 

determino que seja procedida nova citação nos endereços informados. 

Designe-se nova AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se a parte 

autora e a Claro para comparecer, não havendo necessidade de 

comparecimento da empresa Luft & Cia., pois já participou da outra 

audiencia de conciliação. Intime-se e Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009182-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009182-43.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CLEVERTON PEREIRA LEITE Vistos. Em petição de 

id. 27374291 a parte exequente requer a penhora e avaliação de bens que 

guarnecem a residência da parte executada. DEFIRO o pedido retro, e, 

ainda, visando à efetividade da medida, DETERMINO a remoção dos bens 

eventualmente penhorados, os quais deverão ser depositados em poder 

da parte exequente (art. 840, § 1º, do CPC), com as advertências próprias 

do depositário fiel. Conforme art. 833 do CPC, a penhora deve recair 

apenas sobre os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, 

respeitando-se os casos de impenhorabilidade, previstas neste artigo. 

INTIMO a parte exequente a informar o nome e telefone da pessoa que 

acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, com os 

benefícios do art. 212 do CPC. Caso a parte exequente não forneça todos 

os dados solicitados e não indique outros bens à penhora, retornem os 

autos conclusos para extinção. Por se tratar de execução de título 

extrajudicial, havendo êxito na penhora, designe-se audiência de 

conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009154-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009154-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: EDSON APARECIDO DONATO Vistos, etc. Em petição de 

id. 27156761 a parte autora requer seja realizada as pesquisas nos 

sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para tentar localizar o 

endereço do Reclamado. Todavia, verifica-se pelo AR do id 24640334 que 

a parte reclamada não foi citada porque não foi encontrada nos horários 

diligenciados pelos Correios. Assim, designe-se nova data para audiencia 

de conciliação, expedindo-se carta precatória para citação da parte 

reclamada por oficial de justiça. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009160-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009160-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA Vistos, etc. Em 

petição de id. 27154963 a parte autora requer seja realizada as pesquisas 

nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para tentar localizar 

o endereço da Requerida. Todavia, verifica-se do AR juntado no id. 

26461177 que a parte reclamada não foi citada, por não ter sido 

encontrada nos horários diligenciados pelos Correios. Designe-se nova 

data para audiencia de conciliação, intimando-se a parte autora e cite-se a 

parte reclamada por oficial de justiça, expedindo-se o mandado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009193-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE DEJAVITTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009193-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: MONIQUE DEJAVITTE Vistos, etc. Em petição de id. 

27153960 a parte autora requer seja realizada as pesquisas nos sistemas 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para tentar localizar o endereço 

da Reclamada. Em consulta ao INFOJUD foi encontrado o seguinte 

endereço: CPF: 011.034.121-08 Nome Completo: MONIQUE DEJAVITTE 

Endereço: RUA A 25 QUADRA 01 COHAB JAIME CAMPOS CEP: 

78166-000 Municipio: VARZEA GRANDE UF: MT Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, intimando-se a parte autora e CITE-SE a 

parte reclamada no endereço encontrado. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008885-36.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORY PRATES PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008885-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: GREGORY PRATES PINHEIRO Vistos, etc. Em petição de 

id. 27161691 a parte autora requer seja realizada as pesquisas nos 

sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para tentar localizar o 

endereço da Reclamada. Em consulta ao INFOJUD, foi encontrado o 

endereço Rua Sergipe 911, Jardim Paula II. Verifica-se que constou na 

carta de citação o n. 910 e o INFOJUD indicou que o número correto da 

residencia é 911. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando-se a parte autora e CITE-SE a parte reclamada por AR, 

constando o número encontrado no INFOJUD 911. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008846-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO FERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008846-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: ELDO FERNANDO CARDOSO Vistos, etc. Em petição de 

id. 27163608 a parte autora requer seja realizada as pesquisas nos 

sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para tentar localizar o 

endereço do Reclamado. Em consulta ao INFOJUD foi encontrado o 

seguinte endereço: Rua A, Qd. 01, n. 17, Cristo Rei, Várzea Grande - CEP 

78115-500. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando-se a parte autora e CITE-SE a parte reclamada no endereço 

acima. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009692-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009692-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Jose Erivaldo 

Chaves de Almeida Reclamada: Aguas Cuiabá S/A DESPACHO Vistos etc. 

Após promover a análise das manifestações protocoladas nos autos, este 

juízo constatou que, em sede de impugnação, o Reclamante pugnou pela 

designação de uma audiência de instrução e julgamento. Destarte, em 

respeito ao pedido supracitado, bem como, a fim de possibilitar aos 

litigantes produzirem provas para uma melhor elucidação dos fatos, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 

11:00 horas, a qual deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 

9.099/95). INTIMO as partes para que compareçam e tragam as suas 

eventuais testemunhas. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AUREILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1012793-04.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Gonçalo Aureilio Martins Polo Passivo: Banco Santander S.A., Pompeia 

Comércio e Serviço de Marmoraria LTDA ME e Conceito Factoring Fomento 

Mercantil LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que a parte 

Reclamada Conceito Factoring Fomento Mercantil LTDA apresentou 

manifestação afirmando que mudou de endereço e que desconhece a 

pessoa que recebeu o AR que lhe citou, motivo pelo qual não compareceu 

à audiência de conciliação, assim acolho a justificativa, designe-se 

audiencia de conciliação e intimem-se as partes para comparecerem, com 

as advertencias próprias do rito. Intime-se e Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVEIRA DE VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERIO DE BRITO SOUZA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/10/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA SIMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 01/10/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-04.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSE SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA SOUSA MARTINS OAB - MT12100/B (ADVOGADO(A))

 

Por determinação verbal da Mma. Juíza, seleciono este processo para 

audiência de MEDIAÇÃO no dia 30/07/2019, às 08h30min, que seguirá os 

moldes da Resolução n. 125/10 do CNJ e Lei n. 13.140/2015, com duração 

da solenidade entre 40 minutos a 01 hora, devendo as partes virem 

preparadas para negociar.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006008-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABILENE PLASEZESKE ALVES (REQUERENTE)

MAX TONNY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIEL DOS SANTOS LEAL (REQUERIDO)

ROSIMEIRE DA SILVA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1006008-26.2019.8.11.0002 Vistos etc. Em análise dos autos, 

observo que não há elementos probantes suficientes para a solução do 

litígio oposto entre as partes, diante da controvérsia relativas a ocorrência 

do referido acidente, sendo imprescindível maior dilação probatória, motivo 

pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

02/03/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 

da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência, nos termos do 

artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013009-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/10/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO FROZ SOUZA OAB - MA21012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

ADRIANO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONILDO FROZ 

SOUZA POLO PASSIVO: centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE 

POÇÃO CUIABÁ/MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 4 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

GONCALINA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA KAROLINE 

DA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE LEANDRO 

BOM DESPACHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000221-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAM 

GONCALO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000222-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANE 

SANTIAGO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDY ALVES DE MOURA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000262-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAUDY ALVES 

DE MOURA NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RODOLFO 

NUNES DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE WILSON DE 

ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000290-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MERCEDES DE LIMA SODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000290-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARLA 

MERCEDES DE LIMA SODA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

ALVES DE LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: 

BEACH PARK VACATION CLUB e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERREIRA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000294-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUNIOR 

FERREIRA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008495-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GARCEZ DA SILVA (REQUERENTE)

CARMEM DE SOUZA GARCEZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR 02535338130 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008495-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM DE SOUZA GARCEZ 

SILVA, ISMAEL GARCEZ DA SILVA REQUERIDO: WILTON CEZAR DE 

ALMEIDA JUNIOR 02535338130 Vistos etc. Tendo em vista que o objetivo 

da parte nos Embargos Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, 

efeitos infringentes, determino que se abra vistas à parte contrária para 

manifestação, conforme vasto entendimento jurisprudencial, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, os quais trago à baila: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS 

INFRINGENTES. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE ADVERSA. NULIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. A 

concessão de efeito infringente aos embargos de declaração, sem prévia 

manifestação da parte contrária, ofende aos princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa. À unanimidade de votos, foram acolhidos os 

Embargos Declaratórios. (TJPE; EDcl 0138494-5/02; Recife; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior; Julg. 22/12/2009; 

DJEPE 19/02/2010) Extraído site Magister sob n.º 58085096. APELAÇÃO 

CÍVEL. SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS 

INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. 

NULIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO ABN AMRO REAL S/A 

PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR NATÁLIA VIEIRA BARROS ME 

PREJUDICADO. I - A ausência de intimação da parte contrária dos 

embargos declaratórios em que se concede efeitos infringentes leva a 

nulidade da sentença. (TJMG; APCV 1.0024.07.392767-5/0011; Belo 

Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; 

Julg. 18/02/2009; DJEMG 21/08/2009) Extraído site Magister sob n.º 

54702309. PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO 

DA PARTE CONTRÁRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS 

COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535, DO CPC. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento padece de nulidade absoluta. 

Precedentes: EDCL nos EDCL na AR 1228 / RJ, Corte Especial, Rel. Min. 

Ari Pargendler, julgado em 1.8.2008; e AGRG no MS 11961 / DF, Corte 

Especial, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.5.2007. 2. Recurso Especial 

provido. (STJ; REsp 779.004; Proc. 2005/0146988-0; DF; Segunda Turma; 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 03/09/2009; DJE 22/09/2009) 

Extraído site Magister sob n.º 11576658.” Assim, em atenção ao princípio 

do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do devido 

processo legal, intime-se a parte embargada para manifestar-se nos autos 

no prazo legal. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEM Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ELEUTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006167-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANICETO ELEUTERIO DA 

SILVA REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME Vistos etc. Intimo a parte 

embargada para se manifestar no prazo legal, em atenção ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do devido 

processo legal, tendo em vista que o objetivo da parte nos Embargos 

Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, efeitos infringentes. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007886-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007886-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR JOSE LEITE DE 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intimo a parte 

embargada para se manifestar no prazo legal, em atenção ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do devido 

processo legal, tendo em vista que o objetivo da parte nos Embargos 

Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, efeitos infringentes. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011544-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011544-18.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOSE RODRIGUES GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intimo a parte embargada para se 

manifestar no prazo legal, em atenção ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, bem como ao princípio do devido processo legal, tendo em 

vista que o objetivo da parte nos Embargos Declaratórios terá 

inevitavelmente, se acolhido, efeitos infringentes. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007124-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

GILIANE CAROLINE ZAN GRAFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007124-67.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

GILIANE CAROLINE ZAN GRAFF Vistos etc. Intimo a parte embargada para 

se manifestar no prazo legal, em atenção ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, bem como ao princípio do devido processo legal, tendo em 

vista que o objetivo da parte nos Embargos Declaratórios terá 

inevitavelmente, se acolhido, efeitos infringentes. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012613-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY SALVATIERRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012613-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DARLEY SALVATIERRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Intimo a parte embargada para se manifestar no prazo legal, em 

atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao 

princípio do devido processo legal, tendo em vista que o objetivo da parte 

nos Embargos Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, efeitos 

infringentes. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DA ROZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000318-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECIR DA 

ROZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000326-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MIRIAN OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA BORGES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLA 

APARECIDA BORGES NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000355-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

BENEDITO PULQUERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DOUGLAS 

SOARES BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GONCALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000387-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

GONCALVES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000395-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MATHEUS 

HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAIO 

GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO JOSE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYANE FRIGO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2418 de 3112



78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON DOUGLAS BATISTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARLLON 

DOUGLAS BATISTA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: SERASA S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000450-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALMERINDA 

DIAS DE CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIMAR 

GONCALVES DA COSTA POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017985-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO ABILIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOELCIO ABILIO MACIEL INTIMA-SE o 

Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre 

o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por 

este motivo houve o cancelamento da audiência. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO 

ESPIRITO SANTO Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017986-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCO AURELIO DE ARAUJO 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da audiência. 

VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) NEIVA 

FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTOS NETO & SILVA BASTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000467-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL ELIAS 

PEREIRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ELIAS 

PEREIRA DE PAULA POLO PASSIVO: BASTOS NETO & SILVA BASTOS 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE OLIVEIRA MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000472-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAIANE 

OLIVEIRA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LILIANE 

BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SABRINA GASTAO SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000485-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIENE 

SABRINA GASTAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000495-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CESAR MORAES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000496-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINE 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000517-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELLO 

CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANGELINO DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010259-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE LOWRRANCE DE ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010259-87.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 15:36:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000561-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO 

RODRIGUES LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

THADEU GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 13:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LESSI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIANE LESSI DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DILMA GOMES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI BUENO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MANOEL GUEDES POLO 

PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009757-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI OAB - MT13718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA TRINDADE (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009757-51.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 16:13:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020266-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, bem como colacione aos autos cópia do 

comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME, emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias. A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. DE MEDEIROS MERCADO EIRELI (REQUERIDO)

CARLOS JOSE DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000577-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SORPACK 

COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: C. J. DE 

MEDEIROS MERCADO EIRELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017643-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUIZ LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017643-04.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 16:34:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010840-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DAS NEVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010840-05.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, . Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 16:44:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017422-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017422-21.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 08/01/2020 

16:48:08

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013544-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFERSON MARLON DA SILVA DE MATOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013544-88.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 17:04:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019142-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019142-23.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 17:10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014668-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES CELIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALES GERAIS SISTEMA DE ENSINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: 

VANILDES CELIA DE PAULA Endereço: RUA Y, 4, (LOT JD PAULA II) 

QUADRA 94, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-072 

Senhor(a) VANILDES CELIA DE PAULA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014668-09.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 17.566,21 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/02/2020 Hora: 12:55 REQUERENTE: 

VANILDES CELIA DE PAULA Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIANO 

ARAKEN SILVA - MT0005216A REQUERIDO(A): VALES GERAIS SISTEMA 

DE ENSINO LTDA - EPP DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCI FERRI CARVALHO DIAS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018585-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ROCHA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018585-36.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 17:23:14

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009806-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ONILTO BRAGA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY KELLY VERAS DE CARVALHO OAB - TO8828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009806-92.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 17:26:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020165-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020165-04.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 17:31:45
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019848-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR MARIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019848-06.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 17:38:46

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019962-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019962-42.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 17:54:15

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019963-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR ARAUJO CORREA OAB - MT26083/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019963-27.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 17:58:10

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019961-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JURACY DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019961-57.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 17:59:56

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019520-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019520-76.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:01:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015679-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015679-73.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:04:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010537-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 
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1010537-88.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:07:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000603-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANA DE 

OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015909-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015909-18.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:09:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015277-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015277-89.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:14:05

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018998-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRSON METELLO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018998-49.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:18:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020476-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA BELTRAMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que 

subscreve a inicial e a Declaração de Hipossuficiência, devidamente 

datados. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015796-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA ARRUDA MARQUES (REQUERIDO)

RONALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015796-64.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:23:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000604-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANA DE 

OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019861-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILSON ZEFERINO DA ROSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019861-05.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:28:49

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019605-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO NETO (EXECUTADO)

PABOLO MICHEL DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019605-62.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:34:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018258-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDINA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018258-91.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:38:44

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009927-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009927-23.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:40:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019002-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019002-86.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:42:20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012701-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012701-26.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 08/01/2020 18:44:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018514-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZO DOS SANTOS CORTEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FERREIRA BRANDAO OAB - MT14683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018514-34.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

08/01/2020 18:47:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000611-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANA DE 

OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000615-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIAMAR DE 

JESUS FERREIRA LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

FALCÃO DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000622-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONATHAN 

ALVES DE SOUZA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA MARTINS 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUREMA 

ARRUDA ALVES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

ALVES DE LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: 

BEACH PARK VACATION CLUB e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON FRANCISCO CALACA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA CARAMELLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JADSON 

FRANCISCO CALACA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: PANIFICADORA 

CARAMELLAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000660-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEBORA 

FABIANA RUFINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000666-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENILDA LOPES 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE LINS FAGUNDES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA OAB - MT26811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 19/09/2019 

13:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013132-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARCELA SANTOS LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte DEVEDORA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, conforme cálculo 

juntado pela parte credora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% (dez por cento), consoante dita o § 1º e ss do art. 523 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007370-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZE FONTOURA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Em face do AR negativo, acostado aos autos ID 27480142, manifeste-se a 

parte AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007370-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZE FONTOURA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Em face do AR negativo, acostado aos autos ID 27480142, manifeste-se a 

parte AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000676-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

VINICIOS SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

11/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020351-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos 

a cópia do comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME, emitido 

com no máximo 90 (noventa) dias, considerando que o comprovante de 

endereço é documento indispensável à propositura de ação no Juizado 

Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020388-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, bem como colacione aos autos cópia do 

comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME, emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020366-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias bem como colacione aos autos cópia do 

comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 do NCPC), 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias A não apresentação dos 

documentod na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020383-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, bem como extrato/comprovante de negativação completo, 

retirado do balcão do órgão de restrição, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLE BRITO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000689-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANNY KELLE 

BRITO COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020400-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA DE ARAUJO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos 

autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a 

foto e o número de inscrição da parte reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020412-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVANE TAQUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos 

autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a 

foto e o número de inscrição da parte reclamante.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016967-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA PEREIRA DELFINO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016967-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA PEREIRA DELFINO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020417-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIELZA DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020416-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019655-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA QUEIROZ TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020430-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS ELOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000708-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ED CARLOS 

ELOY DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR POLO PASSIVO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000714-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIONE DA SILVA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

11/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007266-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMELY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007266-71.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: IONE 

GERALDA GONTIJO BORGES - MT10346/O, JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B , para apresentar as contrarrazões ao recurso, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 09/01/2020 16:06:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020440-50.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY NUNES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020493-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA SOUZA E ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000611-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que o comprovante de endereço é 

documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de residência 

ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com base nos 

mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora apresente 

procuração RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, 

porquanto aquela juntada é de 04.12.2018. A não apresentação dos 

documentos na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo necessário 

para a emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando 

a perda do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da 

diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000603-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que o comprovante de endereço é 

documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de residência 

ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com base nos 

mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora apresente 

procuração RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, 

porquanto aquela juntada é de 04.12.2018. A não apresentação dos 

documentos na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo necessário 

para a emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando 

a perda do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da 

diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000604-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que o comprovante de endereço é 

documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de residência 

ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com base nos 

mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora apresente 

procuração RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a inicial, em 
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conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, 

porquanto aquela juntada é de 04.12.2018. A não apresentação dos 

documentos na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo necessário 

para a emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando 

a perda do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da 

diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000745-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE GONCALO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

11/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000748-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDUARDO 

AMORIM ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO CLAUDIOMAR 

GOMES POLO PASSIVO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAETANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JESSICA 

CAETANO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000752-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELVYN 

PATRICK DE MORAIS ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ANGEL MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUAN ANGEL 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIVELTON PEREIRA 

CAMPOS POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019989-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019989-25.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente 20/12/2019 09:22:47
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013276-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013276-34.2019.8.11.0002 Intima-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de ID 27637709, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 20/12/2019 07:43:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009677-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009677-87.2019.8.11.0002 Intima-se para, no prazo de 5 dias, se 

manifestar ao ID 25665212. Assinado eletronicamente 20/12/2019 

07:52:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020530-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MAXIMA DE OLIVEIRA MORAES (INTERESSADO)

JACOB ANTUNES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a juntar a petição inicial e demais documentos, 

porquanto os arquivos anexados no sistema encontram-se em branco, 

com exceção do ID 27771091, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA BORGES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos 

a cópia do comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 

do NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias, considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95),

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017189-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/12/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017134-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/12/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009917-76.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/12/2019 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

22/11/2019 14:11:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000778-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO ALVES DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020576-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, bem como extrato/comprovante de negativação completo, 

retirado do balcão do órgão de restrição, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017592-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/02/2020 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017592-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/02/2020 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012262-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte DEVEDORA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, conforme cálculo 

juntado pela parte credora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% (dez por cento), consoante dita o § 1º e ss do art. 523 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012262-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte DEVEDORA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, conforme cálculo 

juntado pela parte credora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% (dez por cento), consoante dita o § 1º e ss do art. 523 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010411-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

MOTO RACA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte EXECUTADA, em relação a petição ID 27827529
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010411-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

MOTO RACA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte EXECUTADA, em relação a petição ID 27827529

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016348-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA VEIGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MARTINS AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016348-29.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:29:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016189-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 

08:27:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016189-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 

08:27:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016189-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 

08:29:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CRISTINA RODRIGUES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a juntar a petição inicial e demais documentos, 

porquanto os arquivos encontram-se em branco, exceto o documento de 

ID 27771113, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CRISTINA RODRIGUES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a juntar a petição inicial e demais documentos, 

porquanto os arquivos encontram-se em branco, exceto o documento de 

ID 27771113, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2436 de 3112



do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARCOSKI MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000790-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:STEPHANY 

MARCOSKI MARQUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000797-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CREUZA DE 

OLIVEIRA UNTAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA GRAZIELA 

PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES OAB - MT24373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000804-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEILA SOLANGE 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DELBONE 

DE MENESES NUNES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 13:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010945-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010945-79.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado interposto. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 

10:13:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012113-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012113-19.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a), para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como para manifestar-se acerca das petições de ID 27018833 e 

27221181. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 10:33:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000812-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

RODRIGUS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009107-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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FABIO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/02/2020 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009107-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009107-04.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 10/01/2020 

11:29:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008647-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008647-17.2019.8.11.0002 Manifeste-se a parte AUTORA, no prazo de 5 

(cinco) dias, em relação a petição de ID 27338930

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos 

a cópia do comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 

do NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias, considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN APARECIDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000822-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELLEN 

APARECIDA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES 

DE ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 14:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA CORREA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000825-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDINEI DA 

SILVA CORREA ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

12/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012367-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012367-89.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 
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por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 13:34:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008846-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO FERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008846-39.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/12/2019 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 14/11/2019 15:52:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009193-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE DEJAVITTE (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009160-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREDERICO FUCHS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009419-77.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/12/2019 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 12/11/2019 17:49:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERNANDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000834-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDINALDO 

FERNANDO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

12/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000835-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDIVAN DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO THADEU 

GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010253-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTIAGO (REQUERIDO)
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AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 09/12/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014149-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014994-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 14/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/12/2019 16:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011528-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYZELAINE VILALVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009364-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011819-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDO PFINGSTAG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008066-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

LUCIA MARIA ROMARIZ SILVERIO (REQUERIDO)

A.L. IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011916-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIA MARA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES MELQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016030-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DE FIGUEREDO TEIXERA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014995-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA VINHAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005753-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON TELLES (EXECUTADO)

ROSE NELY FORTES FARIA TELLES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005753-68.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 04/12/2019 13:57:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008015-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/09/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DO PRADO (REQUERENTE)

KELLY FRANCISCA MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014201-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014201-30.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-O, para 

querendo apresentar recurso a sentença ID Nº 27696158 , no prazo de 10 

(dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 15:18:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014201-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo n. 1014201-30.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A , para querendo 

apresentar recurso a sentença ID Nº 27696158, no prazo de 10 (dez) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 15:21:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015417-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007208-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDO GONCALO MOGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/11/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006708-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI (INTERESSADO)

RUBIANA DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - 649.935.901-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 17/10/2019 17:25 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016294-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016294-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - MT23463/O, THAYANE CAMILA FERREIRA 

PRADO - MT26070/O, DORVALINO GLERIAN - MT18906-O, para querendo 

apresentar recurso a sentença ID 27696302 , no prazo de 10 (dez) dias 

nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 10/01/2020 15:38:41

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016294-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016294-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG0063440A, FLAVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - MG109730 , para querendo apresentar recurso a 

sentença ID 27696302 , no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 

15:39:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010282-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVY DE OLIVEIRA BIELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1010282-33.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: GENEVY DE 

OLIVEIRA BIELA PARTE RÉ: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que utilizava o serviço da cartão de crédito da parte 

autora, mas após efetuar o pagamento da fatura do mês 10/2015, teria 

entrado em contato com a requerida para cancelar o cartão, e 

posteriormente verificou que seu nome estava inscrito nos serviços de 

restrição ao crédito em 10/01/2016. Nos pedidos, requereu a declaração 

da inexistência dos débitos, o cancelamento das inscrições e a reparação 

por danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos 

apresentados na inicial, alegou que a parte autora inadimpliu faturas 

decorrentes da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos 
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serviços de proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Destaca-se que a petição inicial 

apresentada é apta, porquanto cumpri os requisitos do art. 14 da Lei 

9.099/95, já que apresentou os fatos e os fundamentos de forma sucinta 

conforme prevê o procedimento próprio da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, 

informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 

99, §3º do CPC, preleciona que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito A controvérsia consiste em verificar 

se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, a parte 

ré defendeu a legitimidade do débito, a corroborar juntou ao autos as 

faturas do cartão de novembro e dezembro de 2015, que deram origem a 

inscrição. Pontua-se que a parte autora não informou o número de 

protocolo para provar que efetuou o pedido de cancelamento do cartão, 

dessa maneira, a parte autora não faz prova do fato constitutivo do seu 

direito. Assim, as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes 

para confirmar a existência dos débitos, pois após apresentação da 

origem dos débitos a parte autora não provou que cumpriu com suas 

obrigações. Por consequência, declaro que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas já que inexiste ato 

ilícito. Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete 

ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, afasta as preliminares, OPINO PELA REVOGAÇÃO DA 

LIMINAR E PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela 

extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino pela concessão dos benefícios da justiça gratuita a 

parte autora em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição; Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010326-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010326-52.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Aduz a parte autora ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS que 

“é pessoa idosa, aposentado, carente de informações e só se deu conta 

que o valor do seu benefício havia diminuído após consulta do histórico de 

créditos, conforme verifica extrato anexo (doc.4). Ciente que havia 

realizado apenas um empréstimo alguns anos, o Requerente descobriu 

que havia outros seguros em seu nome, contudo os quais não havia 

contratados. Observa pela consulta de seguro consignado o desconto em 

débito automático junto a Requerida já soma o valor de R$ 413,25 

(quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), como pode ser 

observado na consulta (doc.4). Contudo, o Requerente jamais contratou 

qualquer seguro junto a Requerida, para que viesse a ser descontado de 

seu benefício, por isso não possui qualquer contrato para trazer à baila, 

fato que será pedido a exibição de documentos”. sic O reclamado, em sua 

peça de bloqueio, sustenta a legalidade da contratação de seguro pela 

parte reclamante. A inversão do ônus da prova libera o consumidor do 

ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. A parte reclamada carreou 

aos autos cópia de autorização para desconto em débito em conta ou 

folha de pagamento de seguro assinado pela parte autora e cópia dos 

documentos pessoais, documentos estes que motivaram, os descontos 

em seu benefício. A parte reclamante apresentou impugnação, TODAVIA, 

NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a autora 

contratou com o reclamado e ajuizou ação com a intenção de não cumprir 

com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PIANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1006395-41.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VALDEMIR PIANTA PARTE RÉ: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. DESPACHO Em análise dos autos e em atendimento ao 

pedido da parte autora apresentado na impugnação, DESIGNO audiência 

de Instrução para o dia 09/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA 

COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000840-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYCKON DE 

SOUZA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010329-07.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 

16:02:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014069-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1014069-70.2019.8.11.0002 Promovente: ELZA FARIA 

PEREIRA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Em breve síntese, 

sustenta a autora que desde o ano de 2016 vem sendo descontado em 

sua folha de pagamento valor referente a empréstimo consignado, 

referente a divida de cartão de crédito, que em janeiro de 2008 o valor 

descontado era de R$ 124,93, e que atualmente encontra-se no valor de 

R$ 342,89. Afirma que fez uso do cartão até o ano de 2010 e que nunca 

mais utilizou sendo que o banco continuou a fazer os descontos, que 

compareceu ao PROCON e requereu a extinção da divida, pois pagou mais 

do que emprestou, que teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito de maneira indevida pois inexiste pendencias. A autora juntou 

aos autos: - extrato de restrição - Planilha de calculo desde o ano de 2008 

até agosto 2019 - Termo de reclamação no PROCON - Holerite 08/2019 – 

07/2019 – 06/2019 – 05/2019 – 04/2019 – 03/2019 – - Ficha financeira A 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta que a parte autora utilizou o 

cartão em diversas operações, sendo que todos os pagamentos 

efetuados pela autora foram abatidos de seu saldo devedor, que a autora 

não quitava integralmente suas faturas, efetuado apenas o pagamento do 

valor mínimo, que a fatura com vencimento em 15/05/2018não houve 

desconto do valor mínimo em folha em virtude de perda de margem, que a 

fatura com vencimento em 15/05/2019 fechou no valor de R$ 17.538,51, 

sendo que fora descontado na folha tão somente a quantia de R$ 342,89, 

em decorrência da perda de margem, razão pela qual ensejou a 

inadimplência. Pois bem. O pedido de indenização por danos morais 

facilmente poderia ser analisado. Todavia, para análise do pedido de 

indenização por danos materiais, se faz necessária perícia contábil, uma 

vez que o autor requer a devolução da quantia de R$ 31.198,99 - valores 

indevidamente descontados de sua folha de pagamento, devidamente 

corrigidos, mas não apresenta contrato do efetivo valor objeto do 

empréstimo e nem mesmo laudo que leve à tal conclusão de valores. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

64 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

oficio”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), que envolve cálculos 

complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como 

se proceder através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2444 de 3112



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011334-64.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva da requerida CVC Com relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida, rejeito-a, uma vez que, 

em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. Mérito Afirma a parte autora LORIVALDO NUNES GOMES 

que adquiriu pacote do trecho de Cuiabá/MT a Fortaleza/CE entre os 

29/04/2019 a 05/05/2019 no valor total do pacote foi de R$ 3.992,00 (três 

mil novecentos e noventa e dois reais), incluindo hospedagem no Hotel 

Alpha Praia, por cinco dias e seis noites. Sustenta que os problemas se 

iniciaram no momento do embarque, que somente pode ser realizado no 

dia seguinte ao agendado, ou seja, em 30/04/2019. Alega que em razão da 

alteração na data da volta pela requerida, houve a necessidade de troca 

de hotel no dia 06/05/2019, que, por sua vez, não condizia ao inicialmente 

contratado. Aduz ainda que no trajeto de retorno foram informados que o 

voucher fornecido pela requerida era somente do trecho de Fortaleza/CE a 

São Paulo/SP, tendo de aguardar por 22h (vinte e duas horas) sem 

assistência para chegar ao destino final, Cuiabá/MT. Por fim, afirma que é 

idoso, hipertenso e diabético. Pleiteia indenização por danos materiais no 

valor de R$3.992,00 ao argumento de que o serviço não foi prestado a 

contento e morais. Em sua defesa, a Reclamada alega que tal ocorrido, se 

deu por fato de terceiro, narrando os eventos vindicados se deram em 

razão de inoperância de voo da cia aérea, refutando as demais teses da 

inicial. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade nas relações de consumo. No presente caso, resta 

incontroversa a falha na prestação dos serviços, posto que os trajetos 

contratados pela Reclamante se mostraram inadequados e divergentes do 

contratado, incorrendo, ainda, em prejuízos à Reclamante, que deixou de 

cumprir com seus compromissos pessoas no dia seguinte ao atraso de 

voo, lhe importando em mais de 22h horas de atraso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. No que cerne ao pretendido dano material, verifica-se sua 

inocorrência, pois, em que pese a parte tenha experimentado os 

vindicadas aborrecimentos e violações, houve o uso dos serviços 

contratados, ainda que parcial ou com falhas na sua prestação. Assim, 

não havendo que se falar em ressarcimento de integralidade dos valores 

dispendidos pela Reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito. No que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Registra-se que a parte autora não ajuizou ação em 

desfavor da cia aérea, sendo que a responsabilidade é solidária. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pleito de 

dano material, ressalta-se que em que pese o atraso dos voos e a troca 

de hotéis, o serviço foi prestado, motivo pelo qual, improcede o pleito. No 

presente caso, existindo diferença de valores acerca dos hotéis e gastos 

extras, deveria a parte autora requerê-los, quantificando-os e 

comprovando-os. Ante o exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (31/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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PROCESSO NÚMERO: 1016201-03.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

NOEMIA AUXILIADORA DA SILVA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência ou inexistência de negativa de troca de titularidade. 

Contata-se que houve falhas no serviço prestado pela ré, visto que a 

parte autora foi cobrada por pendências financeiras que não estariam em 

seu nome, outrossim a parte autora foi impedida de transferir a titularidade 

da unidade consumidora em razão de pendências financeiras em nome de 

terceiro. (Id. Num. 25554963 - Pág. 1). A parte autora juntou aos autos os 

protocolos para provar que tentou resolver o impasse na via extrajudicial, 

mas a ré não solucionou a questão. Ademais, houve descumprimento da 

liminar em 04/11/2019, pois a ré ciente da decisão judicial efetuou a 

interrupção de energia na residência da parte autora, diante do 
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descumprimento faz jus a parte autora da multa cominatória em seu favor 

que fixo em mil reais. Nota-se, que a ré não se afastou do seu ônus 

probatório quando afirmou que a parte autora não teria apresentado os 

documentos para realizar a troca da titularidade, ônus que lhe competia, 

na medida que a inversão do ônus da prova foi invertido a favor da 

consumidora na decisão antecipatória deferida. Portanto, não foi 

apresentado aos autos qualquer excludente de responsabilidade 

pertinente. Dessa maneira, a parte ré descumpriu os comandos da ANEEL, 

Resolução 414/2010, Art. 128, § 1º, a distribuidora não pode condicionar 

os atendimentos previstos nos incisos I e II (a ligação ou alteração da 

titularidade) ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de 

débito pendente em nome de terceiros. Sendo assim, é evidente o vício na 

prestação do serviços nos termos do artigo 20 e 22 do CDC. Dessa forma, 

provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do 

CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.”. No caso dos autos, verifica-se a presença dos 

elementos caracterizadores do dano moral, já que antes da parte autora 

bater as portas do judiciário tentou solucionar o impasse na via 

extrajudicial, porém restou infrutífero. Ressalta-se que a interromper o 

serviço essencial de energia, com liminar deferida, e condicionar a 

religação da energia ao pagamento de débitos que não são da titularidade 

do consumidor ultrapassa as barreiras do mero aborrecimento ou 

dissabor. Tal conduta gera sem dúvidas transtornos, constrangimentos e 

humilhação que configuram dano moral, que independe de prova e decorre 

do próprio fato ilícito. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Quanto ao 

valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento 

em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da 

razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011).”. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela confirmação 

dos efeitos da liminar e OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Determinar que a 

parte ré mantenha em funcionamento o serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora, salvo posterior inadimplência em nome da parte 

autora; 2. Determinar que a parte ré se abstenha de cobrar pendências 

financeiras que não são da titularidade da parte autora. 3. Condenar a 

parte ré, a reparação em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir 

do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. 4) Determinar que a empresa ré transfira a 

unidade consumidora – 6/1946241-5, para a titularidade da parte autora 

Noemia Auxiliadora de Campos. 6) Condenar a parte ré em R$ 1.000,00 

(mil reais), em favor da parte autora em razão do descumprimento da 

liminar. 7) Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita, em 

eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.
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PROCESSO NÚMERO: 1013216-61.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VALDIRENE OLIVEIRA ALMEIDA PARTE RÉ: AZUL LINHAS AÉREAS. 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação de dano moral em razão de 

cancelamento no serviço de transporte aéreo contratado. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos 

fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou o serviço das 

empresa ré e suportou um a notícia do cancelamento do voo contrato e só 

embarcou nove horas após o contrato inicialmente pactuado, inegável, 

portanto, o vício na prestação do serviço prestado pela empresa ré. 

Registra-se que a parte ré confirmou as intempéries, mas para eximir-se 

da responsabilidade alegou a ocorrência de manutenção emergencial, mas 

não trouxe aos autos prova hábil para atestar suas alegações. Nesse 

passo, atesto que a defesa não apresentou elementos suficientes para 

afastar sua responsabilidade, não há por parte da ré qualquer excludente 

de responsabilidade que a isente do dever de indenizar, não provou, 

portanto, nenhuma excludente prevista no artigo 14, §3º, do CDC. Ao 

realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo 

assumem os riscos pelo defeitos e vícios nos serviços. A 

responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de 

prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo 

indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios 

nos serviços prestados. Nota-se que incumbe a ré proceder com um 

planejamento de voo seguro e eficiente ao disponibilizar serviços de 

transporte aéreo. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14, que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não 

havendo dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Nesse 

passo, é direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, 

CDC). Quanto aos danos morais, não há dúvida de que a conduta da ré 

provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano 

moral, tendo em vista que em razão do vício no serviço, o consumidor 

suportou nove horas de atraso. Verifica-se que a situação em apreço 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, devendo 

portanto a ré ser responsabiliza. A indenização por dano moral deve ser 

razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo 

ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. 

Quanto ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar 

em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau 
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de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para: 1) CONDENAR a ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir 

do arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação; 2) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011117-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011117-21.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º c/c 

Art. 1046, § 2º e 4º do NCPC. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 10/01/2020 16:21:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005826-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005826-40.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar, no prazo de 5 

dias, sobre o ID 27276100, sob pena de arquivamento. Assinado 

eletronicamente 20/12/2019 09:05:59

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007371-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena 

de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012706-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012706-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, se manifestar ao ID 27672967, requerendo o que 

entender de direito. Assinado eletronicamente 09/01/2020 14:51:01
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009671-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009671-80.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao ID 27724921, requerendo o que 

entender de direito. Assinado eletronicamente 09/01/2020 14:59:47

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010150-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER PINTO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010150-73.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 09/01/2020 16:35:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017547-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNER D LUCA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fábio Prado (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017547-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 16:44:10

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007109-98.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 16:47:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016727-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CONCEICAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016727-67.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27687497, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 16:56:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015995-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINEU MANOEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015995-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrente para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27678774, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 16:51:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018030-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE PAULO CARNEIRO PASSOS OAB - GO0026384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - ME (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018030-19.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:53:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019455-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINA B TOLDO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019455-81.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:00:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014291-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA CRISTINA DE MORAIS SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014291-38.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação, bem como da determinação 

de ID 27285303. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 17:25 Assinado eletronicamente 

09/01/2020 18:34:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015508-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015508-19.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao ID 27814293, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 13:37:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015860-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015860-74.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27801829, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:22:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AUREILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012793-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO: GONCALO 

AUREILIO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: FABIANA 

SCORPIONI GONÇALVES POLO PASSIVO: POMPEIA COMERCIO E 

SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AUREILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO n. 1012793-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

AUREILIO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE MARQUES 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE 

MARMORARIA LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016137-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016137-90.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:41:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016137-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016137-90.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:44:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017189-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017189-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:47:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017134-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017134-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:48:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009917-76.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:50:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009917-76.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:50:25
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014237-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014237-72.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:52:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DE CASTRO PEREIRA (INTERESSADO)

ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014780-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HILARIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014780-75.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:54:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012727-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012727-24.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JEANN CARLOS 

CAMPOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO 

MONTEIRO FEGURI POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

12/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012727-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012727-24.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 12/02/2020 Hora: 14:25 . VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 12:57:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DE CASTRO PEREIRA (INTERESSADO)

ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1012088-06.2019.8.11.0002 Promovente: ALEXSANDER 

LUZIANO DE ANDRADE JOVANE DE CASTRO PEREIRA Promovido: 

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA – ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Ademais, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

ID 25850701, os autores fizeram requerimento acerca da exclusão da 

Reclamada TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. Desse 

modo, prossegue o feito em relação à Reclamada IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA – ME. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO proposta por ALEXSANDER 

LUZIANO DE ANDRADE em desfavor de TIRANTE CONSTRUTORA E 

CONSULTORIA LTDA - IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Em 

síntese, a parte requerente alega que em abril de 2018, procurou estande 

de vendas das Reclamadas, sendo que possuíam interesse no imóvel que 

estava sendo construído, que o valor do imóvel era de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) através de financiamento e R$ 10,000,00 (dez mil) a serem 

pago de recursos próprios, que em nenhum momento foi informado de que 
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seria 5.500,00 – referente a intermediação, que em novembro de 2018 

resolveram cancelar o negócio haja vista ilicitudes apresentadas pelas 

Reclamadas , que foram surpreendidos com a noticia de que receberiam 

apenas 50% do valor investido, que procurou o PROCON para resolver a 

questão de maneira administrativa, porem não obtiveram êxito. A 

Reclamada IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS, em sua peça de bloqueio 

sustenta que os promoventes entabularam contrato de prestação de 

serviço com a Ré, que ficou estipulado o pagamento, em contrapartida do 

seus serviços, que não há que se falar em restituição de valores pagos, 

vez que é legitima a cobrança. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. No caso concreto, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia os Reclamantes, como consumidores, alegam que 

descobriram junto à construtora que sequer os nomes dos autores 

contavam na relação de compradores do imóvel, sendo que não 

receberam quaisquer informações acerca da negociação entabulada, 

sendo que por esse motivo resolveram cancelar o negócio. Destaco que a 

empresa Reclamada não comprovou que tenha prestado serviço eficiente 

aos autores. No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada às 

partes Autoras, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. E de bom alvitre ressaltar que o contrato 

entregue a partes autora não possui o valor da intermediação, conforme ID 

23737699, sendo que nos boletos juntados registram a informação dos 

serviços descritos, como sendo “intermediação de vendas”, mas logo 

abaixo está escrito "sinal" 1/3 (id. 23737231; sinal 2/3 (id. 23737232 ) e 

sinal 3/3 (id. 23737239), o que gera confusão se o valor pago se refere a 

intermediação da venda ou é parte do sinal pago pelo bem em si. 

Outrossim no ID 26131273, é possível verificar nitidamente a inserção 

posterior assinatura do contrato, referente ao valor dos serviços 

prestados pela Reclamada. Nesse passo, verifica-se que a falha na 

prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Com efeito, verifica-se pelos documentos 

digitalizados nos autos (ID 23737239 – ID 23737231 – ID 23737232), que 

os reclamantes trouxeram os comprovantes de pagamentos da taxa de 

intermediação no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

Destarte, caracterizada a responsabilidade das reclamadas, passo a 

analisar os eventuais danos suportados pelo reclamante. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela autora. No caso em tela, 

entendo que os transtornos e constrangimentos aos quais se submeteram 

os reclamantes foram suficientemente demonstrados, ante a frustração da 

negociação imobiliária, apesar da intermediação de empresa especializada 

nesse assunto, sendo certo que sua frustração transcendeu o mero 

dissabor comum da vida diária. Em relação à fixação do ?quantum? 

relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O ?quantum? indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Merece prosperar, ainda, o 

pedido de restituição do valor pago pela intermediação, no valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Entretanto, tendo em vista que não 

se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA de débitos dos autores em relação ao negócio de que 

tratam os autos; CONDENAR os Reclamados a pagar a título de danos 

morais à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta 

data; e CONDENAR a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária 

pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da 

citação válida. Em consequência, extingo o processo, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Homologo, 

para que surta os efeitos legais, a desistência da ação manifestada com 

relação ao requerido TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, 

extinguindo, por consequência, o processo, sem apreciação do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, com relação a 

ele. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008872-37.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Mérito Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o 

entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações entre passageiro e empresas de transporte aéreo, por se tratar 

de típica relação de consumo. Sobre o assunto, confira-se excerto da 

seguinte ementa: (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em 

Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de 

falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por 
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verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o 

passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a 

defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento. 3. 

Restando configurados a existência do dano e a responsabilidade civil, 

para exclui-los, seria necessário a revisão dos elementos probatórios 

colhidos nas instâncias inferiores, o que não é permitido em sede de 

Recurso Especial ante a Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório 

arbitrado em quinze mil reais, verba considerada razoável diante das 

características próprias do caso. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma 

do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Aduz 

a parte requerente CARLOS ROBERTO VENDRAMIN que seu voo com 

trecho Cuiabá/João Pessoa com embarque contratado às 08h50min e 

chegada ao destino final às 18h25min do dia 22/05/2019 foi cancelado, 

conseguindo embarcar somente às 20h25min do dia 22/05/2019, 

chegando no destino final às 02h47min do dia 23/05/2019, gerando um 

atraso de mais de 08 horas. Diz que a requerida não forneceu assistência, 

tendo que arcar com os gastos da alimentação. Pleiteia a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de 

R$64,73 e morais. A requerida, em sua peça de defesa, reconhece que o 

voo foi cancelado em decorrência de manutenção emergencial e que 

forneceu hospedagem ao autor e sua esposa. Portanto, incontroverso o 

cancelamento do voo e o atraso de mais de 08 horas em relação ao voo 

contratado. A tese invocada não está apta a afastar o dever de indenizar. 

Entendo que tal fato é previsível, sendo a empresa responsável pelos 

danos dele decorrentes. Incide, na espécie, a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada se inserem na órbita da previsibilidade que, em 

concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever 

de indenizar. Ademais, a requerida não demonstrou ter mantido a regular 

manutenção da aeronave, o que tornaria a falha um evento imprevisível. 

Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: 

AFASTADO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a apelada tenha reiterado os 

termos da contestação, essa circunstância, por si só, não implica em 

violação ao princípio da dialeticidade, quando suficientemente combatidos 

os fundamentos em que se assenta a sentença. 2. Volvendo a questão da 

existência ou não da excludente de responsabilidade, restou 

incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da 

necessidade de manutenção não programada na aeronave, não tendo a 

empresa aérea comprovado que vinha mantendo sua regular manutenção. 

3. Mostrou-se inadequado o proceder da companhia prestadora de 

serviços no tratamento dispensado aos usuários, restando configurado o 

dever de indenizar, pois, quanto aos danos morais, trata-se de situação 

que escapa, em muito, do que se concebe por mero desgosto e 

aborrecimento do cotidiano. Essa indiferença, esse desrespeito pelo 

consumidor é que configura a sensação de mal-estar, de 

constrangimento, de humilhação e de indignidade, e não simples 

aborrecimento, como sustentado. O dano moral é indiscutível. 4. A quantia 

arbitrada é suficiente para compensar o abalo moral suportado pelo 

apelado, e, consequentemente, suficiente para inibir a apelante de voltar a 

praticar o mesmo ato, daí que, dessa forma, não há enriquecimento ilícito 

de uma parte e nem causa de empobrecimento de outra, atendendo tanto a 

situação das partes quanto a função compensatória da indenização e a 

natureza da sanção. (Apelação nº 0003885-92.2012.8.12.0001, 5ª 

Câmara Cível do TJMS, Rel. Sideni Soncini Pimentel. unânime, DJ 

05.09.2013). Registro ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: 

TJGO-0113711) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO NO VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA AFASTADA. 

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO DOS DANOS 

MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. I - O atraso de voo internacional decorrente 

de efeitos da aeronave não pode ser considerado como caso fortuito, uma 

vez que a manutenção dessa deve ser prévia e constante. Desse modo, é 

devida indenização a passageira, ora agravada, em razão da 

responsabilidade objetiva da companhia aérea agravante. II - "As 

indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais 

(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais 

decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo 

internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no 

AREsp 39.543/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira). Assim, 

no caso em tela, entendo por bem majorar o quantum indenizatório para R$ 

8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos fatos narrados e ao poderio 

econômico da recorrente, valor que, ademais, cumpre as funções 

esperadas da condenação. III - Quanto aos danos materiais, objeto de 

insurgência do recurso, tenho que é devido apenas o numerário gasto 

pela insurgida durante a viagem, o que perfaz a quantia de R$ 29,30 (vinte 

e nove reais e trinta centavos). Não compete à empresa insurgente 

custear os gastos realizados pela agravada após o desembarque no 

destino final, pois a empresa aérea é obrigada ao reparo nos limites da 

sua responsabilidade contratual. IV - Pertinente à insurgência relativa aos 

honorários advocatícios, os mantenho em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, desacolhendo o pedido de majoração de tal verba, 

haja vista que a aludida quantia foi estipulada em observância aos 

parâmetros definidos pelo § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil. 

AGRAVO IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 402811-63.2012.8.09.0051 

(201294028111), 2ª Câmara Cível do TJGO, Rel. José Carlos de Oliveira. j. 

11.03.2014, unânime, DJe 19.03.2014). PERÍODO SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE 

ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE 

REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O atraso em voo superior a quatro 

horas, sem que seja prestada qualquer assistência ao passageiro, implica 

no reconhecimento de danos de natureza moral, passíveis de indenização. 

A alegação de manutenção da aeronave não tem o condão de afastar o 

dever de assistência inerente ao prestador do serviço aéreo, não 

havendo o que se falar em caso fortuito. O valor da indenização por 

danos morais não pode implicar em enriquecimento sem causa para a 

parte ofendida. Cumpre ao magistrado observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e se assim não for feito, deve a 

sentença ser modificada, reduzindo o quantum indenizatório para patamar 

inferior. (Apelação Cível nº 200.2008.021.844-5/001, 1ª Câmara Cível do 

TJPB, Rel. José Di Lorenzo Serpa. unânime, DJe 17.03.2011). Tenho que a 

situação vivenciada pela parte reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, pelo 

atraso/cancelamento do voo e a frustração da programação de sua 

viagem, restou devidamente comprovada nos autos. In casu, trata-se de 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Caracterizado o dano moral, resta a sua quantificação. Os danos 

morais devem ser fixados segundo os critérios da moderação e 

prudência, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A reparação deve proporcionar satisfação ao ofendido, de modo que não 

se configure um enriquecimento sem causa, e impor ao causador do dano 

um impacto suficiente para desestimulá-lo a cometer infrações similares. 

No caso em análise, não há prova da existência de culpa grave por parte 

da reclamada. Sabe-se que a reclamada é empresa de grande porte. A 

repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser considerada 

moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelos danos morais 

em R$8.000,00. Pleiteia ainda a parte autora a condenação da requerida 

ao pagamento a título de danos materiais ao argumento de que teve que 

arcar com as despesas de alimentação no valor de R$64,97. Registra-se 

que em que pese a requerida afirmar que forneceu hospedagem à parte 

autora, não comprovou nos autos a referida assistência. Ademais, o 

presente pedido é concernente a gastos de alimentação. A parte autora 

apresentou aos autos comprovantes de alimentação. A requerida não 

impugnou o referido documento, bem como não comprova que prestou 

assistência à parte autora, motivo pelo qual, devido o pleito. Ante o 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão deduzida na 

inicial para condenar a requerida a: 1) pagar à parte requerente a quantia 

de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação (13/08/2019) e; 2) a quantia de 
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R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de 

danos materiais (alimentação), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos 

contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data 

correspondente aos gastos com alimentação) (22/05/2019). Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015732-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015732-54.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27787309, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:03:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014666-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014666-39.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27804623, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:11:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013684-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MENTZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREDICARD S.A. (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ICATU CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1013684-25.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SIRLENE MENTZ 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE HELLEN COSTA 

LEITE POLO PASSIVO: ICATU CAPITALIZACAO S/A e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014217-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLEY FERNANDES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1014217-81.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CHRISLEY 

FERNANDES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012415-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SANTANA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012415-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27814223, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:19:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015908-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO GONZAGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015908-33.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27792353, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:42:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016047-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODOMILSON DIOGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016047-82.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27789859, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:43:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016592-55.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27806802, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009022-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIL ARRUDA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009022-18.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27004437, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:48:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

OPUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007893-75.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS JOSE 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS ANTONIO 

GONCALVES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008846-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO FERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008846-39.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ELDO FERNANDO CARDOSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009106-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009106-19.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 
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apresentar recurso ao ID 27476667, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 13:55:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010325-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONY FAGNE NUNES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES OAB - MT18759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010325-67.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar o ID 27915623, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 13:57:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CAROLINE GONCALVES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012009-27.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27475458, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/01/2020 13:59:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009193-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE DEJAVITTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009193-72.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MONIQUE DEJAVITTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009160-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009160-82.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MARLENE COSTA RESENDE 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009143-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009143-46.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27013393, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 14:10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013009-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011923-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011923-56.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 14:08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007623-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007623-51.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27724748, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 14:11:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013453-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1013453-95.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYANE 

CHRISTINE DA SILVA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012382-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012382-58.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 10/01/2020 14:17:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/10/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019580-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019580-49.2019.8.11.0002 Reiterando a intimação de ID 27256760, 

intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos comprovante de residência 

atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, haja 

vista que o documento juntado não consta tal informação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 10/01/2020 14:22:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREDERICO FUCHS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009419-77.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 14:30:17
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013735-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 14:35:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013735-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 14:37:12

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007124-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

GILIANE CAROLINE ZAN GRAFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RENATO DOMINGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007191-32.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:06:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014950-47.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 12:40 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 

12:40 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:03:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014950-47.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 12:40 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 

12:40 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:03:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010253-80.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTIAGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010253-80.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:09:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009364-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009364-29.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:12:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009364-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009364-29.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:12:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008066-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

LUCIA MARIA ROMARIZ SILVERIO (REQUERIDO)

A.L. IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008066-02.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/01/2020 15:15:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1008016-73.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FRANCISCA DE OLIVEIRA QUEIROZ PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A SENTENÇA Trata-se de ação de indenização 

por danos morais em razão de atraso e cancelamento do serviço de 

transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Quanto a legitimidade passiva da parte CVC, verifica-se que, houve venda 

de pacote turismo pela empresa ré, assim há responsabilidade solidária 

com a companhia aérea, pois o contrato de intermediação não se limitou ao 

negócio da venda dos bilhetes. Nesse aspecto, à luz da teoria da 

asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir 

de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Dessa 

forma, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. A requerida alegou, em preliminar, a inépcia da petição 

inicial, oportuno salientar que documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória 

do autor, logo, a ausência de suposto documento que comprove o dano 

material, não obsta a análise do mérito. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos 

fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou os serviços 

da empresa ré e suportou notícia, com apenas um dia de antecedência, de 

atrasos e cancelamento dos voos contratados, inegável, portanto, os 

vícios na prestação do serviço. Ressalta-se que não há a presença da 

excludente culpa exclusiva de terceiro, na medida que o fornecedor só se 

escusa de responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro se o 

terceiro apontado for aquele que de nenhuma maneira participou do ciclo 

da prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as defesas não 

apresentaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade, não 

há qualquer excludente que as isentem do dever de indenizar, isso porque 

o serviço não se limitou a venda de bilhetes aéreos e sim a ao serviço de 

pacote de viagem, dessa forma concorrem para o risco da atividade 

juntamente com a cia aérea. A responsabilidade se traduz, simplesmente, 

no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do 
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ser humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição 

de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. Pertinente aos danos materiais, esses não 

ficaram demonstrados, visto que a parte autora deixou de apresentar o 

porquê requer a restituição de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois 

embora tenha ocorrido atrasos nos voos a viagem foi realizada. 

Verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos provas suficientes 

para provar os seus encargos, dessa feita não merece amparo seu 

pedido de indenização por dano material. posto que o dano material não 

deve ser presumido, ou seja, não cabe reparação de dano hipotético ou 

eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. Quanto aos danos 

morais, não há dúvida que os atrasos e cancelamentos no transporte 

aéreo provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Tendo em vista que em razão dos vícios nos serviços, o 

consumidor suportou doze horas de atraso no voo da ida, suportou dez 

horas de escala em Brasília e perdeu a primeira diária do dia 23/04/2019 

no hotel. Para mais, suportou o cancelamento do voo de retorno para sua 

cidade que estava programado para o dia 30/04/2019, e teve que 

comparecer um dia antes da data marcada no aeroporto. Ressai dos autos 

que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou 

dissabor, porquanto o cancelamento frustou a expectativa da parte 

demandante. Em relação ao quanto, a indenização por dano moral deve 

ser razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor 

pelo ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral 

experimentado. A propósito: Apelação Cível. Pretensão de recebimento de 

indenização por dano moral, em decorrência de atraso de voo. Sentença 

de procedência do pedido. Inconformismo da primeira ré. Relação de 

Consumo. Legitimidade ad causam passiva da recorrente que se 

reconhece, tendo em vista que integra a cadeia de consumo, devendo 

responder pelos danos advindos do evento danoso de forma solidária com 

a primeira, em especial porque, na qualidade de agência de turismo, não 

comercializou apenas a passagem aérea, mas um pacote de viagem, o 

qual incluía, além do bilhete, hospedagem e seguro de assistência médica. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar que se rejeita. 

Atraso do primeiro voo contratado e consequente perda da conexão que 

restaram incontroversos, o que fez com que os autores chegassem ao 

destino final com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, perdendo 01 (um) 

dia de hospedagem, bem como as atividades programadas para a ocasião. 

Falha na prestação do serviço caracterizada. Precedentes desta Corte de 

Just iça .  Dano mora l  conf igurado (…)(TJ-RJ -  APL : 

00499175320188190001, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, 

Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

Quanto ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar 

em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau 

de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR a ré em 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de 

correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2. 

CONCEDER à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Opino pela improcedência da indenização por danos materiais. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006785-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1006785-11.2019.8.11.0002 Reclamante: Gonçalina 

Aparecida de Oliveira Silva Reclamada: Matos Comércio de Perfumes e 

Cosméticos Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Antes de enfrentar o 

mérito da lide, convém registrar que, da exegese dos andamentos 

processuais, não obstante tivesse sido devidamente intimada (intimação 

publicada no DJ Eletrônico em 16/08/2019 – ID nº 22667690), a Reclamante 

não compareceu na sessão de conciliação realizada nos autos (ID nº 

24241501). Embora a Reclamante, em sede de “impugnação” (ID nº 

24339207), tenha postulado pela redesignação da solenidade conciliatória, 

entendo que o referido pleito não comporta acolhimento, pois, não foi 

apresentado nenhum argumento minimamente plausível para justificar a 

ausência supracitada. A princípio, a ausência da Demandante na 

audiência de conciliação implicaria na extinção do feito sem a resolução do 

mérito, no entanto, em respeito aos atos processuais já praticados (tanto é 

que, conforme mencionado, a Autora se prestou em apresentar a sua 

impugnação), bem como, considerando que os presentes autos já se 

encontram maduros para a apreciação do mérito e ainda, a fim de evitar a 

insegurança proveniente da possibilidade de ser ajuizada uma nova ação 

debatendo exatamente os mesmos fatos (gerando novas despesas para o 

Poder Judiciário e para a parte que se encontra no polo passivo), deixo de 

extinguir a ação pela contumácia. Ademais, inobstante a parte Autora, 

também em sede de impugnação, tenha formulado sucessivamente um 

pedido de desistência do feito, o fato é que igualmente não foi 

apresentada nenhuma justificativa idônea. Não se pode olvidar que, após 

a realização da audiência de conciliação, a Reclamada protocolizou 

tempestivamente a sua defesa (juntamente com alguns esclarecedores 

documentos) e a Reclamante, por sua vez, se prestou a impugná-la, 

motivo pelo qual, estando os autos aptos ao enfrentamento do mérito, 

INDEFIRO o pedido de desistência do feito. Das preliminares: - Da 

impossibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que inexistem indícios ou provas 

acerca da situação de pobreza da parte Autora, motivo pelo qual, entende 

ser necessário intimar a Demandante para suprir tal irregularidade. Com a 

devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que os 

mesmos não reivindicam a proteção deste juízo, pois, segundo previsão 

contida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 
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pessoa natural.”. (Destaquei). Outrossim, entendo que, se a Reclamada 

defende a necessidade de rejeição do pedido de assistência judiciária 

formulado pela Reclamante, cabia à própria empresa Ré apresentar a este 

juízo alguma prova passível de afastar o entendimento acerca da condição 

de miserabilidade jurídica da Autora, o que, definitivamente, não obteve 

sucesso em fazer. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta 

de interesse de agir: Não obstante a Reclamada tenha ventilado como 

matéria preliminar alguns argumentos acerca da suposta falta de interesse 

de agir da Reclamante, tenho que os mesmos devem ser igualmente 

repelidos. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento do 

juízo (procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante sustenta 

que foi negativada indevidamente e ainda, que tal fato lhe proporcionou 

prejuízos imateriais, entendo que a consumidora detém não só o interesse, 

como também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade 

de inversão do ônus da prova: Por fim, a Reclamada arguiu em caráter 

preliminar que, o vínculo estabelecido entre as partes se trata de uma 

relação comercial (e não de consumo), pois, a Reclamante cadastrou-se 

junto à empresa como sendo uma revendedora autônoma, ou seja, não é a 

destinatária final dos produtos adquiridos. Com respaldo nas 

considerações acima mencionadas, a Reclamada defendeu que não há 

qualquer possibilidade de aplicação do CDC, tampouco como conceder a 

inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Em que pese a 

exposição supramencionada, entendo que a mesma não comporta 

acolhimento. Diante da alegação de desconhecimento do débito por parte 

da Reclamante, tem-se que, a princípio, a mesma foi uma vítima de uma 

fraude, caracterizando-se como sendo uma consumidora por equiparação 

(artigo 17 do CDC). Desta forma, considerando a relação de consumo 

estabelecida entre os litigantes, entendo que não há de se falar em 

inaplicabilidade do CDC, tampouco como afastar a possibilidade de 

concessão da inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, 

pois, trata-se de um direito basilar inerente à pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC). Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar 

contrair crédito no mercado local, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

180,46. No entanto, a Autora afirmou que não possui débito algum com a 

Ré, bem como, informou não ter recebido nenhuma notificação acerca da 

inserção creditícia. Por entender que foi negativada indevidamente e que 

tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre 

as partes (haja vista que a Reclamante se cadastrou como sendo uma 

revendedora da marca “O BOTICÁRIO”), bem como, que apesar de ter 

adquirido produtos, a Reclamante deixou de promover o pagamento que se 

fazia necessário. A empresa Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Postulante, apenas exerceu o seu direito de 

credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo jurídico entre as partes, entendo que os esclarecimentos 

e, principalmente, os documentos apresentados pela Reclamada retiraram 

totalmente a credibilidade das explanações registradas na petição inicial. 

Primeiramente, no que se refere à relação jurídica existente entre os 

litigantes, tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, a 

Reclamada protocolizou junto à sua defesa a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: “Cadastro de Revendedor Autônomo” 

(devidamente assinado pela Reclamante); documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF e comprovante de residência); “Extrato do Pedido”; 

“Comprovante de recebimento de produtos” (assinado pela Reclamante); 

“Boleto de Cobrança” e ainda, a “Nota Fiscal” correspondente aos 

produtos adquiridos. De suma relevância ressaltar que as assinaturas 

lançadas nos documentos supracitados guardam similitude com àquelas 

constantes nos documentos anexos à inicial. Ademais, registra-se que a 

Reclamada foi cautelosa em acostar aos autos a cópia dos documentos 

de identificação pessoal apresentados no momento da contratação, dentre 

eles, a mesma “Cédula de Identidade” que instruiu a inicial, o que, a meu 

ver, apenas corrobora a lisura da relação anteriormente estabelecida 

entre as partes. Já no tocante a origem do débito debatido nos presentes 

autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. Em 

decorrência do cadastro existente com a Reclamada, a Demandante 

adquiriu alguns produtos para revenda, o que pode ser facilmente 

verificado no “Extrato de Pedido”, bem como, na “Nota Fiscal” 

correspondente aos produtos adquiridos e ainda, no comprovante de 

recebimento das mercadorias (o qual, consoante mencionado, se encontra 

devidamente assinado pela Demandante) acostado à defesa. Pois bem, 

não obstante o compromisso assumido perante a empresa Ré (no tocante 

à necessidade de adimplemento de um boleto no valor de R$ 180,46, com 

vencimento originalmente previsto para 04/12/2017), a Demandante 

quedou-se silente em promover o pagamento que se fazia necessário, 

motivo pelo qual, tenho que restou devidamente justificada a inserção de 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação 

da Reclamante de que não teria sido notificada previamente sobre a 

pendência que culminou com a sua inserção creditícia, consigno que não 

há como atribuir qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, cabia à 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que foram ventiladas não só considerações genéricas, como 

também, totalmente alheias à matéria que está sendo debatida na lide 

(demonstrando cristalinamente que a presente demanda não passa de 

uma aventura jurídica), conforme pode ser visualizado nos trechos que 

seguem transcritos: “Alega a parte requerida, do que se insurge dos 

documentos acostados aos autos junto à peça contestatória, que o crédito 

objeto da presente ação é proveniente de uma obrigação firmada entre a 

requerente e o Banco do Brasil, cujo qual, por meio de uma cessão de 

crédito, fora transferido para a administradora ATIVOS, nesta requerida. 

Ocorre Excelência que não há nos autos qualquer documento que 

comprove a existência de uma obrigação inadimplida entre o Banco do 

Brasil e a requerente, ou a notificação da autora quanto a essa cessão de 

crédito, nem tão pouco há documento hábil a comprovar que a reclamante 

foi devidamente notificada sobre a negativação do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito.”. (Destaquei). In casu, entendo que foram 

apresentadas provas irrefutáveis de que subsiste relação negocial entre 

os litigantes, as quais, concatenadas à inércia da Reclamante em 

apresentar qualquer comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe 

está sendo cobrada, confere legitimidade ao apontamento restritivo 

debatido nesta lide. Desta feita, em havendo um débito pendente, bem 

como, não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer comprovante 

indicando a devida contraprestação pelos produtos comprovadamente 

adquiridos e recebidos, entendo que a restrição creditícia debatida nos 

autos refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue colacionado, por analogia, um 

julgado proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DE NOME - DÍVIDA COMPROVADA - 

ATO ILÍCITO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 

Comprovada a regularidade da dívida que ensejou a negativação do nome 

da parte, inexiste a prática de ato ilícito pelo credor, pressuposto do dever 

de indenização. (TJ-MG - AC: 10000181076720001 MG, Relator: Alberto 

Henrique, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 

13/12/2018).”. (Destaquei). Respaldado pelos fundamentos exarados 

neste decisum, bem como, considerando que a Reclamada logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), entendo que resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões iniciais. - Da litigância de má-fé: 

Tendo em vista tudo o que foi debatido nesta lide, bem como, levando-se 

em consideração o acervo probatório apresentado pela Reclamada e 

ainda, o injustificável pedido de desistência formulado em sede de 
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impugnação, restou evidente que a Reclamante, de forma intencional e 

maliciosa (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, que 

subsistia um débito inadimplido perante a mesma), distorceu a realidade 

dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a demanda inicial como a materialização da má-fé da 

Reclamante. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (ficha de cadastro; documentos de identificação 

pessoal; nota fiscal; comprovante de recebimento de mercadoria e boleto 

de cobrança), possivelmente seria condenada ao pagamento de verba 

indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo comporta 

acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Conforme pode ser verificado nos documentos protocolizados nos autos, 

a Reclamante deixou de honrar o pagamento do boleto emitido pela 

Reclamada (em decorrência da aquisição de produtos para revenda), 

ensejando o regular envio de seu nome aos cadastros restritivos. 

Outrossim, reitera-se que a consumidora deixou de apresentar a este juízo 

o competente comprovante de pagamento de sua dívida. Logo, por 

corolário lógico, não tendo sido devidamente adimplida a pendência 

motivadora do apontamento, bem como, não tendo a Reclamante refutado 

pontualmente o cálculo apresentado pela Reclamada, entendo que assiste 

à empresa Ré o direito de reivindicar o adimplemento do crédito que lhe 

assiste, atualmente representado pela importância total de R$ 239,10 

(duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), conforme “Cálculo” anexo 

à defesa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 239,10 

(duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contados a partir do presente decisum. 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000615-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIAMAR DE JESUS FERREIRA 

LIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a UC 

6/1510137-1, cujo consumo de energia é objeto da ação, localiza-se em 

Rondonópolis - MT (id. 27859577). Ademais, o comprovante de endereço 

apresentado pela parte autora, desta Comarca de Várzea Grande, data de 

agosto/2019 e está em nome de terceiro (id. 27859571). Deste modo, 

considerando que o comprovante de endereço é documento indispensável 

à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), 

DETERMINO à parte autora que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos 

cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio da 

requerente e emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação 

do referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a 

definição correta do Juízo competente e viabiliza que as intimações 

ocorram com segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011378-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINALDO JOSE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1011378-83.2019.8.11.0002 Promovente: IRINALDO JOSE 

DA ROSA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por IRINALDO JOSE DA ROSA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 
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a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito 

Narra o autor ser proprietário de imóvel localizado na Rua Quatorze, 

Quadra 16, Número 03, Cohab Primavera, CEP: 78145 -010, Várzea 

Grande/MT, que na data de 10/05/2016 locou o imóvel para Sra. EDNEIA 

CÉLIA BUENO residir com o filho ANTÔNIO ITALO BUENO DA SILVA, 

sendo que a UC passou a ter como titular ANTÔNIO ITALO BUENO DA 

SILVA, que ao finalizar o contrato restaram contas de energia que 

perfazem o montante de R$ 929,14, sendo que desde mês de janeiro de 

2018, tenta transferir a titularidade da unidade consumidora para o seu 

nome mas a Reclamada alega que existem faturas em atraso na unidade 

consumidora. A reclamada, em sua peça de bloqueio, aduz que a autora 

solicitou religação de energia elétrica de unidade de sua responsabilidade 

e que a Reclamada esteve no local para proceder com o atendimento 

sendo que não logrou êxito haja vista irregularidades técnicas. Pois bem. 

Destaco que a empresa Reclamada não rebateu de maneira especifica o 

mencionado na petição inicial, quanto a negativa de troca de titularidade 

pelo fato de existirem débitos pendentes. A parte autora juntou aos autos 

contrato de locação, sendo o locador IRINALDO JOSE DA ROSA 

(autor/locador) e EDINEIA CELIA BUENO (locatária), o contrato possuía 

como data de vigência 10/05/2016 a 09/10/2017 conforme ID 23103235. O 

autor também juntou vários protocolos de atendimento conforme ID 

23104353. Tais documentos comprovam que o autor, embora proprietário 

do imóvel, não era o responsável pelos débitos no período de vigência do 

contrato 10/05/2016 a 09/10/2017. A parte autora informa em sua inicial 

que em meados de 2018, a Reclamada promoveu a troca dos medidores 

de todas as unidades consumidoras do Bairro Primavera e o medidor do 

autor foi retirado e não houve a sua substituição, destaco que a 

Reclamada sequer impugnou tal argumento do autor. Cumpre à reclamada 

impugnar especificamente as alegações postas na peça de ingresso, sob 

pena de serem as mesmas reputadas verdadeiras. Na espécie, a parte 

autora demonstrou a condição de atual titular do imóvel a que pertence a 

unidade consumidora. Ademais, não sendo o reclamante o titular da 

unidade consumidora no momento da geração dos débitos, não tem o 

dever de pagá-los, impondo-se à reclamada a obrigação efetuar a 

transferência da unidade consumidora e cobrá-los de quem assumiu tal 

obrigação. Assim, é fato incontroverso que os débitos pretéritos não são 

de responsabilidade do reclamante. Pleiteia o autor, indenização por danos 

morais. Entendo que o referido pleito merece ser acolhido, isto porque, a 

prestação do serviço pela parte requerida foi deficiente, uma vez que, 

ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa no fornecimento de enérgica 

elétrica, em decorrência de débito pretérito de terceira pessoa. Diante da 

falha na prestação do serviço oferecido a mesma, fato que, 

inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, 

indenizáveis, portanto. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, considerando a 

ausência de provas de grave prejuízo, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar 

que a requerida promova a transferência da UNIDADE CONSUMIDORA N.º 

6/357441-5, para o nome do requerente; b) PROMOVA 

LIGAÇÃO/RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO 

AUTOR com a instalação de novo medidor; c) Condenar a Reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Ratifico a liminar concedida nos autos. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020559-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020559-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAMON LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de 

tutela de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020559-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020559-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAMON LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de 

tutela de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 
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em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020512-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SEBASTIANA ALBUQUERQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020512-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE SEBASTIANA 

ALBUQUERQUE SILVA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Em 

análise da inicial, verifica-se que não há pedido de tutela de urgência. 

Assim, determino o regular prosseguimento do feito. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020549-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR TUMICHA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATACORE COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020549-64.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ALDEMIR TUMICHA MENDES 

REQUERIDO: PLATACORE COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP 

Vistos etc. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de tutela de 

urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS MOREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do CPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no ID 26187454 e seguintes, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após 

o transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020581-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020581-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos etc. Em análise da 

inicial, verifica-se que não há pedido de tutela de urgência. Assim, 

determino o regular prosseguimento do feito. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015227-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1015227-63.2019.8.11.0002 Reclamante: Jacinto da Conceição 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante alegou 

na petição inicial que, ao tentar “realizar aquisição parcelada de um bem 

móvel junto a lojas populares que admitem crediário”, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos 

valores de R$ 89,21; R$ 96,84; R$ 74,59; R$ 87,18 e R$ 58,38. No entanto, 

o Autor afirmou que desconhece a origem dos mencionados débitos, 

motivo pelo qual, acredita que as inserções creditícias são indevidas. Por 

entender que os referidos fatos lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou preliminarmente que não foi 

apresentado um comprovante de restrição idôneo (obtido junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito), bem como, defendeu a necessidade de 

ser reconhecida a incompetência do juízo. Como prejudicial de mérito, a 

Concessionária Ré pugnou pelo reconhecimento da prescrição e, no que 

se refere ao mérito de sua defesa, alegou que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos argumentos meritórios supracitados, a Ré pugnou pela 

improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se que o 

posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue abaixo colacionada: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a prejudicial de 

mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o acolhimento deste 

juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à exordial que, nas 

datas de 11/12/2015 e 02/07/2016, o Reclamante teve o nome inserido nos 

cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão do 

inadimplemento de supostas dívidas vencidas nos meses de janeiro/2015, 

fevereiro/2015, março/2015, maio/2015 e junho/2016. No entanto, de suma 

relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, o 

Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou 

conhecimento da restrição, limitando-se a ventilar apenas considerações 

genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: “Art. 206. 

Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação civil; ”. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data de 

18/10/2019, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, NÃO TENDO O 

POSTULANTE INDICADO DE FORMA PRECISA QUAL FOI A DATA EM QUE 

TOMOU CONHECIMENTO DAS FAMIGERADAS NEGATIVAÇÕES, adoto 

justamente a data de 02/07/2016 (data do apontamento mais “recente”) 

como sendo àquela em que o mesmo tomou conhecimento das restrições 

creditícias e, conseguintemente, contemplo o entendimento de que a 

pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi alcançada 

pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem abaixo colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão do Reclamante se encontra prescrita, tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão julgar extinto 

o presente feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no 

artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

DO RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 
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CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015868-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015868-51.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte autora JACKSON WESLLEN DA SILVA 

TEIXEIRA que em 01/10/2019 foi a uma agencia do banco requerido, 

todavia, teve que aguardar das 15h20min até às 17h34min, na fila até ser 

atendido. O banco requerido sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito. 

Não obstante a senha colacionada na inicial informe que a parte autora 

esperou por um período superior a 15 minutos para ser atendida e que tal 

fato lhe gerou danos, a parte reclamante não trouxe ao processo 

documentos que comprovem o efetivo dano sofrido. A Lei Municipal de 

Várzea Grande nº 2.757/2005, prevê o tempo máximo de atendimento em 

instituições bancárias, de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) 

minutos em véspera e um dia depois de feriado. Portanto, cabe ao 

município e aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento 

da lei e, caracterizada a violação, aplicar sanção administrativa, o que não 

significa, necessariamente, violação à ordem moral do consumidor, 

individualmente. Embora seja dever dos prestadores de serviço dar aos 

consumidores bom atendimento, em tempo razoável, verifico que a 

situação em tela não configura dano moral. Conquanto os fatos relatados 

na inicial possam ter causado aborrecimentos à parte reclamante, 

dessume-se que não ocorreu constrangimento grave, ensejador de 

ofensa à sua imagem ou dignidade. Por mais desconfortável que seja a 

espera em uma fila, tal fato não é a apto a configurar ato ilícito, nem pode 

ser elevado à esfera de dano moral. No caso, o que ocorreu foi mero 

dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Isto posto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015978-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANI ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1015978-50.2019.8.11.0002 Promovente: MARIA VILANI 

ALVES BATISTA Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Mérito Narra a autora que possui cartão de crédito Casas Bahia com o 

Bradescard, e que se ao dirigir a loja para pagamento de suas faturas, 

notou cobrança no valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), referente a CLARO mensal que desconhece a origem, que foi 

até o estabelecimento da Requerida, todavia, nenhum atendente soube 

explicar a origem de tal cobrança e lhe asseguraram que o mês seguinte 

não seria cobrado, no entanto a cobrança permaneceu, sendo que 

novamente entrou em contato com a Requerida sendo que a atendente a 

informou que não havia nenhuma cobrança, a autora solicitou a 

suspensão da cobrança e estorno do valores cobrados porém não obteve 

êxito. A autora ainda menciona que a Requerida efetuou descontos do 

valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) pelo 

período de 11 (onze) meses, passando a cobrança para o valor de R$ 

35,98 (trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), até atualmente, 

somando 08 (oito) parcelas, os quais correspondem até o presente 

momento ao valor de R$ 705,29 (setecentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos), pugna pela repetição do indébito e dano moral. A Reclamada 

em sua peça de bloqueio sustenta que a autora não é titular do número 

(65) 99223 -5021, não se sabe ao certo se a própria autora efetuou os 

pagamentos para o referido número ou se terceiro em posse das 

informações necessárias da autora assim o fez, que a operadora não tem 

acesso aos cartões de crédito, menos ainda quando a modalidade é pré 

paga, que qualquer pagamento via crédito em todas as modalidades são 

necessárias informações do cartão que a Reclamada não possui 

conhecimento. Pois bem Vislumbro que a reclamada não provou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2466 de 3112



legalidade das cobranças realizadas à parte autora (não foi juntado 

nenhum documento na contestação conforme se infere no ID 25460168), e 

ainda, a empresa não se dignou a resolver a reclamação da autora mesmo 

após suas reclamações administrativas, conforme protocolos 

mencionados na petição inicial. Logo, restando evidenciada a conduta 

abusiva praticada pela promovida a procedência dos pedidos é medida 

que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao se deparar com descontos indevidos em sua fatura 

de cartão de crédito e sendo obrigada a pagar por eles por estar incluso 

juntamente com suas demais despesas e informando a Reclamada de tal 

fato, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. No ID 25460583, a autora juntou as seguintes faturas: - 

04/2018 – 37,95 - 05/2018 – 37,95 - 06/2018 – 37,95 - 07/2018 – 37,95 - 

08/2018 – 37,95 - 09/2018 – 37,95 - 10/2018 – 37,95 - 11/2018 – 37,95 - 

12/2018 – 37,95 No ID 25460996, autora juntou demais faturas através de 

prints de tela de celular o que não foi impugnado pela empresa Reclamada. 

Sendo que os descontos indevidos possuem o valor total de R$ R$ 705,29 

(setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos). Merece prosperar, 

ainda, o pedido de restituição do valor pago indevidamente, no valor de R$ 

705,29 (setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos). Entretanto, 

tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos previstos no 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a restituição deverá 

ocorrer de forma simples. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante a título de 

indenização por danos materiais o valor de R$ 705,29 (setecentos e cinco 

reais e vinte e nove centavos), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1006930-67.2019.8.11.0002 Promovente: MAURO 

RODRIGUES DE SOUZA Promovido: BANCO PAN Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme petição 

digitalizada no ID 24091422, tendo em vista que a presente ação fora 

distribuída em duplicidade com os autos 1007789-83.2019.8.11.0002. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante 

o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016302-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016302-40.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou 

pedido de desistência da ação no ID 26611137. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 

26599062, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de desistência 

do autor implicará extinção do processo sem julgamento do mérito, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 
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jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Preliminares - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 05/2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 

03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, 

em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a 

hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 

do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que 

no presente caso, por se tratar de negativação do nome da parte autora 

ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a 

preliminar em epígrafe. Mérito Sustenta a parte requerente LÚCIA 

APARECIDA DE LIMA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$1.890,95, no entanto, nunca firmou o 

suposto contrato. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com o banco. Foi acostado pela requerida no ID 26599066 

cédula de crédito bancário, proposta de adesão a seguro assinados pela 

parte autora e cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência 

da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente apenas requereu a 

desistência alegando a necessidade de realização de perícia, todavia, não 

impugnou especificamente os documentos e nem apontou as supostas 

divergências nas assinaturas. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$5.926,21, todavia, 

o referido pedido deve guardar relação com o pedido inicial, que perfaz a 

quantia de R$1.890,95. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e do pedido 

contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, 

ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016305-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO PINTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016305-92.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente EGINO PINTO DA COSTA que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por débito no 

valor de R$71,35, no entanto, não possui débito com a empresa. Pleiteia a 

declaração de inexistência da relação jurídica e danos morais. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi 

acostado aos autos no ID 26711078 proposta de adesão a cartão e 

seguro assinado pela parte autora e cópia dos documentos pessoais, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação alegando genericamente que a parte autora não teria 

assinado o contrato, todavia, não impugnou especificamente os 

documentos pessoais apresentados, bem como não aponta a existência 

de divergências nas assinaturas. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015802-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA LUCAS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1015802-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Leonora Alves da 

Silva Reclamada: Ana Flávia Lucas SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. A Reclamante esclareceu na petição inicial ser 

vendedora de roupas, bem como, que a Reclamada adquiriu alguns 

produtos na quantia de R$ 13.374,94 e ainda, que o pagamento foi 

realizado mediante a emissão de alguns cheques. No entanto, a Autora 

relatou que os referidos títulos “voltaram” e, apesar de ter tentado receber 

o seu crédito, não obteve sucesso. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse comparecido na 

audiência de conciliação, a Reclamada deixou transcorrer in albis o prazo 

para protocolizar a sua defesa. Reza a Súmula 11 da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Ademais, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Concatenando os referidos dispositivos à presente lide, não 

tenho dúvidas acerca da revelia incorrida pela Reclamada, no entanto, 

ainda assim, entendo que subsiste um obstáculo que impede este juízo de 

acolher a pretensão de cobrança almejada pela Reclamante. Da exegese 

das provas que instruíram a inicial, verifica-se que os cheques 

apresentados pela Reclamante foram emitidos pela parte Ré nas 

longínquas datas de 22/07/2014; 13/08/2014 e 08/10/2014. Ainda que se 

tratem de títulos pós-datados, o termo inicial no que se refere ao cômputo 

do prazo prescricional é justamente a data de emissão e não àquela 

avençada entre as partes (ou seja, com data de 

adimplemento/apresentação futura). Nesse sentido, segue transcrita, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Tratando-se de ação monitória que objetiva a 

cobrança de cheque é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 206, § 5º, I. O termo inicial para o cômputo do prazo 

prescricional de cheque pré-datado é a data da sua emissão e não aquela 

acordada entre as partes para pagamento. Circunstância dos autos em 

que se operou a prescrição. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70079511655 

RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 11/04/2019).”. (Destaquei). In casu, considerando que a presente 

“Ação de Cobrança” foi ajuizada na data de 24/10/2019, ou seja, após o 

decurso do prazo prescricional quinquenal previsto pelo artigo 206, § 5º, I, 

do Código Civil, entendo que não há como este juízo deixar de se 

pronunciar, ex officio, acerca da prescrição da pretensão de cobrança, 

pois, trata-se de uma matéria de ordem pública. A fim de corroborar a 

sucinta fundamentação supra, segue destacada uma decisão proveniente 

do TJSP: “TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. DISCUSSÃO DA 'CAUSA 

DEBENDI'. POSSIBILIDADE ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS DA RELAÇÃO 

JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO DE CHEQUES. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de 

cobrar cheque, a contar de sua emissão. Súmula 503 do STJ. Diante 

disso, há cheques já prescritos quando do ajuizamento do feito. 

Reconhecimento de ofício. (...). 3. Recurso provido para admitir a dilação 

probatória requerida, reconhecida a prescrição 'de ofício' de parte da 

d í v i d a .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 0 0 1 3 0 2 8 2 0 1 8 8 2 6 0 1 0 3  S P 

1000130-28.2018.8.26.0103, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/04/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/04/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, independentemente da 

flagrante revelia incorrida pela Reclamada, considerando que a pretensão 

da Reclamante foi irrefutavelmente alcançada pela prescrição, tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

extinção do feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no 

artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

DA RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 
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presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013248-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHOICE MARIA DA SILVA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013248-66.2019.8.11.0002 Reclamante: Jhoice Maria da 

Silva Paes Reclamada: Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, ao 

protocolizar a sua defesa, tenha postulado pelo depoimento pessoal da 

Reclamante, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Compulsando os autos, verifico inicialmente a necessidade de 

tecer algumas considerações acerca da ausência injustificada da 

Reclamante em audiência conciliatória (ID nº 25732150). Sabe-se que a 

informatização do processo judicial veio como meio teoricamente eficaz 

para garantir a celeridade da tramitação processual, esperança de um 

processo viável, célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos 

patronos das partes pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível 

para consultar os andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas 

por quaisquer patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam 

os processos judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, 

alguns dias antes da realização da audiência de conciliação, a Reclamada 

anexou sua defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos 

a comprovar o vínculo existente com a Demandante, dentre eles 

instrumentos contratuais e documentos de identificação pessoal. A meu 

ver, tudo indica que, após tomar conhecimento prévio das provas 

apresentadas pela Reclamada, a Reclamante voluntariamente deixou de 

comparecer à sessão de conciliação realizada nos autos e o pior, até a 

presente data não apresentou nenhum argumento para tentar justificar a 

sua ausência. Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, 

cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com contrato assinado), fazendo 

emergir o seu desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, com a parte 

que foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos fechar os olhos para 

a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados 

formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou 

condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da 

ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte autora nas audiências 

de conciliação. In casu, reitero que, de forma maliciosa, após a 

apresentação da contestação pela Reclamada, a Reclamante deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e ainda, não acostou nenhuma 

manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo qual, este juízo 

terá o mesmo rigor das situações que são objeto do Enunciado 90 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Desta feita, por 

subsistirem indícios de má-fé por parte da Reclamante, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do 

mérito da demanda. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao tentar promover a abertura de um crediário, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 44,49. No entanto, a Autora informou que desconhece a 

referida dívida, bem como, o contrato que lhe deu ensejo e ainda, que não 

recebeu nenhuma notificação acerca da inserção creditícia. Por entender 

que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo 

entre as partes (referente a solicitação de um cartão de crédito), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Postulante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora a Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, entendo 

que os esclarecimentos e, principalmente, os documentos apresentados 

pela empresa Ré retiraram totalmente a credibilidade das explanações 

iniciais. No que se refere à relação jurídica existente entre as partes 

(proveniente da contratação de um cartão de crédito administrado pela 

Ré), tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, a 

Reclamada protocolizou junto à sua defesa a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles uma “Ficha Cadastral” (assinada); “Termo de 

Confissão de Dívidas” (assinado), documentos de identificação pessoal 

(RG e CPF) e ainda, uma foto capturada no momento da contratação. De 

suma relevância ressaltar que a “Cédula de Identidade” apresentada pela 

Reclamada trata-se exatamente do mesmo documento que instruiu a 

petição inicial, o que, a meu ver, apenas fortalece o entendimento acerca 

da lisura do vínculo negocial. Como se não bastasse, a tela sistêmica 

colacionada ao corpo da defesa (cuja idoneidade somente está sendo 

levada em consideração por este juízo em decorrência dos documentos 

alhures relacionados) demonstrou que foram realizados pagamentos de 

duas prestações, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento 

de um eventual fraudador. Já no tocante a origem do débito debatido nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. 

Consoante se extrai da mencionada tela sistêmica, apesar de ter efetuado 

uma compra em 04 parcelas de R$ 44,49 (quarenta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), chegando inclusive a honrar o pagamento 

daquelas vencidas em janeiro e fevereiro/2015, tudo indica que a 

Demandante não honrou as prestações correspondentes aos meses de 

março e abril/2015, motivo pelo qual, tenho que restou devidamente 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação da Reclamante de que não teria sido 

notificada previamente sobre a inserção creditícia, consigno que não há 

como atribuir qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. In casu, entendo que foram apresentadas provas 

irrefutáveis de que subsistiu relação negocial entre os litigantes, as quais, 

concatenadas à inércia da Reclamante em apresentar qualquer 
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comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, 

confere legitimidade ao apontamento restritivo debatido nesta lide. Desta 

feita, em havendo um débito pendente, bem como, não tendo sido 

apresentado pela Reclamante nenhuma prova indicando a devida 

contraprestação, entendo que a restrição creditícia refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). A fim de corroborar a fundamentação acima mencionada, 

segue colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INDENIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

POR PARTE DO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A parte autora 

não comprovou a inexistência de relação contratual ou o pagamento da 

dívida que gerou a negativação do seu nome nos cadastros de 

inadimplência. Por seu turno, a parte ré juntou aos autos documentos 

(contrato e extratos da conta bancária) que comprovam a existência da 

relação jurídica e da inadimplência ao tempo da inclusão. Demonstrada a 

regularidade do débito, agiu a instituição bancária no exercício regular do 

direito ao inscrever a parte recorrente no órgão restritivo ao crédito, 

conforme preceitua o artigo 188, inciso I do Código Civil. Lícita a inscrição, 

não resta caracterizado o abalo de ordem moral ao consumidor. Decisão 

Monocrática mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

70075287979, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 

25/07/2018).”. (Destaquei). Portanto, respaldado por toda a 

fundamentação supracitada, bem como, considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pela Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), entendo que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

iniciais. Da litigância de má-fé: Tendo em vista tudo o que foi debatido 

nesta lide, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, entendo ser evidente que a consumidora, de forma intencional 

e maliciosa (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, 

que subsistia um débito inadimplido perante a mesma), distorceu a 

realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a demanda inicial como sendo a materialização da 

má-fé da Reclamante. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes, possivelmente poderia encorajar a 

Autora a comparecer na audiência e, consequentemente, seria condenada 

ao pagamento de uma verba indenizatória, causando um locupletamento 

ilícito em favor da Demandante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. No entanto, de forma diversa do que quis fazer 

prevalecer a Reclamada, entendo que o reconhecimento da má-fé não 

deve ser estendido ao patrono da Autora, pois, não foram apresentadas 

provas de que o mesmo participou da distorção da realidade fática. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016309-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016309-32.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a 

requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos 

autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte requerente MANOEL 

CARMINDO DE ALMEIDA que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por débito no valor de R$57,68. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com o banco. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 
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praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência da relação jurídica que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Registra-se que em análise ao extrato apresentado na inicial 

verifica-se que a parte autora possui restrição anterior à discutida nos 

autos, lançada pela própria requerida em 30/03/2019, a qual está sendo 

discutida nos autos 1016316-24.2019.8.11.0002 e que ainda não restou 

demonstrada como devida/indevida tendo em vista que ainda está 

aguardando julgamento. Quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO 

MORAL. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014430-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1014430-87.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CARLOS ALEXANDRE DE MORAES PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

indenizatória por dano moral, em razão de suspensão do serviço de 

energia elétrica. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar se a suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

ocorreu de forma indevida. A parte autora para provar o fato constitutivo 

do seu direito juntou aos autos a ordem de serviço, que atesta a ciência 

da empresa ré acerca do pagamento da fatura de julho de 2019, o 

documento comprova que a suspensão do serviço ocorreu de forma 

indevida (ID. Num. 24779021 - Pág. 1.) Isso porque, a fatura de julho de 

2019, foi paga em 14 de setembro de 2018, e a suspensão ocorreu em 25 

de setembro de 2019, data posterior ao pagamento. Dessa forma, não 

apresentado justo motivo para a suspensão, tem-se por constatado a 

falha na prestação do serviço. Para mais, a ré não respeito a 

determinação da Aneel que dispõe em seu art. 176, § 1o: "Constatada a 

suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a 

efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, 

em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento 

em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, 

o valor correspondente.”. A morosidade ficou caracterizada pois no dia 25 

de setembro de 2019 o serviço foi interrompido às 10h:30min, mas 

somente foi restabelecido no dia seguinte dia 26 de setembro de 2019 

próximo ao meio dia, assim a ré não respeitou o prazo previsto na 

Resolução da Aneel n. 414/2010. Ressalta-se que a responsabilidade da 

concessionária de serviço público, em relação aos danos causados, é de 

ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6º 

da Constituição Federal Temos que todo aquele que dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da existência de culpa. A 

interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera, sem 

dúvidas, transtornos na extensão suficiente para configurar dano moral, 

que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. No caso dos 

autos, a parte autora suportou a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, mesmo estando adimplente com a prestadora do serviço. Além 

disso, o dano moral tem caráter pedagógico em relação ao autor da 

infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir 

novas práticas da espécie. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a 

quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. O montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1) Condenar a parte ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo 

INPC, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir da citação. CONCEDER a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 
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surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER IBARROLA MATOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1016019-17.2019.8.11.0002 Promovente: XAVIER 

IBARROLA MATOZO Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente que seus 

dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida pelo 

valor de R$ 99 ,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), vez que 

alega que desconhece o débito bem como o contrato. A reclamada em sua 

contestação alega que houve a devida contratação dos serviços “TIM 

LIVE”, porém encontra-se cancelado por inadimplência desde 

novembro/2018. A Reclamada ainda junta áudio de gravação (link 

colacionado a contestação ID 26659560 em fls.16), onde alega que o autor 

ligou para empresa Reclamada para saber informações quanto ao 

pagamento de sua fatura que já estava paga porém ainda não havia 

internet. No caso, a pessoa que fala com a atendente apenas confirma 

CPF e nome completo, ou seja. Não se torna possível aceitar que tal 

ligação comprove o suposto contrato realizado entre o autor e a empresa 

Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ela. No caso, a Reclamada não juntou 

nenhum documento em sua contestação que comprove a relação jurídica 

do autor com a empresa, visto que o áudio de gravação juntado aos autos 

não demonstra efetivamente que houve contratação por parte do autor. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. À Secretaria retifique o polo passivo da demanda fazendo 

constar TIM S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001 -11. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015402-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FERREIRA DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015402-57.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

BEATRIZ FERREIRA DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora narrou que a ré obstou a troca de titularidade da fatura de 

energia elétrica do imóvel que alugou, em razão de dívida de terceiro, 

requereu a reparação por dano moral e a troca da titularidade da unidade 

consumidora. A parte ré se opõe aos pedidos, afirmou que a parte autora 

compareceu em seu estabelecimento e que a negativa da troca decorreu 

da ausência de entrega do contrato do imóvel. Salienta-se que é 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Cinge-se a controvérsia 
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acerca da existência ou inexistência do vício na prestação do serviço. 

Insta assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora enquadra-se como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos fatos e das provas, 

verifica-se que a parte autora ficou sem o serviço de energia elétrica em 

decorrência da atitude da empresa ré, que obstou prestar o serviço em 

razão de dívida de terceiro. Insta salientar que os débitos de energia 

elétrica possuem natureza pessoal e devem ser atribuídos a quem 

efetivamente usufruiu da prestação do serviço. Dessa forma compete a 

parte ré cobrar do antigo morador do imóvel responsável pelos débitos, na 

medida que não é legítimo impor a parte autora o pagamento de débitos 

que não lhe pertencem. No caso verifico que a parte ré descumpriu os 

comandos da ANEEL, Resolução 414/2010, Art. 128, § 1º A distribuidora 

não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II (a 

ligação ou alteração da titularidade) ao pagamento de debito não 

autorizado pelo consumidor ou de debito pendente em nome de terceiros. 

Sendo assim é evidente o vício na prestação do serviços nos termos do 

artigo 20 do CDC, pois não foi apresentando pela ré qualquer excludente 

de responsabilidade, ônus que lhe competia, visto que a inversão do ônus 

da prova foi deferido na decisão liminar. Dessa forma, provado o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever 

de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. 

No caso dos autos verifico a presença dos elementos caracterizadores 

do dano moral, já que antes da parte autora bater as portas do judiciário 

tentou solucionar o impasse na via extrajudicial, porém restou infrutífero, 

outrossim condicionar a religação da energia ao pagamento de débitos que 

não são da titularidade do consumidor ultrapassa as barreiras do mero 

aborrecimento ou dissabor. (Protocolos - Num. 25223050 - Pág. 1). Tal 

conduta gera sem dúvidas transtornos, constrangimentos e humilhação 

que configuram dano moral, que independe de prova e decorre do próprio 

fato ilícito, já que o serviço de energia elétrica é um serviço essencial a 

dignidade da pessoa humana, e no caso em comento a parte autora ficou 

diversos dias sem a prestação do serviço em sua unidade consumidora. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).”. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

opino pela confirmação da liminar e PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Determinar a troca 

da titularidade para nome da parte autora da UC 6/2172174-1; 2) 

CONDENAR a parte ré, a reparação em danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. 3) CONCEDER a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, em eventual recurso. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016620-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016620-23.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão 

autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente 

ação ocorreu em 07/2016, tendo a ação sido proposta somente após o 

prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. 

Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão 

autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, 

conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, 

entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do nome da 

parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, 

pois, a preliminar em epígrafe. - Da inépcia da inicial - extrato do 

SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Sustenta a parte requerente EDMAR LACERDA DE SOUZA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$29,58, 

todavia, desconhece o débito. Pleiteia a declaração de inexistência do 

débito e danos morais. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a questionar a contratação dos serviços da requerida: (...) 

“Inconcebível, pois, que a ré trate seus negócios com tamanha 

informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal/moral 

aos seus procedimentos v.g: CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS 

PESSOAIS, COMPROVANTES DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores 

do suposto negócio jurídico, e que, dariam força probante à exigibilidade 

do débito atacado”. grifei O entendimento jurisprudencial é no sentido de 

que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e 

da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça 

inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. 

Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu 

nome negativado, todavia, desconhecia o débito, pleiteando apenas a 

declaração de inexistência do débito, portanto, reconhecendo 

implicitamente a contratação com a requerida. Não obstante o Código de 
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Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente comprovar o 

regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se 

afigura impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. 

Assim, na ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, no entanto, 

não apresentou aos autos, fatura correspondente à origem do débito, 

motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela 

improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e do pedido contraposto. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016617-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016617-68.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da inépcia da inicial Arguiu a parte reclamada a 

preliminar de inépcia, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui agência/loja nesta 

Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte 

requerente GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$2.760,28, 

todavia, desconhece o débito. Pleiteia a declaração de inexistência do 

débito e danos morais. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 27259282 

contrato assinado pela parte autora e cópia dos documentos pessoais, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente não apresentou 

impugnação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$2.810,54, todavia, 

o referido pedido deve guardar relação com o pedido inaugural de 

R$2.760,28, motivo pelo qual, indevido o pleito. Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial e do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016628-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016628-97.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 
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residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui agência nesta Comarca. Mérito 

Sustenta a parte requerente MARCIO CONCEICAO DA SILVA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$824,05, todavia, não contraiu tal débito. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas 

sistêmicas e faturas, tais documentos não são hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados unilaterais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, vez 

que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. No 

que concerne à reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido 

na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA 

AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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(ADVOGADO(A))

DANILO RUIZ RODRIGUES OAB - MT26081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PROCESSO NÚMERO: 1016747-58.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SILVIA CARVALHO MEIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros 

cessantes. A parte autora alegou que ficou sem o serviço de energia 

elétrica em 09/07/2019, de forma legítima, pois não teria quitado suas 

pendências, posteriormente realizou um acordo para pagar as obrigações, 

no entanto, após o pagamento o serviço não foi restabelecido em vinte 

quatro horas, sob a justificativa que a caixa do padrão estaria danificada, 

alegação que reputa injusta, já que afirmou que quem teria danificado seria 

a parte ré ao realizar a suspensão. A ré em sua defesa afirmou que havia 

irregularidades técnicas no medidor e por isso foi solicitada a parte autora 

a sua reparação Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência de vício na 

prestação do serviço de energia elétrica. Para o deslinde da controvérsia 

necessário inverter o ônus da prova em favor da parte consumidora 

diante da sua hipossuficiência em produzir provas e diante da presunção 

de veracidade das suas alegações. No caso, a parte autora apresentou 

as fotografias da caixa de medidor, que apresenta-se quebrado e sem o 

referido equipamento, nota-se que antes de 09/07/2019 a energia estava 

em pleno funcionamento, posteriormente o relógio foi removido pela parte 

ré e a religação foi requerida um dia após a suspensão, assim é possível 

aferir que quem deu causa a irregularidade no medidor foi a 

concessionária. (Id. Num. 25793291 - Pág. 1). Até porque, a ré não 

apresentou qualquer documento que comprove que a irregularidade tenha 

sido efetuada pela parte autora, a ré não se afastou do seu ônus 

probatório, já que deixou de apresentar provas para atestar que a 

existência da irregularidade técnica seria da responsabilidade da parte 

autora. Assim, competia a parte ré regularizar a caixa de padrão/medidor, 

pois foi a requerida quem suspendeu o serviço e retirou o medidor no dia 

09/07/2019. Portanto, fica caracterizada a falha no serviço prestado, pois 

mesmo tendo quitado suas pendências a consumidora suportou uma 

semana sem o serviço de energia elétrica, e a parte ré condicionou a 

consumidora a regularizar a caixa do medidor indevidamente, já que foi a 

requerida a responsável pela remoção do equipamento. Dessa forma, a 

parte autora faz jus a restituição de R$ 215,00 referente as despesas com 

a regularização da caixa. (Num. 25792730 - Pág. 1). Em relação aos lucros 

cessantes, esses não ficaram comprovados, a parte autora não 

apresentou qualquer documento que comprove seus lucros habituais no 

salão de beleza, ademais a parte autora pugnou pela julgamento 

antecipado da lide, portanto não provou o fato constitutivo do seu direito. 

Por outro lado, os danos morais ficaram caracterizados, já que houve a 

mora em regularizar a continuidade do serviço de energia elétrica gera, 

sem dúvidas, transtornos na extensão suficiente para configurar dano 

moral, que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. Além disso, 

o dano moral tem caráter pedagógico em relação ao autor da infração, no 

sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas 

da espécie. Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária de 

serviço público, em relação aos danos causados, é de ordem objetiva, 

prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição 

Federal Temos que todo aquele que dispõe a exercer alguma atividade no 
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campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da existência de culpa. Verificada a ocorrência do 

dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1. Condenar a ré a 

restituir a parte autora a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais); 

2. Condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação. 3. Conceder a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006371-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1006371-13.2019.8.11.0002 Promovente: WILSON DOS 

SANTOS ZEFERINO Promovido: BARACAT DE LIMA & CIA LTDA – ME JK 

IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada BARACAT DE 

LIMA E CIA LTDA, BARACAT DE LIMA E CIA LTDA (conforme ID 

22948168), pois verifico que não foi comprovado que esta empresa teve 

alguma responsabilidade quanto aos fatos narrados na petição inicial, não 

pode ser penalizada civilmente, por atos ilícitos não cometidos. Assim, 

excluo BARACAT DE LIMA E CIA LTDA, BARACAT DE LIMA E CIA LTDA 

da relação processual por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Aduz a parte 

reclamante que firmou contrato de prestação de serviço odontológicos no 

valor de R$ 9.750,00 para tratamento de implante dentário e que quitou 

todas as parcelas do contrato, todavia, as reclamadas não desenvolveram 

o tratamento, que procurou por diversas vezes o consultório sem 

nenhuma solução quanto aos implantes dentários. A Reclamada ORAL SIN 

FRANQUIAS S.A e JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA, apresentaram 

contestação e sustentaram que a obrigação assumida pelo dentista é de 

meio e não de resultado, que não há qualquer prova que o tratamento 

realizado não tenha seguido todos os critérios técnicos necessários, que 

conforme prontuário do autor, se constata diversas faltas do paciente e 

consultas, sendo cinco faltas injustificadas sendo 11 atendimento 

realizado, sendo que o autor deu causa ao atraso do tratamento por 

diversas vezes. Tendo em vista os argumentos de ambas as partes, tenho 

que restou incontroverso o fato de que o autor iniciou um tratamento com 

a empresa Ré e que efetivamente não foi concluído. Gize-se, desde logo, 

que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, porque de um 

lado existe uma clínica odontológica que presta serviço e de outro uma 

pessoa física que os utiliza como destinatária final (arts. 2º e 3º, do CDC). 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. No caso o autor alega que pagou 

pelo tratamento dentário e que não teve o devido cumprimento do que fora 

acordado entre as partes, a Reclamada anexou aos autos - ID 22629440 – 

prontuário referente aos procedimentos que fora realizados no autor onde 

alega que os procedimentos a serem realizados pelo autor seriam: PT 

Superior; - Extração; - 06 Implantes; - 06 Coroas de Porcelana, e que 

somente não houve a realização das coroas de porcelana. A Reclamada 

aduz que deve ser rejeitado o pedido de restituição dos valores pagos em 

sua integralidade, tendo em vista que foi feito o tratamento do autor “quase 

que integralmente”. Ressalto que embora tenha ocorrido a realização de 

alguns procedimentos (cumprimento do contrato de maneira parcial), a 

empresa Reclamada não detalhou os valores de cada procedimento para 

que então fosse deduzido do valor pago pela parte autora. Outrossim, a 

Reclamante pleiteia a titulo de dano material o valor de R$ 9.750,00 (nove 

mil setecentos e cinquenta reais), decorrente dos gastos financeiros 

devidamente comprovados. Todavia, entendo devido os valores 

efetivamente pagos pela parte autora e comprovado nos autos através de 

recibo, sendo tais: - ID 21291681 - R$ 2.000,00 - R$ 1.000,00 - R$ 1.125,0 

- R$ 1.125,00 - R$ 562,50 - R$ 1.120,00 - R$ 565,00 - R$ 562,50 - R$ 

562,50 - R$ 576,00 (conforme ID 22916040) Sendo que tais valores 

totalizam o montante de R$ 9.198,50 (nove mil cento e noventa e oito reais 

e cinquenta centavos). Houve falha na prestação de serviço vez que 

devidamente pactuado a relação jurídica entre as partes, a Ré deveria 

cumprir na integralidade o convencionado, razão pela qual entendo devido 

os prejuízos materiais no valor de R$ 9.198,50 (nove mil cento e noventa e 

oito reais e cinquenta centavos). Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Outrossim, tal valor deve ser reembolsado 

apenas na forma simples, porque embora considerada a falha na 

prestação de serviço, não há prova da má-fé da empresa requerida. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

É clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 
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servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

Reclamada anexou aos autos ID 22629440, prontuário relativo aos 

procedimentos realizados, e que demonstram várias faltas do autor 

relativos a suas consultas agendadas, sendo assim, tenho que o autor 

também concorreu para a demora/não realização dos serviços 

previamente acordados. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte dos pedidos para: 1) condenar 

a requerida a restituir à requerente R$ 9.198,50 (nove mil cento e noventa 

e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação e; 2) condenar a requerida, a pagar a requerente R$ 1.000,00 (mil 

reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Excluo BARACAT DE LIMA E CIA LTDA, BARACAT 

DE LIMA E CIA LTDA da relação processual por ilegitimidade passiva, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016650-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIANE FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016650-58.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui agência nesta Comarca. Mérito 

Sustenta a parte requerente JEISIANE FERREIRA RAMOS que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$106,93, todavia, não contraiu tal débito. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado relatório de 

chamadas, telas sistêmicas e faturas, tais documentos não são hábeis a 

comprovar a contratação, uma vez que são considerados unilaterais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016630-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO FELIX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016630-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAULO FELIX DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Visto. INTIMO A PARTE AUTORA 

para se manifestar sobre os documentos dos ids. 27420451 a 27420460, 

prazo de 05 dias. Após, conclusos para sentença novamente. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de dezembro de 2019. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015405-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI KEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1015405-12.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VALDENI 

KEMER PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

afirmou desconhecer o débito, pois não manteria relação jurídica com a 

requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, 

o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do 

CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço do 

proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Destaca-se que o 

comprovante de residência em nome do autor foi apresentado no id. Num. 

25203089 - Pág. 2, assim tem-se por rejeitada a preliminar arguida. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque as telas sistêmicas 

apresentadas são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da 

inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Em decorrência do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da 

parte autora, já que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 
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na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016645-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016645-36.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte requerente 

VANESSA CRISTINA DA SILVA MOTA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por 04 débitos nos valores de R$36,87; 

R$58,30; R$154,17 e R$134,69, todavia, não contraiu tal débito. O 

requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

ficha cadastral, históricos de contas e consumos e telas sistêmicas, tais 

documentos não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que são 

considerados unilaterais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. No que concerne à 

reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um 

ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto no valor de 

R$5.363,42, todavia, o referido pedido deve guardar relação com o pedido 

inicial, que perfaz a quantia de R$384,03, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1014467-17.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: GILMAR 

JOSÉ DOURADO. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou que teria 

celebrado contrato com a ré. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Em 

relação ao pedido de audiência de instrução. Indefiro o pedido de 

depoimento pessoal formulado pela parte ré, haja vista que, à luz dos 

artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem 

cabe indeferir as provas inúteis e protelatórias. Registre-se, ademais, que 

o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação 

do convencimento do juízo. Dessa forma oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

outrossim o extrato extraído do BOA VISTA SCPC é documento hábil para 

comprovar as restrições inseridas em face do nome da parte autora, 

portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 
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compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, já que a 

inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a 

inexistência do débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré 

efetue o cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora 

nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014360-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1014360-70.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JOANA 

BATISTA DOS SANTOS PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrições indevidas em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer os débitos, pois não manteria 

relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência dos débitos, o cancelamento das inscrições e a reparação 

por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
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fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, já que a 

inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a 

inexistência dos débitos discutidos nesta ação; 2) determinar que a parte 

ré efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte 

autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por 

danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010862-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FONSECA CAMARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARJORIE ROSSI OAB - SP244185 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1010862-63.2019.8.11.0002 Promovente: AMAURI FONSECA 

CAMARA - ME Promovido: UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Narra a 

empresa autora que realizou compra na empresa Reclamada sendo que 

seria paga mediante 02 (dois) boletos bancários para os dias 22 de 

novembro de 2018 no valor de R$ 355,48 reais, e dia 03 de dezembro de 

2018 no valor de 355,47 reais, que por problemas financeiros não quitou 

os referidos documentos nas datas aprazadas, por esse motivo a 

empresa Reclamada promoveu o protesto do titulo no valor de R$ 355,47, 

que no dia 19/12/2018, através de acordo feito com a Reclamada, realizou 

o pagamento da quantia R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), 

todavia, a carta de anuência do protesto perante o cartório somente foi 

expedida no mês de julho de 2019, que a empresa levou quase 09 meses 

entregar o documento. Ao final pugna por danos morais. A Reclamada em 

sua peça de bloqueio sustenta que os débitos não foram quitados nas 

datas aprazadas, sendo que fora feito o protesto, que no dia 20/12/2018 

imediatamente após o pagamento feito pelo autor a empresa realizou 

tentativas de sustações junto ao Banco do Brasil e que contudo a 

instituição não acatou a instrução e efetivou os tramites do título, que não 

houve má fe, pois foi entregue a carta de anuência prontamente quando 

disponível. A Reclamante apresentou impugnação (ID 25042616). 

Analisando detidamente os autos, tenho que a procedência dos pedidos é 

a medida que se impõe, mormente porque a reclamada não apresentou 

provas em contestação que legitimasse a permanência da inclusão dos 

dados da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo assim 

a restrição é indevida. A empresa autora demonstrou que embora não 

tivesse pago sua dívida na data aprazada, o pagamento fora realizado e 

mesmo assim o protesto permaneceu. Outrossim, restou claro nos autos 

de que a empresa autora quitou a dívida que possuía perante a empresa 

Ré. Portanto a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito mesmo após o pagamento integral da dívida, se torna indevida. 

Ademais, é incontroverso a restrição lançada em nome da parte autora e 

que apesar das intempéries alegadas na contestação, a Ré possui o 

dever de indenizar ante a falha na prestação de serviço que maculou os 

dados da autora. No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na sua 

inclusão indevida, razão pela qual o cancelamento da restrição é a medida 

que se impõe. No que tange ao pedido de danos morais, tenho que este é 

cabível, tendo em vista que, conforme entendimentos jurisprudenciais, o 

dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua 

honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, 

quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial. Segundo o 

civilista Sílvio de Salvo Venosa, "em se tratando de pessoa jurídica, o dano 

moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá 

sempre repercussão econômica, ainda que indireta.” Nesse sentido: 

“DANO MORAL – HONRA – CONCEITO – INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR 

PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se como honra também os valores morais, 

relacionados com a reputação, o bom nome ou o crédito, valores estes 

inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas; não apenas aqueles que 

afetam a alma e o sentimento do indivíduo, valores próprios do ser 

humano. 2. A ofensa à empresa tanto pode causar-lhe prejuízo de ordem 

material quanto de ordem apenas moral, devendo recompor-se o seu 

patrimônio dessa natureza atingido. Irrelevante que o reflexo não seja 

íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a tanto não se limita o conceito a 

extrair-se do vocábulo "honra". O uso indevido do nome da empresa 

configura violação à imagem e valores sociais da ofendida no meio 

comercial, prejudicando as atividades e acarretando descrédito frente aos 

membros de determinada comunidade. 3. A pessoa jurídica pode reclamar 

indenização por dano moral, desde que violados quaisquer dos direitos 

pela mesma titulados e previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, porquanto o legislador não a distinguiu, para esses efeitos, da 

pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – (Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. 

Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). É de bom alvitre ressaltar que a inscrição 

indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de 

inadimplentes/protestos gera dano moral in re ipsa, autorizando a 

presunção de abalo na sua reputação, no seu nome e na sua imagem 

perante a sociedade. A propósito, ressalto que o dano moral da pessoa 

jurídica deve ser interpretado em sentido amplo, ou seja, a partir do 
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resultado produzido pela conduta antijurídica da Ré à honra objetiva da 

demandante, a qual foi suficiente gravosa para macular o bom nome 

empresarial, além de sua credibilidade nas tratativas comerciais. Assim, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento devendo 

ser fixado um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que não seja demasiadamente elevado de modo a 

aumenta sem propósito o patrimônio da vítima, todavia que não se torne 

irrelevante àquele que causou o dano, a fim de lhe inibir a reincidência no 

ato ilícito. Necessário se faz se tentar às circunstâncias do caso 

concreto, à gravidade do prejuízo e a situação econômica das partes 

envolvidas, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006803-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR JOAQUIN FAVAL ZARATE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1006803-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Hector Joaquin 

Faval Zarate Reclamadas: Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda. (1ª 

Reclamada) e Ideale Soluções Imobiliárias Ltda. – Me (2ª Reclamada) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que, na data de 22/08/2018, firmou um 

contrato de compra e venda de imóvel (Lote 04, Quadra 15, Loteamento 

Parque do Jatobá), bem como, assumiu o compromisso de promover o 

pagamento de 180 parcelas de R$ 686,31. O Autor destacou que, ao 

assinar o contrato, foi obrigado a promover o pagamento de R$ 5.191,20 a 

título de “serviços de corretagem”, sem que houvesse previsão contratual. 

O Reclamante destacou que, após visitar o lote adquirido, tomou 

conhecimento de que o imóvel havia sido vendido para outra pessoa, pois, 

o mesmo já se encontrava cercado. O Demandante alegou que, ao 

procurar as Reclamadas para esclarecer o ocorrido, foi informado que 

ocorreu uma falha e que, a época do negócio firmado entre as partes, o 

bem já havia sido vendido. O Autor destacou que, apesar de as Rés terem 

oferecido outro lote (nos mesmos valores e condições de pagamento), 

este também já possuía dono. Por entender que os fatos acima 

mencionados est]ao lhe proporcionando prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação (ID nº 22813117), a 1ª Ré arguiu as preliminares de 

incompetência do juizado especial, ilegitimidade passiva no tocante aos 

valores cobrados a título de corretagem e ainda, impugnou o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante ao mérito de sua defesa, a 1ª Reclamada 

sustentou que não foram apresentadas provas do dano moral, razão pela 

qual, pugnou pela improcedência da lide. Ao protocolizar a sua defesa (ID 

nº 22806691), a 2ª Reclamada sustentou meritoriamente a legalidade da 

cobrança da taxa de corretagem, bem como, que não incorreu na prática 

de nenhum ato ilícito, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos 

meritórios, a 2ª Ré postulou para que a demanda fosse julgada 

improcedente. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se que o 

posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue abaixo colacionada: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela 1ª Ré reivindica a 

guarida jurisdicional. Como se sabe, a incompetência absoluta, por se 

tratar de uma matéria de ordem pública, pode até mesmo ser declarada de 

ofício pelo julgador, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil, abaixo destacado: “Art. 64. (...) § 1º A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício.”. (Destaquei). Da exegese das explanações iniciais, entendo 

que, apesar de não ter sido formulado como um pedido específico, a 

pretensão do Reclamante está intimamente concatenada a rescisão do 

contrato anteriormente firmado junto às Reclamadas, pois, postulou-se não 

só pela devolução dos valores cobrados a título de taxa de corretagem, 

como também, das prestações mensais que até então foram pagas à 

imobiliária (1ª Ré). No entanto, mesmo tendo plena ciência de que a 

pretensão submetida a apreciação deste juízo está relacionada à ruptura 

de um instrumento contratual, ainda assim o Reclamante atribuiu um valor 

incorreto à demanda (R$ 37.735,98), incorrendo em patente violação ao 

que preconiza o artigo 292, II, do CPC/2015. Reza o referido artigo 292, II, 

do Código de Processo Civil que: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.”. (Destaquei). Conforme pode ser observado na “Proposta 

de Compra e Venda” anexada à inicial, o Reclamante adquiriu um lote no 
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valor de R$ 81.328,80 (oitenta e um mil trezentos e vinte e oito reais e 

oitenta centavos). In casu, consoante mencionado alhures, apesar de o 

Demandante não ter formulado nenhum pedido expresso de rescisão 

contratual, não há como este juízo ignorar que a pretensão de restituição 

de valores é uma consequência lógica da dissolução do negócio jurídico. 

Logo, de forma diversa do que quis fazer prevalecer o Reclamante, tenho 

convicção de que o valor da causa deve ser representado justamente 

pelo montante do contrato outrora firmado entre as partes, o qual, por si 

só, já extrapola o limite da alçada estabelecida para os Juizados Especiais 

Cíveis. Imperioso consignar que, ao criar a Lei nº 9.099/95, o legislador 

infraconstitucional estabeleceu que os Juizados Especiais Cíveis somente 

detêm competência para a conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade e ainda, segundo o artigo 3º, I, do referido 

dispositivo legal, aquelas “cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o 

salário mínimo; ”. (Destaquei). Portanto, considerando que o valor atribuído 

à causa pelo Demandante deveria corresponder ao valor do contrato 

submetido à discussão judicial (haja vista que, reitera-se, a rescisão do 

pacto negocial precede qualquer pretensão de restituição de valores), 

bem como, que este supera flagrantemente a alçada estabelecida como 

critério de competência para os Juizados Especiais Cíveis, tenho plena 

convicção de que a lide não deve tramitar sob à égide do procedimento 

sumaríssimo. A fim de corroborar toda a sucinta fundamentação exarada 

no decisum, seguem abaixo destacados, por analogia, alguns julgados 

contemplados pela jurisprudência pátria: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. 

VALOR DO CONTRATO. SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. O valor da causa quando se pretende discutir a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve 

corresponder ao valor do contrato. 2. A pretensão da parte autora 

constitui na rescisão do contrato, cujo provimento é para desconstituir um 

instrumento, de regra, atribuindo-se a uma das partes a culpa. 3. Valor do 

contrato alegado pela autora- R$ 80.000,00 (ID 4540205) supera em muito 

o limite de alçada dos juizados, levando à declaração de incompetência 

absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, 

resguardando-se à parte autora as vias ordinárias para resolução do 

conflito de interesses. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios à míngua 

de contrarrazões. A súmula de julgamento que servirá de acórdão, 

consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 

07018320420188070009 DF 0701832-04.2018.8.07.0009, Relator: JOÃO 

FISCHER, Data de Julgamento: 08/08/2018, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 

17/08/2018).”. (Destaquei). “RECURSO INOMINADO – COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR DO 

CONTRATO EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – FEITO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-RR - RI: 08063858920178230010 0806385-89.2017.8.23.0010, Relator: 

Juiz(a) ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES , Data de Publicação: 

25/05/2018).”. (Destaquei). “Agravo de Instrumento – Valor da causa – 

Rescisão contratual – Valor da causa que deve corresponder ao valor do 

contrato, já que a rescisão é o pedido principal – Proveito econômico que 

representa a dispensa da obrigação de cumprir o contrato – Decisão 

mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 21533334520178260000 SP 

2153333-45.2017.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de 

Julgamento: 08/11/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/11/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, com 

respaldo no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, bem como, por 

reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a 

apreciação do feito, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008041-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo Nº: 1008041-86.2019.8.11.0002 Promovente: CLAUDIONOR 

GALDINO DA SILVA Promovido: NEIVA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 

ME Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, bem como a revelia da promovida NEIVA 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME. Desta forma, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o mérito. Declaro 

a revelia da parte reclamada. Devidamente citada/intimada (ID 23877943), 

a Reclamada não apresentou contestação, tampouco compareceu a 

audiência conciliatória. Desta forma, necessária a aplicação dos efeitos da 

revelia, previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil, que 

taxativamente determina: “Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Assim, não tendo a parte 

Reclamada apresentado contestação no prazo assinalado, tornou-se 

confessa, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos 

termos do artigo 344, do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS proposta por CLAUDIONOR 

GALDINO DA SILVA em desfavor de NEIVA COMERCIO DO VESTUARIO 

LTDA – ME, Conforme dito, a reclamada foi regularmente citada, deixando 

de comparecer à audiência de conciliação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 
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artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora ingressou com ação 

de cobrança alegando que locou o imóvel localizado na Avenida Couto 

Magalhaes, n 865, Bairro Centro, Várzea, pelo período de 07/12/2017 a 

30/11/2019, sendo o valor do aluguel mensal: R$ 5.000,00 (Cinco mil 

reais), que desde o mês de março de 2019 a Requerida não efetua o 

pagamento dos alugueis onde até a propositura da demanda se encontra 

em R$ 26.953,34 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e três reais e 

trinta e quatro centavos), sendo: Multa contratual no valor de R$ 

2.246,11(dois mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos) e 

honorários advocatícios previstos contratualmente no valor de R$ 

4.492,22 ( quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e dois 

centavos). O autor anexou aos autos contrato de aluguel contendo data 

de locação no período de 01/12/2017 a 30/11/2019, com reconhecimento 

de firma da assinaturas da Reclamada. Considerando a revelia da 

reclamada, bem como os documentos na inicial, a procedência dos 

pedidos referente aos valores cobrados é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar para o autor o valor de R$ 26.953,34 

(vinte e seis mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

_____________________________________________________ Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo nº 1010961-33.2019.8.11.0002 Reclamante: Raimundo da Silva 

Rocha Reclamada: IBI Promotora de Vendas Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida de R$ 711,23. No 

entanto, o Autor informou que não tem débito algum com a Reclamada, 

motivo pelo qual, acredita que foi negativado indevidamente. Por entender 

que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no 

tocante ao mérito de sua defesa, sustentou que inexiste relação jurídica 

entre as partes, motivo pelo qual, entende que não pode ser 

responsabilizada. Com amparo nos referidos argumentos, a Ré pugnou 

pela improcedência da demanda. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento aos 

documentos que instruíram a petição inicial, tenho que subsiste um 

obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da 

lide, qual seja, a flagrante ilegitimidade passiva da parte Demandada. In 

casu, independentemente da ausência do Reclamante na audiência 

conciliatória, convém alvitrar que, por se tratar de uma matéria de ordem 

pública, a ilegitimidade ad causam pode ser reconhecida em qualquer 

momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, 

independentemente de pronunciamento dos litigantes. Reza o artigo 485, 

VI, § 3º, do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3º O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.”. (Destaquei). Da exegese do comprovante de restrição anexado 

à exordial, constata-se cristalinamente que o apontamento questionado 

pelo Reclamante foi solicitado a pedido do credor “BANCO IBI S.A. BANCO 

MÚLTIPLO”, ou seja, uma pessoa jurídica totalmente distinta daquela contra 

a qual a demanda foi efetivamente distribuída junto ao sistema PJE (“IBI 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA.”). Logo, por corolário lógico, não sendo 

a Ré (indicada no sistema PJE) responsável pela inserção creditícia 

questionada pelo Demandante, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão reconhecer ex officio a sua irrefutável 

ilegitimidade passiva. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação 

exarada no presente decisum, seguem colacionados, por analogia, alguns 

julgados contemplados pela jurisprudência pátria: “APELAÇÃO - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO. A legitimidade das 

partes constitui condição essencial para a constituição e o 

desenvolvimento regular do processo. A documentação adunada aos 

autos demonstra que a promessa de compra e venda fora celebrada entre 

partes estranhas à lide. Cheque emitido pelo autor em favor daquela 

promitente compradora. Ilegitimidade da apelada para figurar no polo 

passivo da ação. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do 

artigo 267, VI, do CPC que se impõe. Anulação da sentença. Prejudicado o 

exame do apelo. Negado seguimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00409131720148190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 5 VARA CIVEL, 

Relator: Edson Aguiar de Vasconcelos, Data de Julgamento: 15/03/2016, 

Décima Sétima Câmara Cível).”. (Destaquei). “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

PLANO DE SAÚDE. UNIMED CHAPECÓ. UNIMED PLANALTO MÉDIO. 

PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. (...). Outrossim, vale 

ressaltar que a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, 

por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. (...). PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70076425057, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 28/03/2018).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a ilegitimidade passiva ad causam da Reclamada e, 

consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO Nº: 1015470-07.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ANTONIA 

DEBORA FERREIRA DE LIMA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu que não teria consumido os 

serviços cobrados pela ré oriundos de tal débito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Inicialmente, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, pois, no caso, o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando a pretensão reparatória, considero que o valor da 

causa corresponde R$ 11.186,07 (onze mil cento e oitenta e seis reais e 

sete centavos). Preliminar Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 

do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço 

do proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Prejudicial de 

mérito Referente a preliminar de prescrição de reparação por dos danos 

morais, conquanto o prazo prescricional da pretensão à reparação civil 

proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito seja 

trienal, pois enquadra-se na dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, 

o termo inicial do interstício correspondente à data em que o afetado pela 

anotação tem ciência do fato lesivo, porquanto somente com a ciência é 

que se aperfeiçoa a lesão. Nesse sentido, consagra-se a Teoria da Actio 

Nata que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível 

a partir do conhecimento da violação. (CC, art. 189). No caso em comento, 

não existe prova suficiente que comprove que a parte autora tomou 

ciência no momento em que foi negativada, não há nos autos qualquer 

notificação, por essas razões afasto a preliminar de mérito em epígrafe. 

Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provado a a legitimidade da inscrição, pois a ré não trouxe aos autos 

qualquer prova que provasse a existência da obrigação por parte da 

autora. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos 

débitos discutidos nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. TATHYANE G. 

DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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LUIZ CARLOS ALVES DE MELO OAB - TO2573-O (ADVOGADO(A))
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Processo: 1006260-29.2019.8.11.0002 Reclamante: Fábio Júnior da Silva 

Reclamada: Claro S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95, Ademais, tendo em 

vista a revelia incorrida pela Reclamada, bem como, não tendo sido 

requerida a produção de quaisquer outras provas, delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, II, do CPC/2015. 

Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que possuía um contrato com a empresa Ré, bem como, que na data 

de 19/12/2016, migrou a sua linha “pré” (identificada pelo nº 

65-9-9248-3937) para um plano “pós-pago”. O Autor relatou que, na data 

de 15/03/2017, apesar de estar adimplente, constatou o bloqueio do 

serviço e, posteriormente, o cancelamento da linha. O Postulante frisou 

que, no mesmo mês, a Reclamada não só lhe disponibilizou uma nova 

linha, como também, informou que o número antigo não seria liberado. O 

Autor alegou que, após lhe ser fornecida a nova linha, foi gerada uma 

pendência no valor de R$ 264,46, contudo, a Ré não explicou do que se 

tratava e ainda, negativou o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. O Reclamante ressaltou ter contatado novamente a Reclamada 

(Protocolo nº 2019298141956), ocasião em que a atendente da empresa 

esclareceu que a última fatura gerada correspondia ao período de uso de 

19/02 a 14/03/2017 e ainda, que a mesma foi paga em 15/03/2017. Por não 

reconhecer a dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, por entender 

que foi negativado indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Extrai-se dos andamentos processuais que, não 

obstante tivesse sido devidamente citada/intimada (ID nº 23009225), a 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação realizada nos 

autos (ID nº 24060057), tampouco apresentou a sua defesa, ainda que de 

forma intempestiva. Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Ademais, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Concatenando os dispositivos legais supracitados à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada da Reclamada 

à sessão conciliatória e ainda, reitera-se, o fato da mesma não ter 

apresentado a sua contestação, aplico os efeitos da revelia e 

consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações do 

Reclamante. Independentemente da revelia incorrida pela Reclamada, 

convém registrar que a exposição fática apresentada pelo Reclamante 

possui verossimilhança. Conforme se extrai do arquivo de áudio anexo à 

inicial, a atendente da empresa Ré reconheceu que a última fatura gerada 

para a linha nº (65) 9-9248-3937 se referia ao período de 19/02 a 

14/03/17. Além disso, a preposta não só reconheceu que o último 

pagamento de fatura da linha foi realizado em 15/03/2017, como também, 

que na ocasião a linha se encontrava bloqueada. Ora, se a famigerada 

linha telefônica nº (65) 9-9248-3937 se encontrava bloqueada na data de 

15/03/2017, entendo que não havia nenhum motivo para que a pendência 

(R$ 264,46) motivadora do apontamento debatido nos autos tivesse sido 

gerada, pois, segundo consta do comprovante de restrição apresentado 

pelo Reclamante, a dívida possui como data de vencimento 21/04/2017. 

Entendo que, tendo sido negado veementemente o desconhecimento do 

débito pela parte Autora, cabia à empresa de telefonia Ré ter esclarecido 

qual a origem da pendência, bem como, por qual motivo a linha nº (65) 

9-9248-3937 foi bloqueada (mesmo o Postulante, a época dos fatos, se 

encontrar aparentemente adimplente com as suas obrigações) e ainda, ter 

refutado o conteúdo do arquivo de áudio apresentado nos autos 

(Protocolo de Atendimento nº 2019298141956), ônus este que, em 

decorrência da sua revelia, não logrou êxito em fazer. Em se tratando o 

vínculo existente entre os litigantes de uma relação de consumo (na qual 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados, o que não é o caso dos autos. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a origem da dívida 

debatida na presente lide, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento do Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), devendo a Reclamada ser compelida em 

providenciar não só o cancelamento da pendência remanescente 

relacionada à linha nº (65) 9-9248-3937, como também, em responder 

pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor. No que se refere à 

reparação do dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma 

relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não tenho dúvidas de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante teve o seu nome negativado de forma irregular e abusiva 

perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência do TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ROL DOS INADIMPLENTES. SPC. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMANDADA QUE NÃO DEMONSTRA A 

ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE 

IPSA CONFIGURADO. (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004854543 RS, Relator: Paulo Cesar Filippon, 

Data de Julgamento: 25/07/2014, Quarta Turma Recursal Cível).”. 

(Destaquei). No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, não 

existindo nenhuma anotação adicional em face do Autor e ainda, a fim de 

evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida debatida nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover o cancelamento definitivo das anotações 

restritivas no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da presente 
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data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), por se tratar de responsabilidade contratual. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de novembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011948-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERNANDA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011948-69.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente BARBARA FERNANDA SOARES 

DA CRUZ que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi informada 

que seu nome está negativado pela parte requerida. Afirma que “é 

correntista do Banco Bradesco e, ao entrar em contato com o banco foi 

informada que o débito no valor de R$51,99 (cinquenta e um reais e 

noventa e nove centavos) se refere a conta telefônica da Claro com 

vencimento em março de 2018, que é debitada na conta corrente da 

Autora. Sendo assim, dirigiu-se a uma loja da empresa Caro e foi 

informada que a fatura estava paga conforme o documento (em anexo) 

Diante disso, a Autora foi até a agência do Bradesco e obteve da gerente 

um extrato que comprova que havia saldo em conta corrente e que foi 

debitada a fatura do mês de março de 2018 no total de R$ 92,74 (valor fixo 

somado a compra de dados de internet móvel), segue: Contudo, mesmo 

constando a fatura da Claro paga, havendo saldo na conta corrente e 

tendo sido feito o débito em conta, ainda assim no nome da Autora foi 

negativado”. sic O requerido contesta, sustentando que “Pelo extrato 

anexado pela própria parte autora, verifica-se que o saldo negativo da sua 

conta, o que gerou a devida negativação”. sic Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Em simples análise dos documentos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que em que pese sustentar 

que o débito que originou a negativação seria referente à fatura da 

empresa Claro, que supostamente não teria sido paga, tal alegação não 

prospera, porque se assim o fosse, o débito seria com a empresa de 

telefonia e não com o banco, uma vez que a instituição bancária apenas 

realiza o desconto automático em sua conta. Ainda, em que pese a parte 

autora sustentar em impugnação - ante a alegação do banco requerido de 

que o débito objeto da restrição se referia a cobranças de taxas e que a 

conta estaria com saldo negativo – de que a mesma possuía saldo 

positivo, verifica-se no extrato apresentado pela própria autora que em 

15/03 foi cobrado valor parcial da tarifa ante a existência de saldo 

negativo de – R$0,05, portanto, não comprova a parte autora que possuía 

saldo positivo para pagamento das tarifas bancárias. Cabe à parte autora, 

ser diligente na produção de provas, especialmente quando assistida de 

advogado, devendo apresentar todos os documentos necessários para 

cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se 

novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, 

essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao 

magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da 

medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência 

da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência 

exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e 

facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente, bastando 

apresentar documentos que comprovem efetivamente o pagamento dos 

débitos, saldo positivo, o que não o fez. Cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, extrato bancário, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Revogo a liminar concedida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014420-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVO SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1014420-43.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: EDNALVO 

SANTANA GONÇALVES PARTE RÉ: TIM S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com inscrições indevidas em seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Aduziu que desconhece os débitos que lhe foram imputados e 

mencionou que não consumiu os serviços cobrados pela ré. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência dos débitos, o cancelamento das 
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inscrições e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se 

opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial, alegou que a parte 

autora inadimpliu diversas faturas decorrentes da prestação do serviço, o 

que causou os apontamentos nos serviços de proteção ao crédito. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Compulsando os autos verifica-se que a 

parte autora formulou pedido de desistência da ação, alegando a 

necessidade da perícia em face da gravação telefônica apresentada. 

Entretanto, a parte ré já havia sido citada, bem como apresentado sua 

contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que gerou a dívida em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de improcedência interessa muito mais ao 

réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, 

haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa 

julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o 

mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do 

STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando 

apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer 

motivo relevante. (...)(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, a parte ré defendeu a 

existência de relação jurídica e a legitimidade do débito, a corroborar 

juntou ao autos gravação telefônica que comprova a relação jurídica entre 

as partes, faturas, telas sistêmicas as quais registraram alguns 

pagamentos, históricos de chamadas e faturas da linha telefônica móvel. 

(Id.Num. 26003056 - Pág. 4, Num. 26284328 - Pág. 3 e seguintes. 

https://scbadvogados.box.com/s/d6bb30ouz4wutyaj75y2qrzsnolzxbrz - 

áudio. ). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos débitos. 

Por consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

parte reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da parte autora, 

nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Logo, evidente que a parte autora, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte ré 

não tivesse o cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela procedência do pedido 

contraposto para condenar a parte autora nos valores de: R$ 51,57 

(cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) - vencimento: 

15/03/2019; R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) - 

vencimento: 25/01/2019; R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa 

centavos) - vencimento: 01/01/2019; R$ 99,90 (noventa e nove reais e 

noventa centavos) - vencimento: 01/12/2019; Os valores devem ser 

acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de 

mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do 

vencimento. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e 

pela condenação da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010967-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO HIGOR NEVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010967-40.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da Incompetência do juizado e da falta de interesse 

Postergo a análise. Mérito Sustenta a parte requerente FABRÍCIO HIGOR 

NEVES DA COSTA que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/2693647-6 desde novembro/2018 e que a partir de fevereiro/2019 o 
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valor das faturas não são condizentes com seu real consumo, afirmando 

que desde então solicitou uma vistoria na concessionária para verificar o 

que estava ocorrendo, mas até o momento nada foi feito, e sem qualquer 

condição de pagar as faturas apresentadas, temendo o corte em seu 

fornecimento, vem ao Judiciário socorrer-se. A requerida, em sua peça de 

bloqueio, alega que os valores são devidos, ante o real consumo da parte 

autora. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Registra-se que a requerida acostou com a defesa no ID 25035407 laudo 

do INMETRO realizado em junho/2019, em que atesta que o medidor foi 

aprovado. Ademais, em análise aos documentos carreados ao processo e 

assertivas das partes, verifico que assiste razão à parte requerida, 

porquanto que os consumos dos meses de janeiro a agosto/2019 são na 

mesma média, não constando consumos inferiores aos registrados nos 

referidos meses. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não tem 

caráter absoluto. Registra-se ainda que a parte autora não impugnou os 

documentos, em especial, o laudo apresentado com a defesa. Por fim, 

restando demonstrado a legalidade das faturas, devido a sua cobrança. 

Desse modo, não merece prosperar o pleito inaugural. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011434-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1011434-19.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminar Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. Mérito Sustenta a parte autora DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA 

que é responsável pela unidade consumidora UC 6/2559509-1 e que a 

fatura referente o vencimento 20/09/2019 chegou com valor exorbitante e 

não condizente com seu consumo, alegando a concessionária tratar-se de 

recuperação de consumo, cobrando a quantia de R$1.007,24, afirmando 

que tentou resolver administrativamente junto à concessionária, mas sem 

sucesso. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que, na data 

de 29/11/2018, seus prepostos detectaram uma irregularidade no medidor 

de consumo da UC (“Desvio de fase no borne do medidor”), a qual 

acarretava um registro menor do consumo de energia (daquele que 

realmente era devido), bem como, que a mesma foi devidamente 

regularizada para que o consumo pudesse ser aferido corretamente. A 

Postulada sustentou a regularidade do débito apurado a título de 

recuperação de consumo, bem como, a legalidade dos procedimentos 

adotados pela concessionária e ainda, destacou que inexistem os 

requisitos necessários à reparação por danos morais. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou para que a ação 

fosse julgada improcedente. Extrai-se da decisão vinculada ao Evento 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, foi 

deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante. O 

referido direito basilar libera a figura do consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal 

incumbência à parte contrária que, por sua vez, por possuir maiores 

condições técnicas, deverá comprovar a existência de fatos passíveis de 

impedir o acolhimento da versão exarada na petição inicial. Após refletir 

sobre os argumentos apresentados pelas partes, bem como, todo o 

acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor da parte Demandante. Registra-se que a requerida 

não apresentou nenhum documento com a defesa. Já a parte autora, 

apresentou com a inicial, cópia do TOI, carta ao cliente com a diferença do 

consumo apurado e fatura de recuperação. Segundo consta das normas 

previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo indício de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as 

providências necessárias para sua caracterização e, consequentemente, 

apuração do consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (Art. 129). 

In casu, a Reclamada relatou que, na data de 29/11/2018, seus prepostos 

diligenciaram até o endereço correspondente à UC da Reclamante, 

oportunidade em que, ao realizar a inspeção, restou constatada uma 

anormalidade externa ao medidor de energia, qual seja, um “Desvio de 

fase no borne do medidor”. Ademais, segundo esclarecimentos 

consignados na defesa, a anormalidade supracitada acarretava um 

faturamento inferior ao correto, ou seja, em outras palavras, a Reclamante 

estaria sendo beneficiada com o registro de um consumo de energia 

inferior ao que estava sendo efetivamente consumido. A fim de respaldar 

seus argumentos, a Reclamada foi diligente em apresentar uma cópia do 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” (em respeito ao artigo 129, § 1º, I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado pelos prepostos 

responsáveis pela vistoria da Unidade Consumidora, bem como, os 

registros fotográficos comprobatórios da irregularidade (artigo 129, § 1º, 

V, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Todavia, em que pesem os 

esclarecimentos apresentados pela Reclamada, bem como, o fato de a 

“irregularidade” ter sido devidamente regularizada no momento da 

inspeção, VERIFICA-SE NA CARTA AO CLIENTE EM QUE CONSTA O 

CONSUMO COBRADO E O QUE SERIA SUPOSTAMENTE DEVIDO, QUE O 

CONSUMO ANTERIOR AO APURADO FOI NA MESMA MÉDIA, NÃO 

HAVENDO DIFERENÇA EXORBITANTE NO CONSUMO REGISTRADO, AO 

CONTRÁRIO, VERIFICA-SE QUE O MESMO FOI ATÉ SUPERIOR EM 

RELAÇÃO À MAIORIA DOS MESES. RESSALTA-SE QUE A REQUERIDA 

SEQUER APRESENTOU HISTÓRICO DE CONSUMO DO PERÍODO 

POSTERIOR AO TOI A FIM DE COMPROVAR O AUMENTO NO CONSUMO 

APÓS A VISTORIA. Portanto, considerando que a providência 

administrativa adotada pela Reclamada não refletiu em um aumento no 

consumo de energia da Unidade Consumidora (O QUE, COM A DEVIDA 

VÊNIA, DEMONSTRA QUE A ALEGADA IRREGULARIDADE NÃO ESTAVA 

BENEFICIANDO A DEMANDANTE COM UM REGISTRO MENOR DO 

CONSUMO DE ENERGIA), entendo que a cobrança perpetrada pela 

Concessionária Ré é totalmente indevida, motivo pelo qual, outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão reconhecer a inexigibilidade do 

montante apurado a título de recuperação de consumo (qual seja, 

R$1.007,24). Já no que concerne à pretensão da Reclamante em ser 

indenizada por supostos danos morais que teria sido compelida a 

suportar, entendo que a mesma deve ser refutada, pois, segundo consta 

dos autos, no momento da propositura da lide a Unidade Consumidora não 

se encontrava privada do fornecimento de energia elétrica, bem como, a 

Reclamante (Titular da UC) sequer se encontrava com o nome positivado 
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junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Data máxima vênia aos anseios 

da Reclamante, tenho plena convicção de que a mesma não foi submetida 

a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua 

honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum dos atributos inerentes 

à sua personalidade. Além disso, consigno que a cobrança perpetrada 

pela Reclamada, ainda que indevida, se trata apenas de um mero dissabor 

ínsito a própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não 

causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não 

pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de 

banalização do nobre instituto. No intuito de corroborar o entendimento 

supracitado, cumpre transcrever, por analogia, algumas decisões 

proferidas pela jurisprudência pátria: “CONSUMIDOR. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL POR ESTIMATIVA DE 

CARGA. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E 

CORTE NO FORNECIMENTO. COBRANÇA, MESMO QUE INDEVIDA, NÃO 

GERA DANO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A mera cobrança indevida de dívida ao qual o 

consumidor não deu causa, não gera direito a reparação em danos 

morais, uma vez que se enquadra como mero aborrecimento cotidiano. 

Precedentes. 2. No presente apelo o Demandante alega que a cobrança 

de fatura emitida através de apuração de irregularidade que não existiu, 

gera o dever da concessionária de reparar em danos morais, contudo, 

este Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que mera cobrança, não 

gera dano moral, tendo em vista se tratar de mero dissabor. Precedentes. 

3. Caberia a parte trazer aos autos prova mínima do dano que alega ter 

suportado com a cobrança, contudo, não há qualquer elemento 

documental que justifique a modificação da decisão a quo. 4. Sentença 

mantida em sua integralidade. Recurso que se NEGA provimento. (TJ-PE - 

APL: 5065143 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 

05/09/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de 

Publicação: 17/09/2018).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. (...). A cobrança indevida é mero 

dissabor do cotidiano, não sendo capaz de configurar danos morais. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077599363, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).”. (Destaquei). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDENIZAÇÃO. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. 

ACORDO CELEBRADO PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. 

QUITAÇÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. MERO DISSABOR E/OU ABORRECIMENTO COTIDIANO. 

REPETIÇÃO DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ DO PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO 

EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

QUANTIAS INDEVIDAS. (...) - Não tendo sido inserido os dados do 

consumidor nos órgãos de maus pagadores ou sido realizada cobrança 

vexatória ou, ainda, suspenso o fornecimento dos serviços de energia 

elétrica, a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassou o liame 

conceitual do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, afastando a 

caracterização dos prejuízos extrapatrimoniais – (...). (TJ-MG - AC: 

10183140075684002 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

10/04/0018, Data de Publicação: 17/04/2018).”. (Destaquei). Diante de todo 

o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, com 

amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para DECLARAR a inexigibilidade 

do débito na quantia de R$1.007,24 (mil e sete reais e vinte e quatro 

centavos) apurado irregularmente a título de recuperação de consumo, 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

RATIFICO a decisão liminar. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016282-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AUGUSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016282-49.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento Deixo de analisar uma vez que a parte autora já 

compareceu em audiência de conciliação não questionando nenhuma 

irregularidade na contratação e por se tratar de matéria de direito. - Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o 

referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também 

poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente CLAUDINEIA AUGUSTA DE SOUZA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$137,62, no entanto, não possui nenhum débito e não foi notificado do 

débito e que “A implicância da ausência desta notificação está ligada a 

questão de uma possível fraude”. O requerido contesta, sustentando que 

não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de chamadas, 

faturas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais 

e, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 
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sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, no 

entanto, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes 

(20/01/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013009-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013009-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME Vistos etc. Em análise 

dos autos e atendendo pedido da parte reclamada, observo que é 

necessária a oitiva das partes e testemunhas, vez que a parte autora 

alega que contratou um plano com a reclamada e a requerida informa que 

a pessoa identificada pela parte autora nunca foi funcionário da empresa, 

motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 11 de março 

de 2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) 

(Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiencia, sob pena de 

preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015948-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDI SANTANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015948-15.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27855196, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 10/01/2020 17:22:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015576-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015576-66.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2019 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 13/11/2019 18:45:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008959-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI AMORIM DO MONTE (INTERESSADO)

JOSIANE DE AMORIM SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008959-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE DE AMORIM SILVA, 

JOSIELI AMORIM DO MONTE REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR, aduzindo a parte autora que em janeiro contratou com 

a requerida prestação de serviços de viagem pelo valor de R$ 1.940,10 

(um mil e novecentos e quarenta reais e dez centavos), com saída em 

06.08 e retorno em 21.08 (Fortaleza/Guarulhos), e como não tinha 

contratado serviços de bagagem, entrou em contato com a requerida em 

29.07 e foi informada que seria impossível as Reclamantes viajarem, pois a 

empresa aérea a qual a mesma vendeu as passagens não está mais 

circulando no território Nacional. Desta forma, requer seja determinado à 

parte requerida cumprir com o contrato feito com as Reclamantes, 

disponibilizando outra companhia aérea para que possa viajar na data 

acordada, qual seja, 06 de agosto de 2019, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova. No caso em tela, o provimento 

antecipatório está intimamente ligada ao mérito, sendo sensato e 

recomendável aguardar o encaminhamento processual, assegurando à 

requerida o salutar contraditório sobre os fatos, pois se determinar a 

imediata realocação se estará julgando o mérito, já que a comprovação de 

negligência no contrato de intermediação ou qualquer irregularidade na 

contratação da empresa aérea depende da oitiva da parte contrária. 

Outrossim, as normas de transporte se aplicam à transportadora e não à 

agência de turismo. Além disso, a companhia aérea encontra-se em 

recuperação judicial e deixou de operar no aeroporto desta comarca, 

inclusive encerrou suas atividades naquele local em 31/05/2019, não 

havendo sequer um balcão de atendimento, fato de conhecimento público 

amplamente divulgado pela mídia, com os problemas consectários, e 

somente agora, a cinco dias da data da viagem a parte vem pugnar por 

realocação. Deste modo, diante do inadimplemento contratual, resta 

apenas a conversão em perdas e danos, o que deve ser apurado em 

sede de instrução. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, 

eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ELEUTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT6666-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006167-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANICETO ELEUTERIO DA 

SILVA REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME Vistos etc. Intimo a parte 

embargada para se manifestar no prazo legal, em atenção ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do devido 

processo legal, tendo em vista que o objetivo da parte nos Embargos 

Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, efeitos infringentes. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012613-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY SALVATIERRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012613-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DARLEY SALVATIERRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Intimo a parte embargada para se manifestar no prazo legal, em 

atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao 

princípio do devido processo legal, tendo em vista que o objetivo da parte 

nos Embargos Declaratórios terá inevitavelmente, se acolhido, efeitos 

infringentes. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014537-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000867-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYSE MARIA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA ALVES 

DA ANUNCIACAO, FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS POLO 

PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020291-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020291-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETE FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Em petição de id. 27685948 a autora noticia o 

descumprimento da medida liminar deferida, cujo requerimento foi 

protocolado durante o recesso forense, inviabilizando a apreciação por 

este Juízo. Cumpre ressaltar que, em consulta ao sistema PJe, não foi 

localizado pleito distribuído no plantão judiciário. Deste modo, ante o lapso 

temporal decorrido, INTIMO a parte reclamante para informar se houve 

restabelecimento da energia elétrica na residência. Com a informação, 

havendo descumprimento da liminar, retornem os autos conclusos, caso 

contrário, aguarde-se a audiência de conciliação. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON ROBERT DUARTE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000872-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAILSON 

ROBERT DUARTE MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000875-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCIELI SILVA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON DA SILVA SANTOS OAB - 052.753.291-64 

(REPRESENTANTE)

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000876-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WEDERSON DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1060296-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SCHWARTZ MACIEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018809-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALACY LIMA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018809-71.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/01/2020 

08:58:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019669-72.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BUSTAMANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, nº 1010, Bairro Água Limpa - 

Cidade: Várzea Grande-MT - CEP: 78125-700, Telefone: PABX (65) 

36862184 / 3686-2719 E-mail: juizado.jardimgloria@tjmt.jus.br Processo nº: 

1019669-72.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/01/2020 

09:55:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000914-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANACLETA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014992-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAAC FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR OAB - MT25547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 17/10/2019 17:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

 

PROCESSO n. 1000938-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GUTEMBERGUE 

PEDREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEPHANIE 

CORDEIRO POLESSO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009918-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 24/10/2019 13:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011508-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MENDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ROQUE DE COSTA OAB - MT17044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RB SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 14/10/2019 15:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/09/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006339-08.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Abadia Camelo Simi (EXECUTADO)

ELVINO SIMI (EXECUTADO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/12/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000941-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ ALBERTO 

DE ALMEIDA FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

14/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000943-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELINA DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO THADEU 

GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015746-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 16:15 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006008-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABILENE PLASEZESKE ALVES (REQUERENTE)

MAX TONNY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIEL DOS SANTOS LEAL (REQUERIDO)

ROSIMEIRE DA SILVA LEAL (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSE SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA SOUSA MARTINS OAB - MT12100/B (ADVOGADO(A))

 

Por determinação verbal da Mma. Juíza, seleciono este processo para 

audiência de MEDIAÇÃO no dia 30/07/2019, às 08h30min, que seguirá os 

moldes da Resolução n. 125/10 do CNJ e Lei n. 13.140/2015, com duração 

da solenidade entre 40 minutos a 01 hora, devendo as partes virem 

preparadas para negociar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA SIMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))
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AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 01/10/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVEIRA DE VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERIO DE BRITO SOUZA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/10/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009692-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008885-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORY PRATES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008885-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2019 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 13/11/2019 18:43:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009154-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DONATO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/09/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 16/09/2019 

13:55 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000953-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DALMOCIR 

FRANCO GOMES PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000957-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE LEANDRO 

FERNANDES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007360-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE PASSOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007360-19.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O , para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 27204239, pugnando o 

que entender de direito, em caso de concordância informar dados 

bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 13/01/2020 15:02:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013541-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE DA CONCEICAO CASSILHA RODRIGUES DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DUTRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000961-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SIMONE DUTRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYSSA MORGANNA 

SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009450-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BRAGHIN SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009450-97.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

MT11660-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito conforme 

27332471 com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 15:31:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA SATURNINA DA SILVA BATISTA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000965-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:OLIVINA 

SATURNINA DA SILVA BATISTA NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000971-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDINEIA 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012295-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELLE RAISSA MACIEL DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012295-05.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 16:44:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

IVAN SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000981-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVAN SILVA 

ARAUJO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 14:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019421-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACIFICO TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019421-09.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 16:58:40

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014208-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014208-22.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 13/01/2020 17:17:20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015268-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID LETICIA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON FRAGERRI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015268-30.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 13/01/2020 17:35:17

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007170-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007170-56.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 17:38:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY BAZAM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000986-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDINEY 

BAZAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019244-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019244-45.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 17:48:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019846-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR MARIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019846-36.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

13/01/2020 17:50:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000992-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAIME DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL LATORRACA DELGADO, 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, HUDSON FIGUEIREDO 

SERROU BARBOSA POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMBROSINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000993-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

AMBROSINA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000996-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANLEI COSTA DOS 

SANTOS, MARIA NEIDE MORAES COSTA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016602-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JETRON MIKURI BORBA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016602-02.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:32:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016602-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JETRON MIKURI BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016602-02.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:33:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR OAB - MT25547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS OAB - MT15146/O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N°: 1010306-61.2019.8.11.0002 Polo Ativo: ROGERIO 

MIRANDA GOMES JUNIOR. Polo Passivo: VASCON COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP. DESPACHO Em análise dos autos e em 

atendimento ao pedido das duas partes na audiencia de instrução, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 09/03/2020, às 11h, que 

deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen. Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009918-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N°: 1009918-61.2019.8.11.0002 Polo Ativo: OTAVIO 

MARCELINO ARAÚJO Polo Passivo: DANILO DAS NEVES SILVA 

DESPACHO Em análise dos autos e em atenção ao pedido da parte autora 

na impugnação, observo que é necessária a oitiva das partes e 

testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 

11/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 

37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência, sob pena de 

preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011508-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MENDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ROQUE DE COSTA OAB - MT17044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RB SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO:1011508-73.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DORIVAL MENDES DIAS. PARTE RÉ: RB SUPERMERCADO - EPP. Visto. Em 

análise dos autos e em atenção ao pedido da parte autora na impugnação, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 11/03/2020, às 09h40min, 

que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008560-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCY REJANE PEREIRA DA COSTA OAB - MT16374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008560-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos etc. Em 

análise dos autos e em atenção ao pedido da parte autora, observo que é 

necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de Instrução para o dia 04 de março de 2020, às 09h00min, que 

deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013078-94.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES OAB - MT19147/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013078-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCIDES BENTO BATISTA 

REQUERIDO: AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA Vistos etc. Em 

análise dos autos e atendendo pedido da parte autora que inclusive arrola 

testemunha na impugnação, observo que é necessária a oitiva das partes 

e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o 

dia 04 de março de 2020, às 09h40min, que deverá ser dirigida pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA 

COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Caso seja necessária a intimação da testemunha arrolada na 

impugnação a parte autora deverá informar com antecedencia de 15 dias 

da data da audiencia sob pena do não comparecimento implicar em 

preclusão da oitiva desta. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007613-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CERAMICA SOUZA - 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme 

consignado na Ata de Audiência, id. 27223087, DESIGNO PARA O DIA 

04/03/2020, às 10h20min PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, intimando-se 

as partes. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017567-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTINA ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017567-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSIKA CHRISTINA ARRUDA 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015576-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015576-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIRCE BATISTA LEITE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016277-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELI RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016277-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CELI RODRIGUES DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. INTIME-SE A PARTE AUTORA 

para se manifestar sobre os documentos de id. 27334933 à 27335541, 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006008-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABILENE PLASEZESKE ALVES (REQUERENTE)

MAX TONNY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIEL DOS SANTOS LEAL (REQUERIDO)

ROSIMEIRE DA SILVA LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006008-26.2019.8.11.0002 Vistos etc. Em análise dos autos, 

observo que não há elementos probantes suficientes para a solução do 

litígio oposto entre as partes, diante da controvérsia relativas a ocorrência 

do referido acidente, sendo imprescindível maior dilação probatória, motivo 

pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

02/03/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 

da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência, nos termos do 

artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000997-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANO 

SANTANA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000998-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANLEI COSTA DOS 

SANTOS, MARIA NEIDE MORAES COSTA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001010-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANO DA 

SILVA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIN OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001012-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IASMIN OLIVEIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001014-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 
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GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001018-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIEL CRUZ 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001026-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIA MARIA DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MARTINS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001029-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARINE MARTINS 

MESSIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001035-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DAS 

DORES MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THEMYSTOCLES NEY 

DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: MOVEIS ROMERA LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001040-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NATALINA 

EVANGELISTA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001042-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIEZER PINHO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES AMERICO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REU)

 

PROCESSO n. 1001045-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALCIDES 

AMERICO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO POLO PASSIVO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LUIZA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001051-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIETE LUIZA 

FERNANDES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO DE 

CASTRO LESSA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001060-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIA MARIA DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010655-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010655-64.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAYCON RODRIGO KELM - MT10092-A , para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID nº , pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

14/01/2020 12:37:42

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1010601-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA OAB - MS18456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010601-98.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EMBARGANTE: 

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA - MS18456 , para querendo apresentar 

recurso a sentença ID 27745809, no prazo de 10 (dez) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 14/01/2020 12:51:52

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1010601-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA OAB - MS18456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010601-98.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte embargada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EMBARGADO: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O para 

querendo apresentar recurso a sentença ID 27745809, no prazo de 10 

(dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 12:53:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013911-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 16:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017116-52.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração juntado no ID 27930805 , no 

prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 

13:57:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017654-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE APARECIDA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017654-33.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 16:45 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:25:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017645-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CRISTIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017645-71.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 17:00 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

22/11/2019 14:02:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001086-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO VITOR DE 

OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012478-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA LIRA CAMARGO (EXECUTADO)

SELMO CAMARGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012478-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 28/01/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 04/12/2019 13:55:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019313-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALECIO COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019313-77.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:05:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017666-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017666-47.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

documento pessoail legível, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 09/01/2020 17:24:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019117-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019117-10.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 16:12:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019259-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON TEOPILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019259-14.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 16:11:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000221-79.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/01/2020 13:58:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA CORREA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000825-40.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 13/01/2020 16:07:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000629-70.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias e PROCURAÇÃO ATUALIZADOS E LEGÍVEL 

haja vista o documento apresentado estar ILEGÍVEL, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 14/01/2020 12:50:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020698-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RACKEL PADILHA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020698-60.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 14/01/2020 13:07:47

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012190-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012190-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 29/01/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 04/12/2019 15:50:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009154-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DONATO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009154-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DONATO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009154-75.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 14/01/2020 14:18:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001098-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDINEI DA CRUZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016745-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANES OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1016745-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINA 

BAZIQUETO PERES SALVADOR - MT10279-O , para no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca do AR juntado no 

ID 27160611. VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 14:58:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012299-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE KESLLEY TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012299-42.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar aos embargos 

de ID 27955406, no prazo legal. Assinado eletronicamente 13/01/2020 

14:40:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014374-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014374-54.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27709199, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:21:54

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011926-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CIPRIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011926-11.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 09/01/2020 17:34:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015782-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015782-80.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:12:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015782-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015782-80.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:12:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016609-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA MONICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016609-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27784732, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:09:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016458-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016458-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27715800, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 17:06:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012797-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE MARIA DE ARRUDA BERALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012797-41.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 
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de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC. 

Assinado eletronicamente 14/01/2020 14:08:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011274-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ELLEN DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011274-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 26815507, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 09/01/2020 18:20:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZINHO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001111-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAOZINHO 

JOSE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 17:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016442-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016442-74.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 16:10:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009844-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009844-07.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27460542, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 14/01/2020 15:22:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016576-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARLEI RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016576-04.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27715798, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 14/01/2020 15:24:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES MELQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013565-64.2019.8.11.0002 Reclamante: Sidney Rodrigues 

Melquiades Reclamada: SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene 

Pessoal Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

inicialmente a necessidade de tecer algumas considerações acerca da 

ausência injustificada do Reclamante em audiência conciliatória (ID nº 

25555654). Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, algumas 

horas antes da realização da audiência de conciliação, a Reclamada 
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anexou sua defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos 

a comprovar o vínculo existente com o Demandante, dentre eles uma nota 

fiscal e um comprovante de entrega/recebimento de mercadorias. A meu 

ver, tudo indica que, após tomar conhecimento prévio das provas 

apresentadas pela Reclamada, o Reclamante voluntariamente deixou de 

comparecer à sessão de conciliação realizada nos autos e o pior, até a 

presente data não apresentou nenhum argumento para tentar justificar a 

sua ausência. Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, 

cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com contrato assinado), fazendo 

emergir o seu desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, com a parte 

que foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos fechar os olhos para 

a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados 

formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou 

condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da 

ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte Autora nas audiências 

de conciliação. In casu, reitero que, de forma maliciosa, após a 

apresentação da contestação pela Reclamada, o Reclamante deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e ainda, não acostou nenhuma 

manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo qual, este juízo 

terá o mesmo rigor das situações que são objeto do Enunciado 90 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Por essas razões, ante 

a evidente litigância de má-fé por parte do Reclamante, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do 

mérito da demanda. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial, 

ao tentar aprovar crediário no comércio local, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

292,15. No entanto, o Autor afirmou que não possui débito algum com a 

Reclamada, bem como, que não foi devidamente notificado acerca do 

apontamento, motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto a 

restrição creditícia são indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, bem 

como, que apesar de ter adquirido alguns produtos e ainda, recebido as 

mercadorias, o Reclamante deixou de promover o pagamento que se fazia 

necessário. A empresa Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Postulante, apenas exerceu o seu direito de 

credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, os documentos apresentados pela empresa Ré retiraram 

totalmente a credibilidade das explanações iniciais. No que se refere à 

relação jurídica existente entre as partes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, a Reclamada protocolizou junto à sua 

defesa a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles uma “Nota 

Fiscal” relacionando os produtos adquiridos pelo Reclamante e ainda, um 

“Comprovante” (documento este devidamente assinado pelo consumidor) 

atestando que as mercadorias adquiridas foram entregues justamente no 

mesmo endereço indicado no preâmbulo da inicial. Já no tocante a origem 

do débito debatido nos presentes autos, entendo que a mesma restou 

igualmente esclarecida. Embora tivesse adquirido vários produtos junto à 

Reclamada (os quais, reitera-se, lhe foram devidamente entregues) e 

ainda, assumido o compromisso de efetuar o pagamento dos valores 

registrados na Nota Fiscal, tudo indica que o Demandante se quedou 

silente em honrar a sua dívida (tanto é que, após tomar conhecimento 

prévio das provas apresentadas pela Reclamada, não se dignou nem 

mesmo em comparecer à audiência de conciliação), motivo pelo qual, 

tenho que restou devidamente justificada a inserção de seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação do Reclamante 

de que não teria sido notificado premonitoriamente sobre a pendência que 

culminou com a sua inserção creditícia, consigno que não há como atribuir 

qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo disposição contida 

na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. In casu, entendo que foram apresentadas provas irrefutáveis 

de que subsistiu relação negocial entre os litigantes, as quais, 

concatenadas à inércia do Reclamante em apresentar qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, 

confere legitimidade ao apontamento restritivo debatido nesta lide. Desta 

feita, em havendo um débito pendente, bem como, não tendo sido 

apresentado pelo Reclamante nenhuma prova indicando a devida 

contraprestação pelos produtos comprovadamente adquiridos/recebidos, 

entendo que a restrição creditícia refletiu apenas o exercício regular do 

direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar a fundamentação acima mencionada, segue colacionada, 

por analogia, uma decisão proveniente do TJSP: “Declaratória e 

Indenizatória – Inscrição indevida - Revenda de mercadorias – (...) - 

Comprovação da existência da contratação, da aquisição e recebimento 

de mercadorias e inadimplemento no pagamento do boleto correspondente 

– Inocorrência de fraude – Assinatura do recebimento das mercadorias 

não impugnado – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – 

Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – 

Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença 

mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. 

Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica 

entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora 

devidamente demonstrada documentalmente pelo réu – Pretensão 

indenizatória contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – 

Violação dos princípios de probidade e boa-fé - Artigos 113 e 187, do 

Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de 

direito (artigo 81 do CPC) – (...). Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 

10321449020188260224 SP 1032144-90.2018.8.26.0224, Relator: 

Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/09/2019, 18ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). Portanto, respaldado por toda a 

fundamentação supracitada, bem como, considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), entendo que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

iniciais. - Da litigância de má-fé: Tendo em vista tudo o que foi debatido 

nesta lide, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada e ainda, a ausência injustificada do Reclamante na sessão de 

conciliação (fato este que, de forma muito conveniente, ocorreu após o 

prévio protocolo da defesa e documentos por parte da Reclamada), 

entendo ser evidente que o consumidor, de forma intencional e maliciosa 

(ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, que subsistia 

um débito inadimplido perante a mesma), distorceu a realidade dos fatos 

no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, portanto, no que resta 

disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos debatidos nos autos 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

demanda inicial como sendo a materialização da má-fé do Reclamante. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (nota fiscal e comprovante de recebimento de 

mercadoria), possivelmente poderia encorajar o Autor a comparecer na 

audiência e, consequentemente, seria condenada ao pagamento de uma 

verba indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor do 

Demandante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como, 
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CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006515-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO OAB - MT25061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1006515-84.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FABRICIO JOSÉ DA SILVA PARTE RÉ: AVIANCA S.A PARTE RÉ: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. SENTENÇA Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em razão de cancelamento do serviço de 

transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Em relação a inépcia da petição alega em preliminar, oportuno 

salientar que documentos indispensáveis à propositura da demanda são 

aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não 

se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, logo, a 

suposta ausência de comprovantes de pagamentos não obstam a análise 

do mérito. Quanto a legitimidade passiva da parte Submarino, verifica-se 

que, houve venda de pacote turismo pela empresa ré, assim há 

responsabilidade solidária da empresa ré com a Avianca, pois o contrato 

de intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Nesse 

aspecto, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar 

arguida. Dessa forma, a requerida Submarino é parte legítima para figurar 

no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos 

fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou os serviços 

das empresas rés e suportou notícia do cancelamento dos voos 

contratados, inegável, portanto, os vícios na prestação do serviço. 

Ressalta-se que não há a presença da excludente culpa exclusiva de 

terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de responsabilidade 

alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro apontado for aquele 

que de nenhuma maneira participou do ciclo da prestação do serviço. 

Nesse passo, atesto que as defesas não apresentaram elementos 

suficientes para afastar a responsabilidade, não há qualquer excludente 

que as isentem do dever de indenizar. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. No caso, houve inadimplemento contratual, por 

consequência a restituição dos valores é medida que se impõe, quanto 

aos comprovantes de desembolso pelo serviço esses foram comprovados 

no id. Num. 22612596 - Pág. 33, mediante as faturas de cartão de crédito 

da parte autora. Outrossim, a ré não provou que efetuou o estorno dos 

gastos com a viagem cancelada. Quanto aos danos morais, não há dúvida 

que o cancelamento no transporte aéreo provocou transtornos, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que em 

razão dos vícios nos serviços, o consumidor não realizou a viagem 

programa. Ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto o cancelamento 

frustou a expectativa da parte demandante. Em relação ao quanto, a 

indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla 

finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar 

a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A propósito: Apelação Cível. 

Pretensão de recebimento de indenização por dano moral, em decorrência 

de atraso de voo. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da 

primeira ré. Relação de Consumo. Legitimidade ad causam passiva da 

recorrente que se reconhece, tendo em vista que integra a cadeia de 

consumo, devendo responder pelos danos advindos do evento danoso de 

forma solidária com a primeira, em especial porque, na qualidade de 

agência de turismo, não comercializou apenas a passagem aérea, mas um 

pacote de viagem, o qual incluía, além do bilhete, hospedagem e seguro de 

assistência médica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro voo contratado e consequente 

perda da conexão que restaram incontroversos, o que fez com que os 

autores chegassem ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de 

atraso, perdendo 01 (um) dia de hospedagem, bem como as atividades 

programadas para a ocasião. Falha na prestação do serviço 

caracterizada. Precedentes desta Corte de Justiça. Dano moral 

configurado (…)(TJ-RJ - APL: 00499175320188190001, Relator: Des(a). 

GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Quanto ao valor da reparação por danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1.CONDENAR as rés de forma 

solidária a restituir a quantia de R$ 2.572,84 (dois mil quinhentos e setenta 

e dois reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um 

por cento ao mês a partir da citação; 2. CONDENAR as rés, de forma 

solidária, em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; 3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 
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jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar 

quitação”. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DO PRADO (REQUERENTE)

KELLY FRANCISCA MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1009816-39.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

KELLY FRANCISCA MENDES SOUZA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DO 

PRADO PARTE RÉ: AVIANCA S.A PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. PARTE RÉ: GELTUR EIRELI - ME PARTE RÉ: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP SENTENÇA Trata-se de ação 

de indenização por danos morais em razão de cancelamento do serviço 

de transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Quanto a legitimidade passiva da empresa CVC, verifica-se 

que, houve venda de pacote turismo pelas empresa ré, assim há 

responsabilidade solidária da empresa ré com a Avianca, pois o contrato 

de intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Dessa 

forma é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Do mesmo modo, deve permanecer no polo passivo da demanda a 

empresa Tuiutur, visto que foi contratada pela consumidora para a 

prestação dos serviços de viagens, dessa forma, caso haja condenação, 

responderá de forma solidária com as outras contratadas, pois faz parte 

do mesmo ciclo de prestação de serviço. Nesse aspecto, à luz da teoria 

da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a 

partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após 

detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora 

contratou os serviços das empresas rés e suportou notícia do 

cancelamento dos voos contratados, inegável, portanto, os vícios na 

prestação do serviço. Ressalta-se que não há a presença da excludente 

culpa exclusiva de terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de 

responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro 

apontado for aquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da 

prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as defesas não 

apresentaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade, não 

há qualquer excludente que as isentem do dever de indenizar. A 

responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de 

prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo 

indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos 

serviços prestados. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa ou dolo. 

Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse 

passo, é direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, 

CDC). Ressalta-se que tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo, é o que assevera o parágrafo único do art. 7º do 

CDC. No caso, houve inadimplemento contratual, por consequência a 

restituição dos valores é medida que se impõe, no entanto não há previsão 

contratual acerca da incidência de multa rescisória em desfavor das 

contratadas, assim fica afasta a aplicação da multa de 25% sugerida pela 

parte autora. Em complemento, a natureza da multa rescisória no contrato 

em comento, visa reprimir a desistência da viagem por parte do 

consumidor, em prazo próxima a data estipulada, assim caso o fornecedor 

não consiga transacionar o mesmo pacote de viagem não arcaria com o 

total da restituição, dessa maneira não há afronta ao desequilíbrio 

contratual para determinar a inversão da multa rescisória em prol dos 

consumidores. Quanto aos danos morais, não há dúvida que o 

cancelamento no transporte aéreo provocou transtornos, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que em razão 

dos vícios nos serviços, os consumidores não efetuaram a viagem 

programa. Ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto frustou as férias 

dos demandantes que se organizaram e conseguiram férias no mesmo 

período, porém o serviço não foi prestado. Em relação ao quanto, a 

indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla 

finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar 

a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A propósito: Apelação Cível. 

Pretensão de recebimento de indenização por dano moral, em decorrência 

de atraso de voo. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da 

primeira ré. Relação de Consumo. Legitimidade ad causam passiva da 

recorrente que se reconhece, tendo em vista que integra a cadeia de 

consumo, devendo responder pelos danos advindos do evento danoso de 

forma solidária com a primeira, em especial porque, na qualidade de 

agência de turismo, não comercializou apenas a passagem aérea, mas um 

pacote de viagem, o qual incluía, além do bilhete, hospedagem e seguro de 

assistência médica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro voo contratado e consequente 

perda da conexão que restaram incontroversos, o que fez com que os 

autores chegassem ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de 

atraso, perdendo 01 (um) dia de hospedagem, bem como as atividades 

programadas para a ocasião. Falha na prestação do serviço 

caracterizada. Precedentes desta Corte de Justiça. Dano moral 

configurado (…)(TJ-RJ - APL: 00499175320188190001, Relator: Des(a). 

GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Quanto ao valor da reparação por danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR as rés de forma 

solidária a restituir a quantia de R$ 3.235,80 (três mil e duzentos e trinta e 

cinco reais e oitenta centavos), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um por cento ao 

mês a partir da citação; 2. CONDENAR as rés, de forma solidária, em 
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danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de 

correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3. 

CONCEDER à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Caso a solicitação de transferência de valor(es) 

seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001121-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNA DUDECK DE MORAIS (AUTOR)

MARCOS ORMOND DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001136-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAGNA DUDECK 

DE MORAIS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ZAINA 

DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO POLO PASSIVO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARRA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001139-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LETICIA MARRA 

RAMIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY NUNES DE 

MELO POLO PASSIVO: JN VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014726-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014726-12.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID27999633, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 14/01/2020 17:09:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000474-67.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 17:38:41
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016285-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016285-04.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da inépcia da inicial - extrato 

do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. - Da 

inépcia da inicial Arguiu a parte reclamada a preliminar de inépcia, sob o 

fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui agência/loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da Prescrição Alega a reclamada que 

a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador 

da presente ação ocorreu em 11/2015, tendo a ação sido proposta 

somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do 

Código Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a 

pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é 

quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Ademais, entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do 

nome da parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. 

Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. Mérito Sustenta a parte requerente 

MICHAEL APARECIDO DE SOUZA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$45,24, todavia, não possui 

débito algum. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos 

morais. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda 

a versão dos fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não 

contratou os serviços da requerida: (...) “O que ocorre Excelência, é que o 

reclamante foi vítima de fraude, pois o mesmo desconhece o débito haja 

vista não ter realizado tal dívida, tanto que em nenhum momento a 

reclamada comprova a dívida, nem tão pouco prova que houve uma 

obrigação pactuada não respeitada pelo reclamante, logo, não há nos 

autos documento probatório que possa evidenciar a presenta relação 

jurídica. Não há como afastar a responsabilidade da reclamada diante da 

negligência que salta aos olhos, como ela própria quer fazer crer.”. grifei 

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da 

narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso 

contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em 

sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome 

negativado, todavia, não possuía nenhum débito, pleiteando apenas a 

declaração de inexistência do débito, portanto, reconhecendo 

implicitamente a contratação com a requerida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular 

pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura 

impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na 

ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010635-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1010635-73.2019.8.11.0002 Promovente: JOSE SEVERINO 

DA SILVA Promovido: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. 
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Preliminarmente - Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada para que seja negado o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim, 

não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste grau de jurisdição. 

Mérito Narra o Reclamante que no dia 16 de abril de 2019, adquiriu 

passagens aéreas de Cuiabá/MT a Guarulhos/SP, sendo que a Reclamada 

seria a responsável pelo trecho Guarulhos/SP a Bauru/SP através do voo 

LA3564, que no dia 12 de abril de 2019 obteve imenso desprazer ao 

receber um e-mail da Reclamada informando que o seu voo LA3564 

(Guarulhos/SP a Bauru/SP) havia sido cancelado, que buscou obter 

informações tendo em vista que no sítio eletrônico da Reclamada o voo 

encontrava-se disponível, que quando chegou a Guarulhos/SP novamente 

foi informado de que o voo que o levaria até a cidade de Bauru/SP havia 

sido cancelado e que não seria possível a restituição do valor e nem 

mesmo a reacomodação, que teve que desembolsar o valor de R$208,28 

(duzentos e oito reais e vinte e oito centavos) para conseguir chegar ao 

seu destino via transporte terrestre. Ao final pleiteia pelo pagamento de 

dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e dano 

material no montante de R$208,28 (duzentos e oito reais e vinte e oito 

centavos). A empresa Reclamada alega que no dia do voo ocorreu 

problema técnico na aeronave sendo que o voo deveria ser cancelado, 

que ofereceu toda assistência ao autor. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Neste contexto, 

resta incontroverso que houve o cancelamento do voo do trecho de ida do 

autor, tendo este que concluir a viagem por via terrestre. Destaco que não 

restou comprovado pela cia aérea que houve uma das excludentes 

previstas na lei que justifique o cancelamento do voo previamente 

contratado, assim resta claro que o cancelamento do voo gera danos 

passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente sofreu com o cancelamento de seu voo. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: EMENTA 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ACOLHIDO – PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA –TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE 

RESERVAS EFETUADAS – COMPRA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO 

– COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MOTIVO DO 

CANCELAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – RESERVAS 

CANCELADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DO CANCELAMENTO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE CUMPRIMENTO DA 

OFERTA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A regra na seara dos 

Juizados Especiais é que os recursos serão recebidos apenas no efeito 

devolutivo, entretanto, havendo a possibilidade de prejuízo irreparável às 

Recorrentes, é perfeitamente possível a concessão de efeito suspensivo. 

A suposta ausência de pedido administrativo para solução do impasse não 

implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV da 

Constituição Federal. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil 

para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A 

legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material 

objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o 

direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o 

dever de satisfazer a pretensão. Em sendo a empresa aérea responsável 

pela realização do voo reservado pelo consumidor, conforme reservas 

juntadas, bem como havendo parceria entre as promovidas para a venda 

dos bilhetes, forçoso reconhecer a legitimidade passiva da empresa 

aérea. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os 

passageiros e a empresa aérea, posto que caracterizada a relação de 

consumo, nos termos do artigo 2º e 3º, ambos da Lei 8.078/90, não 

havendo exclusão da aplicabilidade das convenções internacionais. O 

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária 

pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trate de 

concessionária de serviço público. Nos termos do artigo 30 do Código de 

Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado. Havendo a comprovação pelo consumidor de que 

efetuou a reserva dos bilhetes em duas oportunidades distintas e que a 

mesma fora cancelada pouco tempo depois, bem como havendo 

comprovação de que tentou obter informações quanto ao cancelamento 

das reservas, conforme reclamação administrativa comprovada, de rigor a 

determinação para cumprimento da oferta publicada. Diante do 

cancelamento unilateral e desmotivado das reservas e da negativa de 

solução administrativa pela empresa parceira, de rigor a condenação 

solidária em obrigação de fazer para cumprimento da oferta e ao 

pagamento de indenização por dano moral. O valor da indenização por 

dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recursos 

desprovidos. (N.U 1002677-65.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado 

no DJE 11/07/2019) Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Melhor sorte não assiste a parte Requerente quanto ao pleito dos danos 

materiais, uma vez que embora afirme na inicial que efetuou o pagamento 

de ônibus, esta não trouxe o comprovante de pagamento da referida 

despesa, documento este imprescindível para a comprovação do dano 

material. Ademais no boletim de ocorrência de ID 22822390 a parte 

Requerente atestou à polícia que completou o seu destino de UBER, forma 

esta diversa da narrada na inicial. Sendo assim rejeito o pedido de danos 

materiais. Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação por se tratar de responsabilidade 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. EVELYN RUBIA ROSA 

DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 
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solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011742-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1011742-55.2019.8.11.0002 Promovente: CLAYTON DA 

COSTA MOTTA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em síntese narra a parte autora que é proprietário de 

uma sala comercial localizada no Edifício SB Medical, sala 1301 que possui 

a unidade consumidora UC: 6/2653754 -8, que na referida sala havia uma 

obra para reforma para ser utilizada como escritório, sendo a utilização de 

energia mínima, que no dia 19 de junho de 2018 ao chegar em sua sala 

comercial foi surpreendido com o corte de energia, e ao procurar a 

empresa constatou a existência de 02 pendencias financeiras, no valor de 

R$ 2.233,91 (mês de referência maio/2018) e R$ 2.231,94 (mês de 

referencia junho/2018) . Que a leitura registrada pela concessionaria era 

diversa do que constava no medidor, que foi obrigado a arcar com o valor 

indevido esse na monta de R$ 2.233,91 (dois mil duzentos e trinta e três 

reais e noventa e um centavos) e que ainda consta em aberto R$ 2.231,94 

(dois mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos). Ao 

final pleiteia pela repetição do indébito do valor de R$ 2.233,91 – e danos 

morais na montante de 20 (vinte) salários mínimos. A Reclamada em sua 

peça de bloqueio sustenta que as faturas foram emitidas com base na 

leitura verificada na unidade consumidora da parte autora, que os valores 

são resultantes de consumo utilizado pelo autor com confirmação de 

leitura em campo, que a fatura de junho/2018 foi faturada pela media de 

consumo, ou seja, cobrança emitida com base na média do ultimo mês. A 

Reclamada anexou juntamente com sua contestação: - Fatura de energia 

elétrica com vencimento em 23/05/2018 no valor de R$ 2.233,91 - Fatura 

de energia elétrica com vencimento 28/06/2018 no valor de R$ 2.231,94 - 

Histórico de contas - Ficha cadastral Pois bem. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que o valor 

faturado, não se apresenta plausível o reconhecimento do consumo das 

faturas ora impugnadas, explico: O autor juntou em sua inicial contrato de 

compra da referida sala comercial datada em 05/02/2018. Nas faturas de 

energia elétrica juntada é possível verificar a seguinte situação: - Fatura 

com vencimento 23/05/2018 no valor de R$ 2.233,91 - existe a informação 

que a média dos últimos meses foi igual a zero. E ainda, não foi impugnado 

pela Reclamada a alegação do autor de que a cobrança era referente aos 

valor mínimo, pois referida a sala comercial estava em passando por 

reformas. Já na fatura com vencimento 28/06/2018 no valor de R$ 

2.231,94 (faturada pela média conforme contestação) - existe como média 

o consumo de 2459 kWh. Tenho que a empresa Reclamada não conseguiu 

comprovar de maneira efetiva a legalidade de tais cobranças vez que o 

autor demonstrou que a referida sala comercial estava vazia quando da 

emissão das respectivas faturas, outra, não há justificativa plausível para 

esclarecer o motivo que a fatura do mês 06/2018 fora feita pela media de 

consumo. Desse modo, tenho que a Reclamada não conseguiu comprovar 

a legalidade das cobranças perpetradas a parte autora, a empresa 

Reclamada não juntou documentos hábeis e eficazes a ponto de 

comprovar o motivo justo do aumento abrupto de consumo. Ademais, 

verifica-se que foi emitida fatura com valor exorbitante em nome do 

consumidor, ora demandante, sendo que a concessionária não acostou 

aos autos nenhum elemento probatório que justifique tal cobrança. 

Ressalto que o “histórico de contas” juntados pela empresa Requerida no 

ID 25352114, possui APENAS a cobrança de consumo mínimo e o registro 

das duas faturas debatidas nesta demanda, ou seja, não há registros de 

demais faturas anteriores e/ou posteriores a ponto de comprovar que os 

valores aqui debatidos são reflexo do consumo habitualmente utilizado 

pelo autor. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante 

das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao 

direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Alega o autor que teve o fornecimento de energia suspenso e 

que sequer fora comunicado a respeito de tal ato. Desse modo, é 

responsável a concessionária de serviço público de energia elétrica pelos 

danos decorrentes do corte indevido do fornecimento do produto, tendo 

em vista constituir ato ilícito, caracterizador do dano moral. A interrupção 

indevida do fornecimento de energia elétrica gera, sem dúvida, 

transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, 

que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. Confira-se, a 

respeito do assunto, a título exemplificativo, a seguinte decisão: 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 

MONTANTE INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Tendo a companhia de energia elétrica suspendido o 

fornecimento de energia elétrica, quando já efetuado o pagamento da 

fatura, caracterizado está o ato ilícito gerador do dever de indenizar. Dano 

moral que prescinde de prova. Há que se fixar um equivalente patrimonial 

ao dano, o qual deve se ater às dimensões do prejuízo moral, às 

circunstâncias pessoais do lesado, à contribuição do demandado para o 

resultado e por fim às suas condições econômicas, sem se descuidar da 

finalidade amenizadora da indenização e de seu caráter punitivo para o 

ato praticado. Indenização mantida em vinte salários mínimos. Sentença 

mantida. Apelo improvido. Recurso adesivo improvido. (Apelação Cível nº 

70006157747, 5ª Câmara Cível do TJRS, Gravataí, Rel. Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira. j. 29.04.2004, unânime). Verificada a ocorrência do 

dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, não 

há prova de que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a 

reclamada é uma empresa de grande porte. Não há informações acerca 

das condições econômicas da parte reclamante. A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, embora por curto período, gera 

substanciais transtornos e constrangimentos. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 2.000,00. Trata-se de falha na prestação de serviço que sujeita a 

reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC). Merece 

prosperar, ainda, o pedido de restituição do valor pago indevidamente, no 

valor de 2.233,91 (dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e um 
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centavos). Entretanto, tendo em vista que não se encontram presentes os 

requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a 

restituição deverá ocorrer de forma simples. Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação para: 

a) CONDENAR o reclamado ao pagamento ao reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância que 

considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo 

INPC-FIPE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data. 

b) CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante a título de indenização 

por danos materiais o valor de R$ 2.233,91 (dois mil duzentos e trinta e 

três reais e noventa e um centavos), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; c) DETERMINAR que seja refaturada, a fatura 

no valor de R$ 2.231,94 vencido em 28/06/2018, com o valor da média do 

consumo da parte autora dos três meses anteriores. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Evelyn Rubia Rosa 

da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010687-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE TALITA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010687-69.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

14/01/2020 17:44:15

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018288-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMIR DA SILVA (EXECUTADO)

MADALENA MARIA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018288-29.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 14/01/2020 15:18:53

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012844-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012844-15.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

14/01/2020 17:49:57

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011102-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA REGINA OLIVEIRA VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011102-52.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

14/01/2020 17:51:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA OAB - 208.564.071-00 (REPRESENTANTE)

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000469-45.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 13:02:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018258-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDINA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018258-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

14/01/2020 16:13:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - 502.739.301-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS PEGORARO (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000115-20.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 

17:57:43

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012559-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012559-22.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente 13/01/2020 14:48:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020528-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020528-88.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente conforme art. 654 §1º, do CC, documentos pessoais dos Sócios 

proprietários e cartão CNPJ da empresa nos termos dos artigos 319 e 320 

do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/01/2020 15:25:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020512-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SEBASTIANA ALBUQUERQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020512-37.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 14/01/2020 15:23:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000752-68.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 14/01/2020 14:24:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SABRINA GASTAO SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000485-96.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 14/01/2020 14:22:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000647-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

14/01/2020 13:51:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013608-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1013608-98.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE PARTE RÉ: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A SENTENÇA 1.SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado 

com indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o contrato e o débito o qual deu 

origem a inscrição. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque 

as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e não atestam a 

legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da 

Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 
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desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012333-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIANY CAROLINE SOARES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO GARCIA FERREIRA OAB - MT22334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1012333-17.2019.8.11.0002 Promovente: NADIANY 

CAROLINE SOARES DE SOUZA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Em síntese narra a 

autora que foi efetuado corte na sua unidade consumidora em 11/09/2019, 

que no mês de dezembro de 2018 foi surpreendida com uma carta de 

cobrança no valor de R$ 1.882,99 ( mil oitocentos e oitenta e dois reais e 

noventa e nove centavos) decorrente de suposta anormalidade, que no 

mês de abril de 2019 recebeu fatura no valor de R$ 568,99(quinhentos e 

sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) decorrente de 

constatação de suposta anormalidade, que sua despesa média gera em 

torno de R$ 150,00 reais. A Reclamada apresentou contestação e 

sustenta que trata de diferença de consumo apuradas em decorrência de 

irregularidades no equipamento de medição da unidade consumidora da 

autora n 6/238737-1, que detectou registros a menor do consumo de 

energia. Houve impugnação à contestação (ID 25534987). No ID 

25789701, a Reclamada manifesta juntando diversos documentos, e 

sustenta que no dia 11 de fevereiro 2018 foi realizada a primeira visita 

técnica no imóvel da parte autora sendo a irregularidade encontrada 

“desvio de uma fase direto na rede” , e no dia 05 de abril de 2019 foi 

realizada a segunda visita técnica constatando que as circunstancias 

aferidas levavam o medidor a contabilizar energia a menor do que 

efetivamente gasta no imóvel. A Reclamada ainda juntou: - registro 

fotográfico - demonstrativo de calculo - Termo de ocorrência datado dia 

05/04/2019 e 11/12/2018 (sem assinatura) - carta ao cliente A parte 

autora teve a oportunidade de manifestar acerca de todos os documentos 

juntados (conforme ID 26280796). Assim, no que que se refere a juntada 

de documentos após a contestação, é necessário destacar o seguinte: 

Conquanto a parte requerida não tenha juntado tais documentos no 

momento processual com a defesa, a juntada deste documento após a 

referida peça deve ser admitida, conforme regra do parágrafo único do 

artigo 435 do novo Código de Processo Civil que assim dispõe: Art. 435. É 

lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 

quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º. Ressalto que não há prejuízo 

para o contraditório pois, apresentado o documento a parte requerente se 

manifestou (conforme ID 26280797). Pois bem. O ato da parte requerida de 

cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, 

sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entrementes, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A par 

dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor de R$ 

1.882,99 ( mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) 

e R$ 568,99 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove 

centavos ), mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, 

a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio 

medidor da parte autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária requerida, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 
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OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. O agir 

sem cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de 

arcar com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Por fim, a parte reclamante teve sua energia cortada, a 

Reclamada por sua vez, não comprovou que o ato da vistoria realizada 

tenha sido oportunizado ao consumidor o procedimento de ampla defesa, 

sendo que considero indevido o corte. Presentes os requisitos 

necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica, e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR inexistentes os 

débitos referentes à fatura DEZEMBRO/2018 no valor de R$ 1.882,99 (um 

mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) e fatura 

referente à ABRIL/2019 no valor de R$ 568,99 (quinhentos e sessenta e 

oito reais e noventa e nove centavos). b) CONDENAR a parte Reclamada a 

pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais 

ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica, a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no 

sistema Projudi. Intime-se. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003343-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENICE DOMINGAS DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1003343-40.2019.8.11.0001 Promovente: RENICE 

DOMINGAS DE OLIVEIRA NUNES Promovido: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, a parte requerente 

alega que no dia 13 de outubro de 2018 firmou contrato com a Requerida 

para aquisição de um imóvel, sendo pactuado o pagamento do sinal inicial 

da seguinte forma: R$ 29.009,89 a titulo de sinal, sendo R$ 19.009,89 

referente à FGTS a ser quitado junto ao financiamento. O complemento 

sendo pago com uma entrada de 3.000,00 (três mil reais) e mais 10 (dez) 

parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

que o seu financiamento não foi aprovado e que buscou informações 

quanto a restituição de valores porem não obteve êxito. Dessa forma o 

valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do pedido. O 

Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que: “Em observância ao art. 2º 

da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica 

objeto do pedido”. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. (CPC/2015, art. 292, 

inciso II). Além disso, a parte reclamante cumula implicitamente o pedido de 

rescisão do contrato com pedido de danos morais. Cuidando-se de 

pedidos cumulados, o valor da causa deve ser “correspondente à soma 

dos valores de todos eles” (CPC, art. 259, II). No caso em apreço, o valor 

do contrato de compra e venda a ser rescindido (conforme ID 22705120) é 

de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). É evidente, portanto, a 

incompetência do Juizado Especial para processar o feito. No sistema dos 

Juizados Especiais, verificada a incompetência do juízo, o processo deve 

ser extinto, pois, no particular, não se aplicam às regras do Código de 

Processo Civil. É oportuno registrar que os juízes que jurisdicionam os 

Juizados Especiais devem estar atentos à questão da competência, 

visando evitar prejuízos ao erário, porquanto, na Justiça Especializada, 

não há pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição. Pelo exposto, 

decido pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos 

do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013301-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013301-47.2019.8.11.0002 Promovente: ANDRE LUIZ 

MARCONDES NUNES Promovido: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 

26127746. Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado 

nos autos, conforme procuração juntada no ID 24266355. O patrono da 

parte reclamada também está devidamente habilitado com poderes para 

celebrar acordo ID 26127747. Pelo exposto, homologo a transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

CPC, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015562-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015562-82.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ROSEMAR DE ARRUDA PEREIRA PARTE RÉ: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. SENTENÇA Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar 

se houve parcelamento de débito sem a solicitação da parte autora. 

Ressai dos autos que não houve conduta ilícita da parte ré, na medida que 

a foi a parte autora que entrou em contato com a requerida para solicitar o 

parcelamento do débito, não houve parcelamento unilateral conforme quis 

sustentar a parte autora na inicial, a gravação telefônica comprova a 

ausência de ilicitude da ré. (Num. 25954937 - Pág. 5 - Áudio ). Ademais, 

todas as informações foram prestadas a consumidora, referente ao que 

seria parcelado, os juros e demais encargos decorrentes do parcelamento 

da dívida, logo, não houve vício na prestação do serviço. Insta salientar 

que o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez 

efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as 

partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. Assim, fica afastado o dever 

de indenizar ante a ausência de conduta ilícita, já que houve anuência 

expressa da parte autora quando ao acordo entabulado com a ré. 

Ressalta-se, por fim, que a impugnação deve se ater ao objeto da 

demanda inicial, e não deve inovar nos pedidos, não se pode transformar 

a impugnação em verdadeira ação revisional, na medida que não era a 

revisão do acordo o objeto da demanda inicial. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 

revogação dos efeitos da liminar e pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial, assim extingue-se o processo com resolução do 

mérito, nos termos do do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015562-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015562-82.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ROSEMAR DE ARRUDA PEREIRA PARTE RÉ: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. SENTENÇA Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar 

se houve parcelamento de débito sem a solicitação da parte autora. 

Ressai dos autos que não houve conduta ilícita da parte ré, na medida que 

a foi a parte autora que entrou em contato com a requerida para solicitar o 

parcelamento do débito, não houve parcelamento unilateral conforme quis 

sustentar a parte autora na inicial, a gravação telefônica comprova a 

ausência de ilicitude da ré. (Num. 25954937 - Pág. 5 - Áudio ). Ademais, 

todas as informações foram prestadas a consumidora, referente ao que 

seria parcelado, os juros e demais encargos decorrentes do parcelamento 

da dívida, logo, não houve vício na prestação do serviço. Insta salientar 

que o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez 

efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as 

partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. Assim, fica afastado o dever 

de indenizar ante a ausência de conduta ilícita, já que houve anuência 

expressa da parte autora quando ao acordo entabulado com a ré. 

Ressalta-se, por fim, que a impugnação deve se ater ao objeto da 

demanda inicial, e não deve inovar nos pedidos, não se pode transformar 

a impugnação em verdadeira ação revisional, na medida que não era a 

revisão do acordo o objeto da demanda inicial. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 
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revogação dos efeitos da liminar e pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial, assim extingue-se o processo com resolução do 

mérito, nos termos do do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005955-45.2019.8.11.0002 Reclamante: José Júnior Souza 

Lima Reclamado: Itaú Unibanco S/A. DESPACHO Vistos etc. Consoante se 

extrai do “Termo de Audiência de Conciliação”, bem como, da impugnação 

protocolada nos autos, o Reclamante postulou expressamente pela 

designação de uma audiência de instrução e julgamento, a fim de 

possibilitar a produção de uma prova testemunhal. Destarte, em respeito 

ao pedido formulado pelo Reclamante, DESIGNO a Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 05/03/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO as partes para que 

compareçam e tragam as suas eventuais testemunhas. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008457-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DE PAULA FRANCO 

REQUERIDO: ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. Vistos, etc. A parte 

reclamada apresentou nos ids 27485984 e 265170764 petições nas quais 

se visualizam o print dos comprovantes dos depósitos que efetuou. Intimo 

a parte autora para se manifestar, prazo de 05 dias, valendo o silencio 

pela concordancia e consequente extinção da fase pelo cumprimento do 

acordo formalizado entre as partes no id. 25725442. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY MARI RODRIGUES DOS SANTOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001152-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELY MARI 

RODRIGUES DOS SANTOS FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009328-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009328-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte 

autora não apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE 

AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019656-73.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVENMOTA - INDUSTRIA DE RACOES E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019656-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/02/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/01/2020 

18:34:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001156-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PLASMAT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LEONARDO CAMPOS MESQUITA POLO PASSIVO: 

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

MAYRA CRISTINA MEIRELLES DOBRI OAB - 360.782.148-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001089-57.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/01/2020 

07:20:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

 

Intimo a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a 

cópia do comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 do 

NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias, considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON ROBERT DUARTE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a 

cópia do comprovante de residência legível e EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 

320 do NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015355-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZANIR GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015355-83.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27958315 no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 15:11:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016423-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016423-68.2019.8.11.0002 Manifeste-se a Embargada no prazo de 05 

(cinco) dias (ID 27958083). Assinado eletronicamente 13/01/2020 15:12:30
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020546-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL PAULINO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONDORF & DELBEN LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020546-12.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/01/2020 17:42:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020694-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACKEL PADILHA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020694-23.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/01/2020 18:44:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a 

cópia do comprovante de residência, legível, EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 

320 do NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES AMERICO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REU)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO emitido com no máximo 90 (noventa) dias, bem 

como extrato/comprovante de negativação completo, retirado do balcão do 

órgão de restrição. Intimo, ainda, em igual prazo, para que colacione aos 

autos, cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio, emitido com no máximo 90 

(noventa) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018627-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI BITENCORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018627-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NOELI BITENCORT 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Recebo a emenda à inicial 

de id. 27831187 e determino a DESIGNAÇÃO de nova DATA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1021536-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO VALERIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Acolho a competência declinada no 

id. 27867825. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de tutela 

de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000992-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIME DA SILVA REQUERIDO: 

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de 

Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o 

documento juntado no id. 27972808 não indica o órgão restritivo, tampouco 

corresponde à dívida questionada na inicial, inviabilizando o pedido de 

dano moral. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiência designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008127-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte DEVEDORA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, conforme cálculo 

juntado pela parte credora (ID 27999025), no prazo de 15 dias, sob pena 

de aplicação da multa de 10% (dez por cento), consoante dita o § 1º e ss 

do art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019785-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA PEREIRA THIBERIO (REQUERENTE)

WAYSLAN FELLIPE THIBERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1019785-78.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

14/02/2020 Hora: 14:10 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 15/01/2020 12:32:50

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012494-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR MOTTA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1012494-27.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) EXEQUENTE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do AR positivo incluso no ID Nº 27220901 , 

sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 15/01/2020 13:09:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012536-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM WESLEY DE ARRUDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1012536-76.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , para no prazo de 05 (cinco) dias , 

manifestar acerca do AR positivo ID 27220272 , sob pena de arquivo. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 15/01/2020 13:12:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015406-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN JUNIOR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015406-94.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - MT18989-O, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 28024298 , 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

15 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 15/01/2020 13:46:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007450-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERACILDA RAFAELA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007450-27.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S, conforme 

despacho ID Nº , 27819611 para que no prazo de 05 (cinco) dias 

esclareça se a autora ERACILDA RAFAELA DE ALMEIDA SANTOS, faz 

parte do referido acordo juntado no ID 24940207. VÁRZEA GRANDE, 15 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 15/01/2020 13:53:58

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL HARYSSON BORTOLAIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001120-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAFHAEL HARYSSON 

BORTOLAIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos procuração 

RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, 

porquanto aquela juntada é de 27/11/2017 (id. 27999637). A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

EDILAINE DO CARMO FEITOSA CHAGAS OAB - 037.093.641-83 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000905-04.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente 15/01/2020 16:02:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001060-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de apreciar pedido de reconsideração (id. 

28017838) da decisão que indeferiu o pedido liminar quanto à retirada da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (id. 28005195). Analisando 

os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, 

por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata, em consulta ao 

sistema PJe, que a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto 

desta reclamação, cuja ação n. 1001026-32.2020.8.11.0002 encontra-se 

em trâmite neste Juizado Especial, além do mais, a informação do débito 

em comento consta nas faturas de energia desde 15/07/2019 (id. 

27987235) e somente agora vem questionar tal situação, restando assim 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração (id. 28017838), eis que ausente os requisitos que 

autorizam a tutela antecipada, e mantenho a decisão subjugada nos seus 

próprios termos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000797-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, na qual a requerente 

declara ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a empresa 

reclamada e, por problemas particulares, deixou de pagar o boleto com 

vencimento em 02/09/2019, no valor de R$ 439,30. Aduz que a instituição 

financeira procedeu à negativação pela integralidade do financiamento (R$ 

10.543,20) e, mesmo após quitar a parcela em 28/10/2019, seu nome 

permanece inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pala qual 

requer liminarmente a retirada da negativação. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto a autora não apresentou cópia do contrato ou dos boletos que 

foram quitados, inviabilizando a análise preliminar de que tais pagamentos 

são referentes ao contrato n. 84714800 (objeto da inscrição no Serasa - 

id. 27904709), tampouco juntou o histórico de pagamento das parcelas, 

pois é cediço que o contrato de financiamento pode ter cláusula resolutiva 

com vencimento antecipado em caso de inadimplência, restando, assim, 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018952-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018952-60.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

15/01/2020 13:24:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SILVA SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000779-51.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

15/01/2020 13:46:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018075-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018075-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

15/01/2020 13:50:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1013351-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleusa da Rosa 

Reclamado: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da improcedência liminar do pedido: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a improcedência liminar dos pedidos iniciais, pois, além de 

possuir negativações preexistentes (o que, em tese, ensejaria a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ), a Reclamante não apresentou 

provas de que teria adimplido as dívidas contraídas perante o mesmo, 

restando justificada a manutenção da inserção creditícia (conforme consta 

da súmula 548 do STJ). Data máxima vênia às considerações inaugurais, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. Consoante se extrai do 

comprovante de restrição apresentado pelo Reclamado (ID nº 25448713), 

todas as negativações realizadas a pedido da empresa “NATURA 

COSMÉTICOS S/A.” foram efetivadas em momento posterior ao 

apontamento debatido nesta lide (restando mais do que evidente que o 

Réu incorreu em um flagrante equívoco ao confundir as datas de inclusão 

com as datas de ocorrência, ou seja, quando as dívidas foram 

contraídas), motivo pelo qual, não há de se falar em incidência da súmula 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2529 de 3112



385 do STJ. Outrossim, ao que tudo indica, o Reclamado não se atentou 

que a causa de pedir motivadora do ajuizamento da lide está relacionada à 

uma negociação supostamente fraudulenta. A meu ver, acolher a tese 

ventilada como preliminar (no que se refere à incidência da súmula 548 do 

STJ) não só iria atribuir um caráter teratológico ao pronunciamento 

jurisdicional, como também, iria ferir flagrantemente o direito constitucional 

de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88) conferido à Reclamante. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 1.583,28. A Autora relatou que, ao 

diligenciar até o estabelecimento do Réu, lhe foi apresentada a cópia de 

um contrato, bem como, de um documento de identificação pessoal falso. 

A Postulante sustentou que a negociação (compra) firmada com o 

Reclamado foi realizada por uma terceira pessoa e ainda, esclareceu que 

não é a primeira vez que uma estelionatária se utilizou dos seus dados. 

Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Reclamante efetuou uma compra junto ao estabelecimento, no 

entanto, deixou de promover os pagamentos que se faziam necessários. 

O Réu destacou que, caso a Autora tenha sido vítima de um golpe, não há 

como ser atribuída nenhuma responsabilidade ao estabelecimento 

comercial, pois, todo o ocorrido teria sido ocasionado pela culpa de um 

terceiro. O Postulado defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24363156 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

anexado aos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Embora o 

Reclamado tenha ventilado algumas considerações acerca da aparente 

regularidade do vínculo entre as partes, chegando inclusive a apresentar 

a cópia de uma “Proposta de Crédito” e ainda, um “Histórico Financeiro do 

Cliente”, tenho que a tese defensiva não comporta acolhimento. Reza o 

artigo 341 do CPC/2015: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: ”. (Destaquei). 

Segundo consta da exposição inicial, a Reclamante esclareceu que, ao 

tomar conhecimento do apontamento restritivo, diligenciou até o 

estabelecimento Réu e, na oportunidade, lhe foram apresentados os 

documentos inerentes ao negócio que ensejou o apontamento, dentre eles 

o mesmo contrato anexado à defesa, bem como, os documentos pessoais 

supostamente pertencentes à Postulante. In casu, como o Reclamado não 

se dignou em refutar pontualmente a explanação inicial, presumo como 

verdadeira a versão narrada pela parte Autora. Ao analisar os 

documentos que foram apresentados à Reclamante, resta mais do que 

evidente que a mesma foi vítima de uma fraude. Primeiramente, registra-se 

que alguns dados cadastrais inseridos na “Proposta de Crédito” destoam 

daqueles pertencentes à Reclamante, como por exemplo o último dígito do 

RG (que, em vez de “8”, está identificado incorretamente como “9”), a 

naturalidade da consumidora (que, em vez de “Três Passos/PR”, conforme 

consta da Cédula de Identidade apresentada com a impugnação, está 

equivocadamente identificada como “Cuiabá-MT”) e ainda, o endereço 

residencial (o qual é flagrantemente diverso do comprovante de residência 

que instruiu a inicial). Além disso, basta uma simples análise visual 

(restando prescindível qualquer perícia de cunho grafotécnico) para se 

atestar que a assinatura lançada na famigerada “Proposta de Crédito” 

resta diversa daquelas exaradas nos documentos anexos à inicial e no 

termo de audiência de conciliação Outrossim, não se pode olvidar que a 

“Cédula de Identidade” fornecida por um funcionário do Réu à Reclamante 

demonstra nitidamente se tratar de outra pessoa (bastando mera análise 

do registro fotográfico) e ainda, igualmente conserva as mesmas 

informações equivocadas acerca da Reclamante (último dígito do RG, 

naturalidade e inclusive a assinatura do documento). Como se não 

bastasse, consigna-se que, segundo consta do “Histórico Financeiro do 

Cliente” (documento anexo à defesa), não foi realizado nenhum 

pagamento, bem como, todas as prestações (inclusive as vincendas) se 

encontram canceladas, o que, a meu ver, fortalece o entendimento de que 

o Reclamado, ao ser procurado, atestou que a negociação teria sido 

proveniente de uma fraude. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto 

para amparar os argumentos exarados na contestação (principalmente 

quando as provas anexadas aos autos comprometem integralmente a 

credibilidade da tese defensiva), entendo que o direito não milita em favor 

do Reclamado, restando clarividente apenas a falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados, o que, na presente demanda, definitivamente, não foi o 

que ocorreu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de produtos/serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pelo Reclamado (o qual, reitera-se, deve 

sempre zelar pela segurança na contratação), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade do estabelecimento comercial. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser 

civilmente responsabilizado por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora (entendimento este que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação). No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, irrefutavelmente vítima de uma fraude, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Restando demonstrado que o autor foi vítima de fraude, deve ser 

reconhecida a ilicitude da inscrição negativa de seu nome. A negativação 

indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. (...). 

(TJ-MG - AC: 10720180018098001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em 

questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: 
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“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada mais uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existirem outras 

anotações em detrimento da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos comprovantes de restrição anexados tanto na defesa 

quanto na impugnação). Embora não sejam preexistentes ao apontamento 

debatido na presente lide (o que, consoante alhures mencionado, afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ), entendo que os 06 (seis) apontamentos 

efetivados pela empresa credora “NATURA COSMÉTICOS” não podem ser 

desprezados, pois, possuem importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (04/07/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24363156. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo: 1008993-65.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernando Dias 

Reclamada: UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, tendo em vista a revelia incorrida pela Reclamada, 

bem como, não tendo sido requerida a produção de quaisquer outras 

provas complementares, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 

355, II, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, em setembro/2018, participou de um “Feirão 

Unimed” no intuito de aproveitar as vantagens/descontos do plano “Unimed 

Fácil” e, na ocasião, assinou a proposta de adesão. O Autor relatou que, 

devido ao grande número de participantes do “Feirão Unimed”, lhe foi 

solicitado um endereço eletrônico para fins de posterior envio do boleto e 

demais informações do plano. O Postulante destacou que, como não havia 

recebido nenhum e-mail relacionado à contratação/aprovação do plano, 

contatou a Ré por meio da Ouvidoria da empresa e, na data de 16/11/2018, 

recebeu um e-mail informando que o plano estava ativo e haviam 

mensalidades pendentes. O Demandante esclareceu que, na tentativa de 

realizar um novo cadastro, foi alertado sobre a existência de débitos, no 

entanto, apesar de ter postulado pela retirada administrativa das dívidas, 

não obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que o Reclamante não apresentou provas acerca do alegado prejuízo, 

bem como, no tocante as questionadas faturas, esclareceu que as 

mesmas estavam sendo enviadas ao endereço informado pelo usuário no 

ato da assinatura do “Termo de Adesão”. A Postulada esclareceu ter 

enviado um e-mail ao Autor no intuito de proporcionar uma nova opção de 

contratação, no entanto, o mesmo não compareceu na sede da empresa 

para efetuar as tratativas necessárias. A Demandada teceu ainda 

algumas considerações sobre a inexistência de danos morais ou materiais 

a serem indenizados e, ao final, postulou pela improcedência da demanda. 

Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante tivesse sido 

devidamente citada/intimada (AR anexo ao ID nº 23880577), a Reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 

24503519). Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada da Reclamada 

à sessão conciliatória, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeira a explanação inaugural. Independentemente de 

a Reclamada ter protocolizado a sua defesa nos presentes autos, 

consigno que a referida manifestação não se prestou em comprometer a 

credibilidade da petição inicial, pois, foram ventiladas apenas 

considerações genéricas. Além de não ter apresentado a cópia do 

contrato/termo de adesão anteriormente assinado pelo Reclamante (no 

famigerado “Feirão Unimed”), a Reclamada igualmente não se prestou em 

apresentar nenhum comprovante no intuito de demonstrar que chegou a 

cientificar o Autor sobre a aprovação do almejado plano (como por 

exemplo, lhe enviando a “carteira” do convênio) ou ainda, a cópia de 

quaisquer faturas de cobrança (o que, a princípio, aparenta uma tentativa 

de ocultar o endereço para o qual as mesmas estavam sendo enviadas). 

Pois bem, da exegese das provas que instruíram a inicial, verifica-se que a 

Reclamada se pronunciou na data de 16/11/2018 (após um e-mail enviado 

pelo Demandante), bem como, esclareceu que as faturas estavam sendo 

encaminhadas ao endereço “Rua Salim Nadaf, nº 725, Bairro Centro, 

Várzea Grande – MT”, ou seja, um endereço totalmente distinto daquele 

indicado pelo Reclamante no preâmbulo da inicial, restando inequívoca a 

falha na prestação dos serviços da Ré. Ademais, extrai-se do e-mail 

enviado em 07/12/2018 (documento anexo à inicial) que, após submeter o 

ocorrido às “lideranças responsáveis”, bem como, visando atender à 

reclamação do Reclamante, a Reclamada promoveu o cancelamento do 
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“contrato” originalmente aderido (restando pendente de esclarecimentos 

apenas se subsistiam dívidas ou não) e ainda, informou ao consumidor 

que um novo plano iria ser iniciado, contudo, este somente ficaria ativo 

após o cliente comparecer na sede da empresa. A meu ver, considerando 

o teor dos e-mails apresentados pelo Reclamante, bem como, tendo em 

vista a flagrante ausência de provas por parte da Reclamada, não 

subsistem dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços por parte 

da mesma, pois, além de não ter confirmado previamente ao consumidor 

se o plano realmente estava ativo ou ainda, comprovado a entrega de 

eventual “carteira” correspondente ao convênio, a operadora Ré 

direcionou em face do Postulante cobranças totalmente indevidas. Logo, 

por corolário lógico, diante da irregularidade incorrida pela Reclamada, 

tenho que a Reclamada deve ser compelida em promover o cancelamento 

de qualquer plano vinculado ao Reclamante e, consequentemente, de 

todas as dívidas que porventura existirem em seus sistemas. Todavia, não 

obstante a incontestável falha na prestação dos serviços da Reclamada, 

ainda assim entendo que o pleito indenizatório (a título de danos morais) do 

Reclamante não reivindica a guarida deste juízo. Data máxima vênia às 

explanações consignadas na exordial, tenho plena convicção de que a 

conduta perpetrada pela Reclamada se limitou apenas à uma cobrança 

indevida de valores, não tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que 

pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a 

imagem do Reclamante, como por exemplo, a sua negativação junto os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Não se pode olvidar que, segundo consta 

das provas (e-mails) apresentadas na inicial, desde dezembro/2018 o 

Reclamante detém conhecimento de que o “contrato” assinado no “Feirão 

Unimed” se encontra cancelado, bem como, que um novo plano somente 

passaria a vigorar com o comparecimento do mesmo na sede da empresa 

(o que, registra-se, independentemente da inversão do ônus da prova, 

não foi minimamente comprovado pelo Reclamante), motivo pelo qual, 

entendo que não há como ser reconhecida a total inércia por parte da 

empresa Ré. Destarte, tratando-se a matéria debatida nestes autos de 

uma mera cobrança de valores (não havendo sequer de se falar em 

efetivação de apontamento restritivo), entendo que a situação vivenciada 

pelo Demandante não enseja o reconhecimento de qualquer reparação a 

título de danos morais, haja vista se tratar de um aborrecimento ínsito à 

própria vida em sociedade. Visando corroborar o entendimento 

supracitado, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA 

NÃO REITERADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

(...). (Procedimento do Juizado Especial Cível 160572220148110002/2016, 

Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, Julgado em 19/10/2016) ”. (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. Mesmo que 

indevida a cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros 

restritivos não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve 

servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento 

sem causa. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por 

d a n o  m o r a l .  ( T J - S P  1 0 1 7 7 0 0 3 1 2 0 1 6 8 2 6 0 5 7 7  S P 

1017700-31.2016.8.26.0577, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 

25/06/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

reitero que o infortúnio suportado pelo Reclamante não fugiu da esfera de 

um mero dissabor, bem como, que não restou configurada qualquer lesão 

aos direitos inerentes à sua personalidade (pois, não foi efetivada 

qualquer inserção creditícia junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito), 

motivo pelo qual, inexistem danos morais a serem indenizados, pois, caso 

contrário, o nobre instituto estaria sendo banalizado por um trivial 

aborrecimento e ainda, estaria sendo proporcionado um enriquecimento 

sem causa em prol do consumidor. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, apenas para DETERMINAR o cancelamento de qualquer 

plano de saúde vinculado ao nome do Reclamante, bem como, DECLARAR 

a inexistência de qualquer débito em nome do mesmo, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo: 1008993-65.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernando Dias 

Reclamada: UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, tendo em vista a revelia incorrida pela Reclamada, 

bem como, não tendo sido requerida a produção de quaisquer outras 

provas complementares, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 

355, II, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, em setembro/2018, participou de um “Feirão 

Unimed” no intuito de aproveitar as vantagens/descontos do plano “Unimed 

Fácil” e, na ocasião, assinou a proposta de adesão. O Autor relatou que, 

devido ao grande número de participantes do “Feirão Unimed”, lhe foi 

solicitado um endereço eletrônico para fins de posterior envio do boleto e 

demais informações do plano. O Postulante destacou que, como não havia 

recebido nenhum e-mail relacionado à contratação/aprovação do plano, 

contatou a Ré por meio da Ouvidoria da empresa e, na data de 16/11/2018, 

recebeu um e-mail informando que o plano estava ativo e haviam 

mensalidades pendentes. O Demandante esclareceu que, na tentativa de 

realizar um novo cadastro, foi alertado sobre a existência de débitos, no 

entanto, apesar de ter postulado pela retirada administrativa das dívidas, 

não obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que o Reclamante não apresentou provas acerca do alegado prejuízo, 

bem como, no tocante as questionadas faturas, esclareceu que as 

mesmas estavam sendo enviadas ao endereço informado pelo usuário no 

ato da assinatura do “Termo de Adesão”. A Postulada esclareceu ter 

enviado um e-mail ao Autor no intuito de proporcionar uma nova opção de 

contratação, no entanto, o mesmo não compareceu na sede da empresa 

para efetuar as tratativas necessárias. A Demandada teceu ainda 

algumas considerações sobre a inexistência de danos morais ou materiais 

a serem indenizados e, ao final, postulou pela improcedência da demanda. 

Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante tivesse sido 

devidamente citada/intimada (AR anexo ao ID nº 23880577), a Reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (ID nº 

24503519). Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 
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(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada da Reclamada 

à sessão conciliatória, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeira a explanação inaugural. Independentemente de 

a Reclamada ter protocolizado a sua defesa nos presentes autos, 

consigno que a referida manifestação não se prestou em comprometer a 

credibilidade da petição inicial, pois, foram ventiladas apenas 

considerações genéricas. Além de não ter apresentado a cópia do 

contrato/termo de adesão anteriormente assinado pelo Reclamante (no 

famigerado “Feirão Unimed”), a Reclamada igualmente não se prestou em 

apresentar nenhum comprovante no intuito de demonstrar que chegou a 

cientificar o Autor sobre a aprovação do almejado plano (como por 

exemplo, lhe enviando a “carteira” do convênio) ou ainda, a cópia de 

quaisquer faturas de cobrança (o que, a princípio, aparenta uma tentativa 

de ocultar o endereço para o qual as mesmas estavam sendo enviadas). 

Pois bem, da exegese das provas que instruíram a inicial, verifica-se que a 

Reclamada se pronunciou na data de 16/11/2018 (após um e-mail enviado 

pelo Demandante), bem como, esclareceu que as faturas estavam sendo 

encaminhadas ao endereço “Rua Salim Nadaf, nº 725, Bairro Centro, 

Várzea Grande – MT”, ou seja, um endereço totalmente distinto daquele 

indicado pelo Reclamante no preâmbulo da inicial, restando inequívoca a 

falha na prestação dos serviços da Ré. Ademais, extrai-se do e-mail 

enviado em 07/12/2018 (documento anexo à inicial) que, após submeter o 

ocorrido às “lideranças responsáveis”, bem como, visando atender à 

reclamação do Reclamante, a Reclamada promoveu o cancelamento do 

“contrato” originalmente aderido (restando pendente de esclarecimentos 

apenas se subsistiam dívidas ou não) e ainda, informou ao consumidor 

que um novo plano iria ser iniciado, contudo, este somente ficaria ativo 

após o cliente comparecer na sede da empresa. A meu ver, considerando 

o teor dos e-mails apresentados pelo Reclamante, bem como, tendo em 

vista a flagrante ausência de provas por parte da Reclamada, não 

subsistem dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços por parte 

da mesma, pois, além de não ter confirmado previamente ao consumidor 

se o plano realmente estava ativo ou ainda, comprovado a entrega de 

eventual “carteira” correspondente ao convênio, a operadora Ré 

direcionou em face do Postulante cobranças totalmente indevidas. Logo, 

por corolário lógico, diante da irregularidade incorrida pela Reclamada, 

tenho que a Reclamada deve ser compelida em promover o cancelamento 

de qualquer plano vinculado ao Reclamante e, consequentemente, de 

todas as dívidas que porventura existirem em seus sistemas. Todavia, não 

obstante a incontestável falha na prestação dos serviços da Reclamada, 

ainda assim entendo que o pleito indenizatório (a título de danos morais) do 

Reclamante não reivindica a guarida deste juízo. Data máxima vênia às 

explanações consignadas na exordial, tenho plena convicção de que a 

conduta perpetrada pela Reclamada se limitou apenas à uma cobrança 

indevida de valores, não tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que 

pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a 

imagem do Reclamante, como por exemplo, a sua negativação junto os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Não se pode olvidar que, segundo consta 

das provas (e-mails) apresentadas na inicial, desde dezembro/2018 o 

Reclamante detém conhecimento de que o “contrato” assinado no “Feirão 

Unimed” se encontra cancelado, bem como, que um novo plano somente 

passaria a vigorar com o comparecimento do mesmo na sede da empresa 

(o que, registra-se, independentemente da inversão do ônus da prova, 

não foi minimamente comprovado pelo Reclamante), motivo pelo qual, 

entendo que não há como ser reconhecida a total inércia por parte da 

empresa Ré. Destarte, tratando-se a matéria debatida nestes autos de 

uma mera cobrança de valores (não havendo sequer de se falar em 

efetivação de apontamento restritivo), entendo que a situação vivenciada 

pelo Demandante não enseja o reconhecimento de qualquer reparação a 

título de danos morais, haja vista se tratar de um aborrecimento ínsito à 

própria vida em sociedade. Visando corroborar o entendimento 

supracitado, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA 

NÃO REITERADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

(...). (Procedimento do Juizado Especial Cível 160572220148110002/2016, 

Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, Julgado em 19/10/2016) ”. (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. Mesmo que 

indevida a cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros 

restritivos não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve 

servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento 

sem causa. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por 

d a n o  m o r a l .  ( T J - S P  1 0 1 7 7 0 0 3 1 2 0 1 6 8 2 6 0 5 7 7  S P 

1017700-31.2016.8.26.0577, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 

25/06/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

reitero que o infortúnio suportado pelo Reclamante não fugiu da esfera de 

um mero dissabor, bem como, que não restou configurada qualquer lesão 

aos direitos inerentes à sua personalidade (pois, não foi efetivada 

qualquer inserção creditícia junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito), 

motivo pelo qual, inexistem danos morais a serem indenizados, pois, caso 

contrário, o nobre instituto estaria sendo banalizado por um trivial 

aborrecimento e ainda, estaria sendo proporcionado um enriquecimento 

sem causa em prol do consumidor. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, apenas para DETERMINAR o cancelamento de qualquer 

plano de saúde vinculado ao nome do Reclamante, bem como, DECLARAR 

a inexistência de qualquer débito em nome do mesmo, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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PROCESSO NÚMERO: 1013029-53.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: RUTH 

APARECIDA FIGUEIREDO AHY PARTE RÉ: CIELO S/A SENTENÇA Dispenso 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final de prestação da serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ressai dos autos que a parte autora 

adquiriu a máquina de cartão, em outubro de 2018, mas não conseguiu 

utilizar, efetuou diversas reclamações por e-mail e aplicativos, procurou 

tentar resolver o impasse via PROCON em 18/03/2019, em 22 de abril de 
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2019 a Cielo ainda não tinha solucionado a questão, não é razoável que o 

consumidor fique na espera por extenso lapso temporal ao bel-prazer da 

empresa ré. Constata-se que a parte autora provou o fato constitutivo do 

seu direito ao juntar aos autos diversas reclamações, inclusive via 

PROCON, perante a empresa ré, referente a máquina de cartão adquirida. 

(Id. Num. 24131260 - Pág. 6). Outrossim, a ré não provou que efetuou o 

reparo do produto adquirido pela parte consumidora. As documentações 

anexadas aos autos comprovam a desídia da requerida em solucionar o 

problema de acesso a máquina de cartão. Portanto, fica caracterizado o 

vício na prestação do serviço, pois o consumidor, mesmo após ter 

efetuado diversas reclamações, não recebeu uma solução para o 

desbloqueio da máquina. Ressalta-se que constitui prática abusiva, nos 

moldes do art. 37 do CDC, XII, "deixar de estipular prazo para o 

cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a 

seu exclusivo critério.”. Com efeito, evidenciado o mau atendimento e 

descaso ao consumidor é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nesse sentido: “(...)A demora da 

fabricante em proceder à troca do produto, ultrapassando em muito o 

prazo do artigo 18, § 1º da Lei 8.078/90, configura ato negligente e 

desidioso a ensejar a compensação dos danos morais decorrentes da 

privação do uso do bem, que se revela de extrema necessidade ao 

consumidor. 3. A indenização por dano moral, inapta a quantificar a dor da 

vítima, mas cuja fixação deve ter o condão de configurar compensação 

pelo dano, deve ser arbitrada de forma moderada, atendendo-se ao 

binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento 

indevido da vítima. 4. Negaram provimento aos recursos, principal da ré e 

adesivo dos autores. (TJ-SP - APL: 00051733520108260590 SP 

0005173-35.2010.8.26.0590, Relator: Vanderci Álvares, Data de 

Julgamento: 13/03/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2013) O descaso e má prestação do serviço ao 

consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.”. Compete a empresa ré agir com a diligência necessária 

a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar 

prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de 

que a conduta da ré provocou transtornos, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. O dano moral além de servir como reparação 

do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como 

instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O 

arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do 

princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em relação a restituição 

da quantia paga pelo produto, faz jus a parte autora diante do 

inadimplemento da parte ré em regularizar a situação em apreço (art. 18, II, 

CDC). Por outro lado, inexiste ressarcimento em dobro, por quanto o caso 

não se confunde com cobrança indevida, assim fica afastada a 

penalidade prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar a ré a 

restituir a quantia de R$ 1.078,80 (mil e setenta e oito reais e oitenta 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do 

desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 2) 

Condenar a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, calculado a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1013029-53.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: RUTH 

APARECIDA FIGUEIREDO AHY PARTE RÉ: CIELO S/A SENTENÇA Dispenso 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final de prestação da serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ressai dos autos que a parte autora 

adquiriu a máquina de cartão, em outubro de 2018, mas não conseguiu 

utilizar, efetuou diversas reclamações por e-mail e aplicativos, procurou 

tentar resolver o impasse via PROCON em 18/03/2019, em 22 de abril de 

2019 a Cielo ainda não tinha solucionado a questão, não é razoável que o 

consumidor fique na espera por extenso lapso temporal ao bel-prazer da 

empresa ré. Constata-se que a parte autora provou o fato constitutivo do 

seu direito ao juntar aos autos diversas reclamações, inclusive via 

PROCON, perante a empresa ré, referente a máquina de cartão adquirida. 

(Id. Num. 24131260 - Pág. 6). Outrossim, a ré não provou que efetuou o 

reparo do produto adquirido pela parte consumidora. As documentações 

anexadas aos autos comprovam a desídia da requerida em solucionar o 

problema de acesso a máquina de cartão. Portanto, fica caracterizado o 

vício na prestação do serviço, pois o consumidor, mesmo após ter 

efetuado diversas reclamações, não recebeu uma solução para o 

desbloqueio da máquina. Ressalta-se que constitui prática abusiva, nos 

moldes do art. 37 do CDC, XII, "deixar de estipular prazo para o 

cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a 

seu exclusivo critério.”. Com efeito, evidenciado o mau atendimento e 

descaso ao consumidor é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nesse sentido: “(...)A demora da 

fabricante em proceder à troca do produto, ultrapassando em muito o 

prazo do artigo 18, § 1º da Lei 8.078/90, configura ato negligente e 

desidioso a ensejar a compensação dos danos morais decorrentes da 

privação do uso do bem, que se revela de extrema necessidade ao 

consumidor. 3. A indenização por dano moral, inapta a quantificar a dor da 

vítima, mas cuja fixação deve ter o condão de configurar compensação 

pelo dano, deve ser arbitrada de forma moderada, atendendo-se ao 

binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento 
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indevido da vítima. 4. Negaram provimento aos recursos, principal da ré e 

adesivo dos autores. (TJ-SP - APL: 00051733520108260590 SP 

0005173-35.2010.8.26.0590, Relator: Vanderci Álvares, Data de 

Julgamento: 13/03/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2013) O descaso e má prestação do serviço ao 

consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.”. Compete a empresa ré agir com a diligência necessária 

a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar 

prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de 

que a conduta da ré provocou transtornos, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. O dano moral além de servir como reparação 

do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como 

instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O 

arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do 

princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em relação a restituição 

da quantia paga pelo produto, faz jus a parte autora diante do 

inadimplemento da parte ré em regularizar a situação em apreço (art. 18, II, 

CDC). Por outro lado, inexiste ressarcimento em dobro, por quanto o caso 

não se confunde com cobrança indevida, assim fica afastada a 

penalidade prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar a ré a 

restituir a quantia de R$ 1.078,80 (mil e setenta e oito reais e oitenta 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do 

desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 2) 

Condenar a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, calculado a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A 

Endereço: RUA GENERAL PANTALEÃO TELES, 40, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04355-040 Senhor(a) OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S/A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006954-95.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.733,33 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Assistência 

Judiciária Gratuita]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: PAMILLA KARINE FERREIRA CRUZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA REQUERIDO: OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S/A ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANCIELY MARINHO PORTELA Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Processo Nº: 1006954-95.2019.8.11.0002 Promovente: PAMILLA KARINE 

FERREIRA CRUZ Promovido: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos da autora procedem em parte. Declaro a revelia da promovida. 
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Mérito Em breve síntese sustenta a autora: Que após realizar inscrição de 

02 concursos públicos na cidade de Itaquaquecetuba/SP, sendo que 

adquiriu passagem da Reclamada saindo de Cuiabá/MT no dia 26/04/2019 

às 20:40, com destino Guarulhos/SP, e retorno para Cuiabá/MT, no dia 

30/04/2019 saindo às 06:10 horas, todavia, há duas semanas da prova 

recebeu e-mail de cancelamento de seu voo, sugerindo a data de 

29/04/2019, um dia após a data da prova do concurso. Compulsando os 

autos verifico que a Reclamada foi citada ID 25230897, a audiência de 

conciliação ocorreu no dia 25 de outubro de 2019, a Reclamada não 

compareceu ao ato (ID 25537785), e deixou de apresentar contestação. A 

reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável aos autores. Assim 

sendo a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, a demandada não contestou, confessando, portanto, 

a matéria fática. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste aos autores. Isto porque, 

verifica-se que o caso em questão, trata-se de autêntica relação de 

consumo, e não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, 

de um lado, uma empresa, dotada que é de todas as possibilidades de 

produção de prova, fornecedoras de produtos e de serviços 

especializados, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Deve-se lembrar também das regras do ônus da prova, 

disciplinadas no artigo 373 do código de processo civil, que se destinam 

aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar à luz das 

expectativas que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, e o 

réu tem o dever de expor algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. O cancelamento de voo sem dúvida alguma configura 

falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito 

de personalidade. Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, 

e não pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que a 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TRANSPORTE AÉREO 

? ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E CANCELAMENTO DE VOO SEM 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA ? NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE MALHA 

AÉREA NÃO COMPROVADA ? FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ? 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E927, 

CC). (Procedimento do Juizado Especial Cível 697441420148110001/2016, 

Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única de 

Mato Grosso, Julgado em 15/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). 

Ainda, devo ressaltar que a responsabilidade das Reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a Reclamante. Além do mais, é responsabilidade da 

prestadora de serviços, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor 

em relação à ela, agir com a diligência e dar ao seu cliente o amparo 

necessário em caso de alteração contratual por sua culpa exclusiva. Da 

análise detida dos autos, verifiquei a ocorrência de ato ilícito indenizável, 

restando, portanto, fixar o quantum devido. Para a fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. A 

reclamante pagou por um serviço, na tentativa de aproveitar as férias, 

após passar por desgaste oriundo de um tratamento de câncer, contratou 

os serviços da ré, esperando em contrapartida a assistência necessária e 

sofreu diversas frustrações. À vista de tais critérios, bem como, atenta 

aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, 

entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a 

condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No entanto, quanto 

aos alegados danos materiais, entendo ser devido apenas e tão somente 

o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) – as inscrições do 

concurso publico, vez que a compra da passagem aérea fora realizada no 

cartão de terceiro estranho a esta demanda, sendo: LUIS EDUARDO 

GONÇALVES, ou seja, os demais gastos materiais não foram devidamente 

comprovados. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia da Reclamada e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para CONDENAR a 

Reclamada a restituir a autora o valor de R$ R$ 160,00 (cento e sessenta 

reais) corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação, e ainda, CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data. Indefiro pedido de danos materiais. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo Nº: 1012302-94.2019.8.11.0002 Promovente: EDNA DE 

FIGUEIREDO E SILVA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome referente 

a (03) três débitos, que somados totalizam R$ 8.305,88 (oito mil trezentos 

e cinco reais e oitenta oito centavos), pois em que pese já ter realizado 

empréstimos todos foram na modalidade consignada sendo os 

pagamentos descontados de sua aposentadoria. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, alega que a autora celebrou junto a Reclamada três 

contratos, que no caso, ocorreu a perda de margem na folha de janeiro de 
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2017 com vencimento em 20/02/2017, não foi paga devidamente na data 

aprazada cujo o desconto apenas foi realizado em junho de 2017, sendo 

que não houve desconto nas folhas 0 1/2017, 0 2/2017, 0 3/2017 e 0 

4/2017, retornando apenas na folha 05/2017. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos autoral. Da análise dos autos, verifico que o 

empréstimo originário da dívida que deu ensejo ao apontamento aos 

órgãos de proteção ao crédito aqui questionada foi contratado na 

modalidade de empréstimo consignado, que diga se de passagem a autora 

não nega contratação, com a devida autorização para desconto nos 

benefícios previdenciários. Referida autorização, encontra-se 

devidamente prevista no art. 6º da Lei 10.820/03, que assim estabelece: 

Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime 

Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do 

Seguro Social ? INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta 

Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a 

instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins 

de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, 

financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela 

concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas 

em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. 

Regulamentando determinada disposição legal, encontra-se ainda o art. 

154, VI do Decreto n° 3.048/99, que dispõe in verbis: Art. 154. O Instituto 

Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício: 

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de 

arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e 

sociedades de arrendamento mercantil, públicas ou privadas, quando 

expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta por cento 

do valor do benefício. (destaque de agora) Destarte, verifica-se que a 

autorização de pagamento do empréstimo assinado pelo Reclamante se 

restringe à disponibilidade de margem consignável, entenda-se, limite legal 

de comprometimento de consignação de até 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos recebidos. No caso em comento a reclamada pugna pela 

inexistência de ato ilícito, apontando que o empréstimo originário e não 

apresentou margem consignável para os descontos, o que levou ao não 

pagamento integral das parcelas e, via de consequência, existência de 

débito em aberto. Pois bem. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: ?Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas 

por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.? In casu, uma vez 

demonstrada que a autora confirma a contratação dos serviços, cabia a 

própria Reclamante demonstrar que possuía margem consignável nos 

meses correspondentes, bem como que houve a efetiva consignação em 

sua folha. Desta feita, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

tenho que a inclusão aos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

insuficiência de margem consignável do Reclamante, o que implicou no não 

pagamento das parcelas correspondentes. Logo, entendo que não houve 

falhas na prestação dos serviços da reclamada, ao passo que a inclusão 

aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do saldo devedor em aberto 

pela insuficiência de margem consignável. Uma vez reconhecida a 

inexistência de margem consignável, bem como não comprovado o 

pagamento das parcelas em sua integralidade, devido será o débito 

cobrado, sendo o apontamento aos órgãos de defesa do consumidor 

simples exercício regular do direito previsto aos credores, não 

configurando qualquer ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. 

Vale dizer, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito do Reclamante, ante a inexistência de 

falhas na prestação de serviços da Reclamada, bem como da legalidade 

na inclusão aos órgãos de proteção ao crédito, frente à existência de 

débitos em aberto. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Submeta-se o 

presente Projeto de Sentença à Juíza de Direito, para apreciação e 

eventual homologação. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012302-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1012302-94.2019.8.11.0002 Promovente: EDNA DE 

FIGUEIREDO E SILVA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome referente 

a (03) três débitos, que somados totalizam R$ 8.305,88 (oito mil trezentos 

e cinco reais e oitenta oito centavos), pois em que pese já ter realizado 

empréstimos todos foram na modalidade consignada sendo os 

pagamentos descontados de sua aposentadoria. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, alega que a autora celebrou junto a Reclamada três 

contratos, que no caso, ocorreu a perda de margem na folha de janeiro de 

2017 com vencimento em 20/02/2017, não foi paga devidamente na data 

aprazada cujo o desconto apenas foi realizado em junho de 2017, sendo 

que não houve desconto nas folhas 0 1/2017, 0 2/2017, 0 3/2017 e 0 

4/2017, retornando apenas na folha 05/2017. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos autoral. Da análise dos autos, verifico que o 

empréstimo originário da dívida que deu ensejo ao apontamento aos 

órgãos de proteção ao crédito aqui questionada foi contratado na 

modalidade de empréstimo consignado, que diga se de passagem a autora 

não nega contratação, com a devida autorização para desconto nos 

benefícios previdenciários. Referida autorização, encontra-se 

devidamente prevista no art. 6º da Lei 10.820/03, que assim estabelece: 

Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime 

Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do 

Seguro Social ? INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta 

Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a 

instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins 

de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, 
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financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela 

concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas 

em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. 

Regulamentando determinada disposição legal, encontra-se ainda o art. 

154, VI do Decreto n° 3.048/99, que dispõe in verbis: Art. 154. O Instituto 

Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício: 

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de 

arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e 

sociedades de arrendamento mercantil, públicas ou privadas, quando 

expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta por cento 

do valor do benefício. (destaque de agora) Destarte, verifica-se que a 

autorização de pagamento do empréstimo assinado pelo Reclamante se 

restringe à disponibilidade de margem consignável, entenda-se, limite legal 

de comprometimento de consignação de até 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos recebidos. No caso em comento a reclamada pugna pela 

inexistência de ato ilícito, apontando que o empréstimo originário e não 

apresentou margem consignável para os descontos, o que levou ao não 

pagamento integral das parcelas e, via de consequência, existência de 

débito em aberto. Pois bem. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: ?Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas 

por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.? In casu, uma vez 

demonstrada que a autora confirma a contratação dos serviços, cabia a 

própria Reclamante demonstrar que possuía margem consignável nos 

meses correspondentes, bem como que houve a efetiva consignação em 

sua folha. Desta feita, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

tenho que a inclusão aos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

insuficiência de margem consignável do Reclamante, o que implicou no não 

pagamento das parcelas correspondentes. Logo, entendo que não houve 

falhas na prestação dos serviços da reclamada, ao passo que a inclusão 

aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do saldo devedor em aberto 

pela insuficiência de margem consignável. Uma vez reconhecida a 

inexistência de margem consignável, bem como não comprovado o 

pagamento das parcelas em sua integralidade, devido será o débito 

cobrado, sendo o apontamento aos órgãos de defesa do consumidor 

simples exercício regular do direito previsto aos credores, não 

configurando qualquer ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. 

Vale dizer, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito do Reclamante, ante a inexistência de 

falhas na prestação de serviços da Reclamada, bem como da legalidade 

na inclusão aos órgãos de proteção ao crédito, frente à existência de 

débitos em aberto. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Submeta-se o 

presente Projeto de Sentença à Juíza de Direito, para apreciação e 

eventual homologação. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008771-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA COSTA MURATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008771-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Marcos Aurélio da 

Costa Murata Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar “realizar compra no comércio local”, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 105,83. No entanto, o Autor informou que, 

de forma alguma, contratou algum serviço ou adquiriu algo junto à 

Reclamada, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é indevida. 

Por entender que os referidos fatos lhe proporcionaram prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada arguiu a preliminar de incompetência 

territorial e, como prejudicial de mérito, sustentou que a pretensão 

indenizatória do Reclamante se encontra prescrita. No tocante ao mérito 

da defesa, a Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

argumentos supracitados, a Ré pugnou pela improcedência da lide. 

Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar 

toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um 

motivo suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, 

Info 585). Ademais, consigna-se que o posicionamento supracitado vem 

sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme 

pode ser verificado na jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a 

prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o 

acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à 

exordial que, na data de 28/06/2016, o Reclamante teve o nome inserido 

nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão 

do inadimplemento de uma suposta dívida vencida em 31/05/2016. No 
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entanto, de suma relevância consignar que, da exegese da explanação 

inaugural, o Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em 

que tomou conhecimento da restrição, limitando-se a ventilar apenas 

considerações genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: 

“Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação 

civil; ”. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data 

de 31/07/2019, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, NÃO TENDO O 

POSTULANTE INDICADO DE FORMA PRECISA QUAL FOI A DATA EM QUE 

TOMOU CONHECIMENTO DA FAMIGERADA NEGATIVAÇÃO, adoto 

justamente a data de 28/06/2016 como sendo àquela em que o mesmo 

tomou conhecimento da restrição creditícia e, conseguintemente, 

contemplo o entendimento de que a pretensão indenizatória a título de 

danos morais, de fato, foi alcançada pela prescrição. A fim de corroborar 

a sucinta fundamentação supracitada, seguem abaixo colacionadas, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL 

TRIENAL – ART. 206, V, CC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo 

prescricional quinquenal do CDC somente se aplica nas hipóteses de 

responsabilidade de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. 

No caso de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, trata-se 

de relação extracontratual e, portanto, aplica-se o prazo trienal do art. 

206, inciso V, do CC. Sentença que reconheceu a prescrição não merece 

reparos. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 

08250903720188120001 MS 0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz 

Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª 

Câmara Cível).”. (Destaquei). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA DATA DA CIÊNCIA DO FATO 

GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se de ação de indenização por 

danos morais decorrentes de inscrição indevida por alegado débito 

inexistente, incide o regramento estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso V, 

do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional trienal, cujo termo 

inicial passa a contar da ciência do fato gerador, ou seja, da data da 

ciência da inscrição dita indevida. 2. Não havendo indicação precisa pelo 

autor de quando tomou ciência da negativação, tem-se que a data da sua 

efetivação, em 06/2011 (fl.19) deve ser adotada, restando prescrita, 

portanto, a pretensão. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006549422, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. 

(Destaquei). Outrossim, cumpre transcrever o posicionamento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. 

PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões do agravo interno não 

enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A falha 

na prestação de serviço em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes não se sujeita ao prazo prescricional do artigo 27, do Código 

de Defesa do Consumidor, mas ao previsto no Código Civil. Precedentes. 

Súmula nº 83/STJ. 3. A simples menção a dispositivos legais 

desacompanhada da demonstração da respectiva efetiva violação atrai as 

disposições do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 

RS 2015/0117982-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, em não subsistindo dúvidas de que a pretensão do Reclamante 

se encontra prescrita, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por 

este juízo, senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, com amparo no artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por 

fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008771-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA COSTA MURATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008771-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Marcos Aurélio da 

Costa Murata Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar “realizar compra no comércio local”, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 105,83. No entanto, o Autor informou que, 

de forma alguma, contratou algum serviço ou adquiriu algo junto à 

Reclamada, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é indevida. 

Por entender que os referidos fatos lhe proporcionaram prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada arguiu a preliminar de incompetência 

territorial e, como prejudicial de mérito, sustentou que a pretensão 

indenizatória do Reclamante se encontra prescrita. No tocante ao mérito 

da defesa, a Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

argumentos supracitados, a Ré pugnou pela improcedência da lide. 

Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar 

toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um 

motivo suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, 

Info 585). Ademais, consigna-se que o posicionamento supracitado vem 

sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme 

pode ser verificado na jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a 

prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o 

acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à 

exordial que, na data de 28/06/2016, o Reclamante teve o nome inserido 

nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão 

do inadimplemento de uma suposta dívida vencida em 31/05/2016. No 

entanto, de suma relevância consignar que, da exegese da explanação 

inaugural, o Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em 

que tomou conhecimento da restrição, limitando-se a ventilar apenas 

considerações genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: 

“Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação 

civil; ”. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data 

de 31/07/2019, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, NÃO TENDO O 

POSTULANTE INDICADO DE FORMA PRECISA QUAL FOI A DATA EM QUE 

TOMOU CONHECIMENTO DA FAMIGERADA NEGATIVAÇÃO, adoto 

justamente a data de 28/06/2016 como sendo àquela em que o mesmo 

tomou conhecimento da restrição creditícia e, conseguintemente, 

contemplo o entendimento de que a pretensão indenizatória a título de 

danos morais, de fato, foi alcançada pela prescrição. A fim de corroborar 

a sucinta fundamentação supracitada, seguem abaixo colacionadas, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL 

TRIENAL – ART. 206, V, CC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo 

prescricional quinquenal do CDC somente se aplica nas hipóteses de 

responsabilidade de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. 

No caso de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, trata-se 

de relação extracontratual e, portanto, aplica-se o prazo trienal do art. 

206, inciso V, do CC. Sentença que reconheceu a prescrição não merece 

reparos. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 

08250903720188120001 MS 0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz 

Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª 

Câmara Cível).”. (Destaquei). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA DATA DA CIÊNCIA DO FATO 

GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se de ação de indenização por 

danos morais decorrentes de inscrição indevida por alegado débito 

inexistente, incide o regramento estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso V, 

do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional trienal, cujo termo 

inicial passa a contar da ciência do fato gerador, ou seja, da data da 

ciência da inscrição dita indevida. 2. Não havendo indicação precisa pelo 

autor de quando tomou ciência da negativação, tem-se que a data da sua 

efetivação, em 06/2011 (fl.19) deve ser adotada, restando prescrita, 

portanto, a pretensão. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006549422, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. 

(Destaquei). Outrossim, cumpre transcrever o posicionamento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. 

PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões do agravo interno não 

enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A falha 

na prestação de serviço em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes não se sujeita ao prazo prescricional do artigo 27, do Código 

de Defesa do Consumidor, mas ao previsto no Código Civil. Precedentes. 

Súmula nº 83/STJ. 3. A simples menção a dispositivos legais 

desacompanhada da demonstração da respectiva efetiva violação atrai as 

disposições do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 

RS 2015/0117982-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, em não subsistindo dúvidas de que a pretensão do Reclamante 

se encontra prescrita, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por 

este juízo, senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, com amparo no artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por 

fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1016756-20.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SEBASTIANA DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propõe a ação para questionar as faturas de outubro de 2019 

e setembro de 2019, afirmou que as faturas apresentaram valores 

exorbitantes, alegou que diligenciou para solucionar o impasse na via 

extrajudicial, mas não obteve sucesso. A parte ré apresentou contestação 

e defendeu a legitimidade das faturas. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Desnecessária a perícia 

diante da inexistência de complexidade da causa, portanto rejeito a 

preliminar de incompetência. O interesse processual configura-se pelo 

trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a 

prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte 

autora, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida por meio 

da atividade jurisdicional. Assim, o procedimento adotado é adequada a 

finalidade buscada. Registra-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Mérito A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou não 

das faturas questionadas. Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 

enquadra-se como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, Constata-se dos autos 

que as faturas de setembro e outubro de 2019, destoam da média de 

consumo da unidade consumidora. Os valores cobrados da parte autora 

nos últimos meses variou entre R$ 115,68 a R$ 57,16, em kWh entre 

132kWh a 205 kWh, no entanto as faturas questionadas apresentam 

valores de R$ 240,38 e R$ 255,01 em kWh 338 kWh e 35 5kWh. 

Denota-se, ainda que o histórico de consumo do cliente aponta que a 

fatura de setembro estava acima da média mensal. ID num. 27056932 - 
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Pág. 1. Diante do expressivo aumento competia a parte ré apresentar 

provas hábeis para comprovar a legitimidade da elevação do consumo, no 

entanto assim não procedeu, logo, não se afastou do seu ônus probatório. 

Dessa forma, para obstar o enriquecimento sem causa a fatura de 

setembro e outubro de 2019 merecem novo faturamento, porquanto não 

são compatíveis com a média de consumo da unidade consumidora. 

Quanto aos danos morais, faz jus a parte autora, uma vez que tentou 

solucionar o impasse na via extraudicial Id. Num. 25797272 - Pág. 26, 

porém não obteve sucesso, assim a conduta da ré sem duvidas causas 

transtornas na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

Ressalta-se que a responsabilização do fornecedor de serviço em relação 

aos vícios causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de 

culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. 

Temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da existência de culpa. É válido reforçar que constitui 

obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e 

dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos 

dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, 

o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, 

igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único 

do art. 927 do referido estatuto substantivo. Quanto ao valor da reparação 

em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse 

sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Por fim, provada a cobrança indevida, indefiro o pedido 

contraposto. É a fundamentação, decido. 2. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 

9.099/95, afastadas as preliminares, opino pela confirmação dos efeitos 

da tutela de urgência antecipada e opino pela parcial procedência da 

pretensão deduzida na inicial para: 1) declarar a inexistência do débito da 

fatura de setembro e outubro de 2019; 2) determino o refaturameto das 

faturas de setembro e outubro de 2019 pela média de consumo da unidade 

consumidora; 2) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 3) conceder a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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NÚMERO DO PROCESSO: 1016756-20.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SEBASTIANA DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propõe a ação para questionar as faturas de outubro de 2019 

e setembro de 2019, afirmou que as faturas apresentaram valores 

exorbitantes, alegou que diligenciou para solucionar o impasse na via 

extrajudicial, mas não obteve sucesso. A parte ré apresentou contestação 

e defendeu a legitimidade das faturas. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Desnecessária a perícia 

diante da inexistência de complexidade da causa, portanto rejeito a 

preliminar de incompetência. O interesse processual configura-se pelo 

trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a 

prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte 

autora, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida por meio 

da atividade jurisdicional. Assim, o procedimento adotado é adequada a 

finalidade buscada. Registra-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Mérito A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou não 

das faturas questionadas. Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 

enquadra-se como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, Constata-se dos autos 

que as faturas de setembro e outubro de 2019, destoam da média de 

consumo da unidade consumidora. Os valores cobrados da parte autora 

nos últimos meses variou entre R$ 115,68 a R$ 57,16, em kWh entre 

132kWh a 205 kWh, no entanto as faturas questionadas apresentam 

valores de R$ 240,38 e R$ 255,01 em kWh 338 kWh e 35 5kWh. 

Denota-se, ainda que o histórico de consumo do cliente aponta que a 

fatura de setembro estava acima da média mensal. ID num. 27056932 - 

Pág. 1. Diante do expressivo aumento competia a parte ré apresentar 

provas hábeis para comprovar a legitimidade da elevação do consumo, no 

entanto assim não procedeu, logo, não se afastou do seu ônus probatório. 

Dessa forma, para obstar o enriquecimento sem causa a fatura de 

setembro e outubro de 2019 merecem novo faturamento, porquanto não 

são compatíveis com a média de consumo da unidade consumidora. 

Quanto aos danos morais, faz jus a parte autora, uma vez que tentou 

solucionar o impasse na via extraudicial Id. Num. 25797272 - Pág. 26, 

porém não obteve sucesso, assim a conduta da ré sem duvidas causas 

transtornas na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

Ressalta-se que a responsabilização do fornecedor de serviço em relação 

aos vícios causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de 

culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. 

Temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da existência de culpa. É válido reforçar que constitui 

obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e 

dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos 

dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, 

o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, 

igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único 

do art. 927 do referido estatuto substantivo. Quanto ao valor da reparação 

em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 
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também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse 

sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Por fim, provada a cobrança indevida, indefiro o pedido 

contraposto. É a fundamentação, decido. 2. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 

9.099/95, afastadas as preliminares, opino pela confirmação dos efeitos 

da tutela de urgência antecipada e opino pela parcial procedência da 

pretensão deduzida na inicial para: 1) declarar a inexistência do débito da 

fatura de setembro e outubro de 2019; 2) determino o refaturameto das 

faturas de setembro e outubro de 2019 pela média de consumo da unidade 

consumidora; 2) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 3) conceder a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014364-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1014364-10.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propõe a ação para questionar a fatura com 

vencimento em setembro 2019, afirmou que a fatura apresentou valor 

exorbitante (R$ 3.459,33), requer a declaração de inexistência do débito e 

a retração em danos morais. A parte ré apresentou contestação e afirmou 

que por liberalidade promoveu o refaturamento da fatura em discussão. É 

a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Alegou a ré a carência da ação por perda de objeto, 

ressalta-se que a inexiste perda do objeto, pois há necessidade de aferir 

a responsabilidade civil da parte ré, portanto rejeito a preliminar. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora enquadra-se como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, Constata-se que a cobrança efetuada pela ré 

em setembro de 2019 era ilegítima, pois a ré inicialmente não defendeu a 

legitimidade da fatura em debate, inclusive refaturou o consumo cobrado. 

Mas, de forma contraditória, a ré no parágrafo seguinte da contestação 

afirmou a regularidade, no entanto tal tese não pode prosperar diante da 

evidente contradição na defesa apresentada. Outrossim, não há provas 

que ateste a regularidade da cobrança de mais de três mil reais em um 

único mês. Portanto fica evidenciado que houve vício na prestação do 

serviço diante da cobrança indevida. Não obstante, tais desconfortos, no 

presente caso não há abalo suficiente para condicionar a reparação em 

danos morais. Isso porque, a mera cobrança indevida não gera, por si só, 

ofensas ao direito da personalidade da parte autora. De fato, não ficaram 

caracterizados os elementos para condenação em dano moral, pois não 

houve prejuízo de ordem moral, não ultrapassando a situação narrada a 

barreira do mero aborrecimento/dissabor, já que o autor em nenhum 

momento foi privado de usufruir do serviços de energia elétrica. Em 

remate, o dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à 

dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita 

agressão, não basta qualquer contrariedade. É a fundamentação, decido. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela confirmação dos efeitos da 

liminar e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para: 1. Declarar inexigível a fatura de energia elétrica no valor de R$ $ 

3.459,33(três mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais, trinta e três 

centavos), com vencimento em 20/09/2019; Opino pela improcedência da 

retração por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014364-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1014364-10.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propõe a ação para questionar a fatura com 

vencimento em setembro 2019, afirmou que a fatura apresentou valor 

exorbitante (R$ 3.459,33), requer a declaração de inexistência do débito e 

a retração em danos morais. A parte ré apresentou contestação e afirmou 

que por liberalidade promoveu o refaturamento da fatura em discussão. É 

a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Alegou a ré a carência da ação por perda de objeto, 

ressalta-se que a inexiste perda do objeto, pois há necessidade de aferir 

a responsabilidade civil da parte ré, portanto rejeito a preliminar. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 
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Consumidor, tendo em vista que a autora enquadra-se como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, Constata-se que a cobrança efetuada pela ré 

em setembro de 2019 era ilegítima, pois a ré inicialmente não defendeu a 

legitimidade da fatura em debate, inclusive refaturou o consumo cobrado. 

Mas, de forma contraditória, a ré no parágrafo seguinte da contestação 

afirmou a regularidade, no entanto tal tese não pode prosperar diante da 

evidente contradição na defesa apresentada. Outrossim, não há provas 

que ateste a regularidade da cobrança de mais de três mil reais em um 

único mês. Portanto fica evidenciado que houve vício na prestação do 

serviço diante da cobrança indevida. Não obstante, tais desconfortos, no 

presente caso não há abalo suficiente para condicionar a reparação em 

danos morais. Isso porque, a mera cobrança indevida não gera, por si só, 

ofensas ao direito da personalidade da parte autora. De fato, não ficaram 

caracterizados os elementos para condenação em dano moral, pois não 

houve prejuízo de ordem moral, não ultrapassando a situação narrada a 

barreira do mero aborrecimento/dissabor, já que o autor em nenhum 

momento foi privado de usufruir do serviços de energia elétrica. Em 

remate, o dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à 

dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita 

agressão, não basta qualquer contrariedade. É a fundamentação, decido. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela confirmação dos efeitos da 

liminar e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para: 1. Declarar inexigível a fatura de energia elétrica no valor de R$ $ 

3.459,33(três mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais, trinta e três 

centavos), com vencimento em 20/09/2019; Opino pela improcedência da 

retração por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011182-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011182-16.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da incompetência para 

julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente THIAGO DA SILVA OLIVEIRA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$134,97, 

todavia, não possui nenhum vínculo com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 25802838 áudio de ligação realizada pela parte autora 

contratando os serviços da requerida, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação alegando 

genericamente a necessidade de realização de perícia, todavia, não 

impugnou especificamente o áudio apresentado, apontando a existência 

de divergências. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$134,97. 

Comprovando a requerida a contratação e não tendo parte autora 

comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (05/11/2019), devendo a parte requerida apresentar planilha 

de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 
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na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011182-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011182-16.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da incompetência para 

julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente THIAGO DA SILVA OLIVEIRA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$134,97, 

todavia, não possui nenhum vínculo com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 25802838 áudio de ligação realizada pela parte autora 

contratando os serviços da requerida, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação alegando 

genericamente a necessidade de realização de perícia, todavia, não 

impugnou especificamente o áudio apresentado, apontando a existência 

de divergências. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$134,97. 

Comprovando a requerida a contratação e não tendo parte autora 

comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (05/11/2019), devendo a parte requerida apresentar planilha 

de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015433-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1015433-77.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CARLOS ANTONIO DE BARROS PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propõe a ação para questionar a fatura de energia elétrica, 

no valor de R$ R$ 1.556,77 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais 

e setenta e sete centavos) , referente a uma recuperação de consumo da 

qual discorda. Dessa forma, requereu a declaração de inexistência do 

débito e a reparação em danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou 

a regularidade do débito e alegou que promoveu a revisão do faturamento 

na unidade consumidora da parte autora, em razão da constatação de 

irregularidade externa (Desvio de Energia no Ramal de Entrada), o que 

acarretava registro a menor. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Desnecessária a perícia quando as provas carreados 
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aos autos são suficientes para a resolução da demanda. Preliminar que se 

afasta, ante a inexistência da complexidade da causa. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou não da fatura de 

energia elétrica, com consumo recuperado em dezoito meses que 

registrou 1.335 kWh. Insta assentar, que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se 

enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Verifica-se que a 

parte ré juntou ao autos, o termo de ocorrência e inspeção, fotografias e 

cópia da carta ao cliente, os quais são suficientes para legitimar a 

recuperação de consumo realizada na unidade consumidora, isso porque 

após a revisão os houve relevante alteração no consumo. (Id. Num. 

26595771 - Pág. 1) Analisando as faturas temos que antes da 

recuperação do consumo a unidade consumidora registrava um consumo 

de 9 a 41 kWh, nos meses posteriores da revisão o consumo alterou de 

forma evidente e registrou 167 kWh a 306 kWh. Dessa maneira, os dados 

acima demonstram que não há qualquer irregularidade com a fatura 

debatida, ademais, a parte ré seguiu os comandados da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL ao realizar a recuperação do consumo, 

sendo assim não é pertinente a anulação da fatura questionada. 

Registra-se que a ré entregou a parte autora a cópia do Termo de 

Ocorrência e inspeção. Sendo assim, observa-se que a parte Ré 

conseguiu afastar-se do ônus probatório, já que obtém êxito para justificar 

a fatura em lide. Ressalta-se, não há que se falar em realização de perícia, 

tendo em vista que o registro fotográfico e os históricos de consumos, 

demonstram de forma clara o desvio, outrossim, a irregularidade não era 

no medidor e sim nas instalações da rede externa. Como se vê, trata-se 

de cobrança devida, não havendo que se falar em inexistência do débito, 

com efeito a revogação da tutela de urgência antecipada é medida que se 

impõe. Do mesmo modo, incabível a reparação por dano moral ante a 

ausência de ato ilícito. Insta apontar a tese repetitiva firmada pelo STJ, 

quanto a legitimidade da interrupção do serviço por faturas que derivam da 

recuperação do consumo: “Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de 

débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante 

prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (STJ - REsp: 1412433 

RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

28/09/2018). Salienta-se que não foi verificado qualquer afronta ao direito 

do contraditório e ampla defesa da parte autora na via extrajudicial, posto 

que foi entregue a consumidora a carta ao cliente e o termo de Ocorrência 

e inspeção. Tendo em vista a oferta de parcelamento na via extrajudicial e 

a respectiva aceitação, o acordo deve prevalecer, dessa maneira afasto o 

acolhimento do pedido contraposto. É a fundamentação, opino. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS 

EFEITOS DA LIMINAR E PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Opino pela a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, em eventual recurso. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015433-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1015433-77.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CARLOS ANTONIO DE BARROS PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propõe a ação para questionar a fatura de energia elétrica, 

no valor de R$ R$ 1.556,77 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais 

e setenta e sete centavos) , referente a uma recuperação de consumo da 

qual discorda. Dessa forma, requereu a declaração de inexistência do 

débito e a reparação em danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou 

a regularidade do débito e alegou que promoveu a revisão do faturamento 

na unidade consumidora da parte autora, em razão da constatação de 

irregularidade externa (Desvio de Energia no Ramal de Entrada), o que 

acarretava registro a menor. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Desnecessária a perícia quando as provas carreados 

aos autos são suficientes para a resolução da demanda. Preliminar que se 

afasta, ante a inexistência da complexidade da causa. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou não da fatura de 

energia elétrica, com consumo recuperado em dezoito meses que 

registrou 1.335 kWh. Insta assentar, que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se 

enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Verifica-se que a 

parte ré juntou ao autos, o termo de ocorrência e inspeção, fotografias e 

cópia da carta ao cliente, os quais são suficientes para legitimar a 

recuperação de consumo realizada na unidade consumidora, isso porque 

após a revisão os houve relevante alteração no consumo. (Id. Num. 

26595771 - Pág. 1) Analisando as faturas temos que antes da 

recuperação do consumo a unidade consumidora registrava um consumo 

de 9 a 41 kWh, nos meses posteriores da revisão o consumo alterou de 

forma evidente e registrou 167 kWh a 306 kWh. Dessa maneira, os dados 

acima demonstram que não há qualquer irregularidade com a fatura 

debatida, ademais, a parte ré seguiu os comandados da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL ao realizar a recuperação do consumo, 

sendo assim não é pertinente a anulação da fatura questionada. 

Registra-se que a ré entregou a parte autora a cópia do Termo de 

Ocorrência e inspeção. Sendo assim, observa-se que a parte Ré 

conseguiu afastar-se do ônus probatório, já que obtém êxito para justificar 

a fatura em lide. Ressalta-se, não há que se falar em realização de perícia, 

tendo em vista que o registro fotográfico e os históricos de consumos, 

demonstram de forma clara o desvio, outrossim, a irregularidade não era 

no medidor e sim nas instalações da rede externa. Como se vê, trata-se 

de cobrança devida, não havendo que se falar em inexistência do débito, 

com efeito a revogação da tutela de urgência antecipada é medida que se 

impõe. Do mesmo modo, incabível a reparação por dano moral ante a 

ausência de ato ilícito. Insta apontar a tese repetitiva firmada pelo STJ, 

quanto a legitimidade da interrupção do serviço por faturas que derivam da 

recuperação do consumo: “Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de 

débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos 
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princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante 

prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (STJ - REsp: 1412433 

RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

28/09/2018). Salienta-se que não foi verificado qualquer afronta ao direito 

do contraditório e ampla defesa da parte autora na via extrajudicial, posto 

que foi entregue a consumidora a carta ao cliente e o termo de Ocorrência 

e inspeção. Tendo em vista a oferta de parcelamento na via extrajudicial e 

a respectiva aceitação, o acordo deve prevalecer, dessa maneira afasto o 

acolhimento do pedido contraposto. É a fundamentação, opino. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS 

EFEITOS DA LIMINAR E PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Opino pela a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, em eventual recurso. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009581-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1009581-72.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Argui a requerida a preliminar de 

ilegitimidade passiva ao argumento que o contrato foi firmado 

exclusivamente com a seguradora Cardif. Não obstante o contrato de 

seguro constar como seguradora a empresa Cardif, também consta a ora 

requerida, Banco Toyota, portanto, a requerida possui parceria com a 

seguradora, tornando-se responsável solidária. Confira-se, a respeito do 

assunto, a seguinte ementa: JECCDF-005072) CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA 

APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Globex Utilidades 

S/A e o Banco Investcred Unibanco S/A, pertencem ao mesmo grupo 

econômico, sendo que na restrição do SPC (fl. 46) consta como 

requerente apenas a sigla Bco Pontocred. Assim, a legitimidade da 

primeira deve ser reconhecida em razão da teoria da aparência, criada 

para facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Verifica-se na 

procuração da recorrente o nome Pontocred, bem como das faturas do 

cartão de crédito com o nome Ponto Frio. Preliminar de ilegitimidade 

afastada. 2. A questão ora analisada se insere nas relações de consumo 

e como tal deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, deve responder a empresa pelos danos decorrentes 

da má prestação dos serviços que venha a causar ao consumidor, art. 14 

da Lei nº 8.078/90. 3. Configura deficiência na prestação do serviço a 

inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito. 4. Pacífico o entendimento da jurisprudência que em casos de 

negativação indevida de nome dos consumidores, o dano moral é 

presumido. Dano in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais 

quando fixado deve levar em conta a situação das partes e a extensão do 

dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, o que foi feito no presente caso. 6. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de 

acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(Processo nº 

2009.03.1.009201-6 (441331), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima. unânime, DJe 

27.08.2010). Ademais, exame da legitimidade deve ser feito à vista do que 

a parte autora afirmou, independentemente de, no exame do mérito, o 

pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando o 

reclamante que a reclamada lhe causou danos morais, está ela legitimada 

para responder aos termos da ação, independentemente de, na análise do 

mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Rejeito, assim, a 

preliminar em referência. Mérito Alega a parte requerente CONCEIÇÃO 

FABIANE DA SILVA que “A Reclamante ao financiar seu veículo junto ao 

banco Toyota, contratou o SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA TOYOTA. 

(doc anexo) A Reclamante foi demitida e ficou desempregada 

Involuntariamente em 31/01/2019, oportunidade em que acionou o sinistro 

junto a seguradora e requereu o pagamento de 04 (quatro) parcelas do 

seu financiamento, conforme consta na cobertura contratada. Os 

documentos exigidos foram enviados via correios, conforme comprova 

nos autos”, todavia, até o ajuizamento da ação, a requerida não efetuou o 

pagamento. A parte requerida sustenta a sua ilegitimidade. A parte autora 

em impugnação reconhece os pagamentos “Mesmo diante dos esforços 

da defesa com o objetivo se eximir da responsabilidade indenizatória 

decorrente do ato e dissidia, verifica-se que o pagamento da apólice só foi 

realizado no dia 18/09/2019, ou seja, após a propositura da ação, o que 

ficou demostrado que através das tentativas administrativa nada seria 

resolvido até a prescrição do direito em receber tal seguro contratado”. 

Incontroverso o pagamento das parcelas em 18/09/2019, não havendo 

que se falar em pagamento das 04 parcelas, conforme previsão 

contratual. A parte requerente pleiteia, também, indenização a título de 

danos morais. Não obstante o descumprimento contratual não enseje, 

necessariamente, na caracterização do dano moral, em situações 

excepcionais deve ser reconhecido. No caso em exame a parte apresenta 

comprovante de solicitação do pagamento em que consta a data de 

07/02/2019, sendo que o pagamento somente foi realizado em 18/09/2019, 

após o ajuizamento da ação. A parte requerente espera, portanto, 

aproximadamente 07 meses pelo pagamento das parcelas, o que a meu 

ver extrapola o limite do razoável e gera, inequivocamente, transtornos 

exacerbados caracterizadores do dano extrapatrimonial. Neste sentido, 

transcrevo a seguinte jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. ATRASO NA REPARAÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULO 

SINISTRADO. DANO MORAL, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA, CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O consumidor logrou comprovar a 

demora injustificada do fornecedor em proceder ao conserto do veículo 

sinistrado, que ficou aproximadamente cinco meses na concessionária, 

não obstante a previsão de entrega prevista na Ordem de Serviço de fl. 

43. De outro norte, a concessionária não apresentou prova adequada da 

alegação de que o atraso na autorização pela seguradora é que teria 

ensejado a irrazoável demora. 2. Com efeito, as inúmeras tentativas 

frustradas de obter o reparo do veículo objeto do sinistro em tempo 

razoável; a falta de informação adequada acerca do prazo para efetiva 

conclusão do serviço (que ocorreu apenas após cinco meses da entrada 

na oficina da concessionária); e a privação do autor de utilização de bem 

essencial, configuram um quadro de circunstâncias especiais com 

habilidade eficiente para violar a dignidade, rendendo ensejo à 
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configuração do dano moral, passível de indenização pecuniária. 3. A 

indenização foi fixada moderadamente, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, e não merece qualquer reparo neste 

grau revisor. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez) do valor da condenação. (Processo nº 2012.01.1.137101-0 

(673521), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, 

Rel. Sandra Reves Vasques Tonussi. unânime, DJe03.05.2013). 

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação 

suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a parte requerida 

tenha agido com dolo ou culpa grave. Sabe-se que a parte requerida é 

empresa de grande porte. Não há informações sobre as condições 

econômicas da parte requerente. A repercussão na esfera íntima da parte 

requerente, em razão da demora no recebimento da indenização 

securitária pode ser classificada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela parcial procedência do pedido inicial para 

condenar a requerida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação (21/10/2019). Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009581-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1009581-72.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Argui a requerida a preliminar de 

ilegitimidade passiva ao argumento que o contrato foi firmado 

exclusivamente com a seguradora Cardif. Não obstante o contrato de 

seguro constar como seguradora a empresa Cardif, também consta a ora 

requerida, Banco Toyota, portanto, a requerida possui parceria com a 

seguradora, tornando-se responsável solidária. Confira-se, a respeito do 

assunto, a seguinte ementa: JECCDF-005072) CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA 

APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Globex Utilidades 

S/A e o Banco Investcred Unibanco S/A, pertencem ao mesmo grupo 

econômico, sendo que na restrição do SPC (fl. 46) consta como 

requerente apenas a sigla Bco Pontocred. Assim, a legitimidade da 

primeira deve ser reconhecida em razão da teoria da aparência, criada 

para facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Verifica-se na 

procuração da recorrente o nome Pontocred, bem como das faturas do 

cartão de crédito com o nome Ponto Frio. Preliminar de ilegitimidade 

afastada. 2. A questão ora analisada se insere nas relações de consumo 

e como tal deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, deve responder a empresa pelos danos decorrentes 

da má prestação dos serviços que venha a causar ao consumidor, art. 14 

da Lei nº 8.078/90. 3. Configura deficiência na prestação do serviço a 

inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito. 4. Pacífico o entendimento da jurisprudência que em casos de 

negativação indevida de nome dos consumidores, o dano moral é 

presumido. Dano in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais 

quando fixado deve levar em conta a situação das partes e a extensão do 

dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, o que foi feito no presente caso. 6. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de 

acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(Processo nº 

2009.03.1.009201-6 (441331), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima. unânime, DJe 

27.08.2010). Ademais, exame da legitimidade deve ser feito à vista do que 

a parte autora afirmou, independentemente de, no exame do mérito, o 

pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando o 

reclamante que a reclamada lhe causou danos morais, está ela legitimada 

para responder aos termos da ação, independentemente de, na análise do 

mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Rejeito, assim, a 

preliminar em referência. Mérito Alega a parte requerente CONCEIÇÃO 

FABIANE DA SILVA que “A Reclamante ao financiar seu veículo junto ao 

banco Toyota, contratou o SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA TOYOTA. 

(doc anexo) A Reclamante foi demitida e ficou desempregada 

Involuntariamente em 31/01/2019, oportunidade em que acionou o sinistro 

junto a seguradora e requereu o pagamento de 04 (quatro) parcelas do 

seu financiamento, conforme consta na cobertura contratada. Os 

documentos exigidos foram enviados via correios, conforme comprova 

nos autos”, todavia, até o ajuizamento da ação, a requerida não efetuou o 

pagamento. A parte requerida sustenta a sua ilegitimidade. A parte autora 

em impugnação reconhece os pagamentos “Mesmo diante dos esforços 

da defesa com o objetivo se eximir da responsabilidade indenizatória 

decorrente do ato e dissidia, verifica-se que o pagamento da apólice só foi 

realizado no dia 18/09/2019, ou seja, após a propositura da ação, o que 

ficou demostrado que através das tentativas administrativa nada seria 

resolvido até a prescrição do direito em receber tal seguro contratado”. 

Incontroverso o pagamento das parcelas em 18/09/2019, não havendo 

que se falar em pagamento das 04 parcelas, conforme previsão 

contratual. A parte requerente pleiteia, também, indenização a título de 

danos morais. Não obstante o descumprimento contratual não enseje, 

necessariamente, na caracterização do dano moral, em situações 

excepcionais deve ser reconhecido. No caso em exame a parte apresenta 

comprovante de solicitação do pagamento em que consta a data de 

07/02/2019, sendo que o pagamento somente foi realizado em 18/09/2019, 

após o ajuizamento da ação. A parte requerente espera, portanto, 

aproximadamente 07 meses pelo pagamento das parcelas, o que a meu 

ver extrapola o limite do razoável e gera, inequivocamente, transtornos 

exacerbados caracterizadores do dano extrapatrimonial. Neste sentido, 

transcrevo a seguinte jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. ATRASO NA REPARAÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULO 

SINISTRADO. DANO MORAL, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA, CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O consumidor logrou comprovar a 

demora injustificada do fornecedor em proceder ao conserto do veículo 

sinistrado, que ficou aproximadamente cinco meses na concessionária, 

não obstante a previsão de entrega prevista na Ordem de Serviço de fl. 

43. De outro norte, a concessionária não apresentou prova adequada da 
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alegação de que o atraso na autorização pela seguradora é que teria 

ensejado a irrazoável demora. 2. Com efeito, as inúmeras tentativas 

frustradas de obter o reparo do veículo objeto do sinistro em tempo 

razoável; a falta de informação adequada acerca do prazo para efetiva 

conclusão do serviço (que ocorreu apenas após cinco meses da entrada 

na oficina da concessionária); e a privação do autor de utilização de bem 

essencial, configuram um quadro de circunstâncias especiais com 

habilidade eficiente para violar a dignidade, rendendo ensejo à 

configuração do dano moral, passível de indenização pecuniária. 3. A 

indenização foi fixada moderadamente, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, e não merece qualquer reparo neste 

grau revisor. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez) do valor da condenação. (Processo nº 2012.01.1.137101-0 

(673521), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, 

Rel. Sandra Reves Vasques Tonussi. unânime, DJe03.05.2013). 

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação 

suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a parte requerida 

tenha agido com dolo ou culpa grave. Sabe-se que a parte requerida é 

empresa de grande porte. Não há informações sobre as condições 

econômicas da parte requerente. A repercussão na esfera íntima da parte 

requerente, em razão da demora no recebimento da indenização 

securitária pode ser classificada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela parcial procedência do pedido inicial para 

condenar a requerida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação (21/10/2019). Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015260-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MANOEL DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015260-53.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Aduz a parte autora ADILSON MANOEL DE CAMPOS que “O 

Requerente é cliente da Requerida há aproximadamente 8 meses tendo 

contratado os serviços de telefonia e internet da empresa Requerida, para 

que lhe fossem fornecidos inicialmente por mês a quantidade de 3GB pelo 

valor mensal de R$ 29,99 referente ao telefone nº (65) 9290-5649. Ocorre 

que apesar da pontualidade do Requerente em adimplir com as suas 

obrigações contratuais, conforme anexo, a Requerida persiste desde o 

início do contrato em não fornecer a totalidade do serviço contratado. 

Conforme documentos anexos pode se comprovar que a quantidade de 

internet entregue ao consumidor era de apenas 2,0 GB, verificado pelo 

aplicativo da Requerida “Minha Claro” mensalmente pelo Requerente, ou 

seja, inferior ao valor que consta na sua fatura mensal que seria de 3GB, 

quantidade esta pela qual o Requerente pagava mensalmente, conforme 

extrato do aplicativo. sic Por fim, diz que contatou inúmeras vezes a 

requerida, se mantendo inerte a empresa nesses 08 meses. A requerida 

em sua defesa, sustenta que “Primeiramente. A autora é titular do contrato 

de nº 121854018 – linha 65 99290 5649, anteriormente ativo no plano de 

2GB ativos e para tanto, junta a tela demonstrando tal fato. Ocorre 

Excelência, que desde o mês 08/2019 o plano foi Ocorre Excelência, que 

desde o mês 08/2019 o plano foi (158)”, o que também é comprovado pela 

autora. Todavia, tais telas não possuem datas... ou seja, em nenhum 

momento restou comprovado que o plano contratado é de 3GB, mas que 

estaria sendo disponibilizado 2GB”. sic Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. Em que pese a parte autora sustentar que está sendo 

fornecido capacidade de internet inferior ao contratado, não apresenta 

aos autos, documentos HÁBEIS a comprovar suas alegações. Ressalta-se 

que apesar da parte autora afirmar que contatou a requerida durante 08 

meses, apresenta número de protocolos gerados em um único dia, com 

intervalo de minutos. Ademais, os “prints” apresentados não constam 

data, sendo que o que consta a capacidade de 2GB de internet sequer 

consta o número do telefone. Registra-se que a requerida apresenta 

fatura com vencimento em abril/2019 em que consta o plano de 2GB de 

internet no valor de R$29,90, bem como com vencimentos em agosto a 

outubro/2019 em que consta como plano contratado 03GB de internet. Por 

fim, em que pese a parte autora sustentar na impugnação que a requerida 

deixou de apresentar as faturas dos demais meses, ressalta-se que o 

autor não apresentou nenhuma fatura nos autos, sendo que as mesmas 

estão disponíveis no mesmo aplicativo em que obteve informações acerca 

do plano contratado, sendo sua incumbência comprovar a cobrança 

indevida/fornecimento de internet inferior ao contratado. Portanto, não 

comprova a parte autora suas alegações quanto ao fornecimento inferior 

de internet contratada e a cobrança indevida. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Por fim, a simples cobrança indevida não 

enseja em danos morais. Dessa forma não há que se falar em 

configuração de danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 
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na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015260-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MANOEL DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015260-53.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Aduz a parte autora ADILSON MANOEL DE CAMPOS que “O 

Requerente é cliente da Requerida há aproximadamente 8 meses tendo 

contratado os serviços de telefonia e internet da empresa Requerida, para 

que lhe fossem fornecidos inicialmente por mês a quantidade de 3GB pelo 

valor mensal de R$ 29,99 referente ao telefone nº (65) 9290-5649. Ocorre 

que apesar da pontualidade do Requerente em adimplir com as suas 

obrigações contratuais, conforme anexo, a Requerida persiste desde o 

início do contrato em não fornecer a totalidade do serviço contratado. 

Conforme documentos anexos pode se comprovar que a quantidade de 

internet entregue ao consumidor era de apenas 2,0 GB, verificado pelo 

aplicativo da Requerida “Minha Claro” mensalmente pelo Requerente, ou 

seja, inferior ao valor que consta na sua fatura mensal que seria de 3GB, 

quantidade esta pela qual o Requerente pagava mensalmente, conforme 

extrato do aplicativo. sic Por fim, diz que contatou inúmeras vezes a 

requerida, se mantendo inerte a empresa nesses 08 meses. A requerida 

em sua defesa, sustenta que “Primeiramente. A autora é titular do contrato 

de nº 121854018 – linha 65 99290 5649, anteriormente ativo no plano de 

2GB ativos e para tanto, junta a tela demonstrando tal fato. Ocorre 

Excelência, que desde o mês 08/2019 o plano foi Ocorre Excelência, que 

desde o mês 08/2019 o plano foi (158)”, o que também é comprovado pela 

autora. Todavia, tais telas não possuem datas... ou seja, em nenhum 

momento restou comprovado que o plano contratado é de 3GB, mas que 

estaria sendo disponibilizado 2GB”. sic Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. Em que pese a parte autora sustentar que está sendo 

fornecido capacidade de internet inferior ao contratado, não apresenta 

aos autos, documentos HÁBEIS a comprovar suas alegações. Ressalta-se 

que apesar da parte autora afirmar que contatou a requerida durante 08 

meses, apresenta número de protocolos gerados em um único dia, com 

intervalo de minutos. Ademais, os “prints” apresentados não constam 

data, sendo que o que consta a capacidade de 2GB de internet sequer 

consta o número do telefone. Registra-se que a requerida apresenta 

fatura com vencimento em abril/2019 em que consta o plano de 2GB de 

internet no valor de R$29,90, bem como com vencimentos em agosto a 

outubro/2019 em que consta como plano contratado 03GB de internet. Por 

fim, em que pese a parte autora sustentar na impugnação que a requerida 

deixou de apresentar as faturas dos demais meses, ressalta-se que o 

autor não apresentou nenhuma fatura nos autos, sendo que as mesmas 

estão disponíveis no mesmo aplicativo em que obteve informações acerca 

do plano contratado, sendo sua incumbência comprovar a cobrança 

indevida/fornecimento de internet inferior ao contratado. Portanto, não 

comprova a parte autora suas alegações quanto ao fornecimento inferior 

de internet contratada e a cobrança indevida. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Por fim, a simples cobrança indevida não 

enseja em danos morais. Dessa forma não há que se falar em 

configuração de danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013458-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1013458-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria de Fátima 

Almeida Salvador Reclamada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Alega a parte requerente que possui um plano controle junto a 

parte Requerida no importe de R$ 34,88 que é descontado diretamente de 

seu cartão de crédito. Aduz que sem nenhuma explicação passou a ser 

cobrada também do valor de R$ 54,85, o qual não reconhece. Afirma que 

efetuou reclamação administrativa junto ao PROCON, contudo não logrou 

êxito na solução. Assim requer a devolução do valor pago a maior e 

indenização por danos morais. A parte requerida, contesta, afirmando que 

sempre agiu de boa-fé, que a parte Requerente efetivou a contratação 

dos serviços. Afirma que não houve o preenchimento dos pressupostos 

caracterizados dos danos morais e não há que se falar em danos 

materiais, pois o serviço foi efetivamente contratado, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação rebatendo todos os pontos da peça defensiva. 

Embora a parte Requerida afirme que foi efetivada a contratação, não há 

nos autos nenhuma prova de que a parte Requerente tenha contratado o 

segundo plano, bem como não há qualquer comprovação de que o plano 

da parte Requerente é o de maior valor. Ademais, a não solução do fato 

administrativamente, quando intentado pelo consumidor, caracteriza 

evidente falha na prestação de serviço. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 
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constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. O 

que se constata compulsando os documentos dos autos é que resta 

razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao dano material, 

conforme acima destacado, a parte Requerente faz jus ao recebimento do 

valor pago em duplicidade, que perfaz o montante de R$ 438,56 

(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma 

simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da parte Requerida. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

para condenar a parte Requerida para restituição do importe de R$ 438,56 

(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma 

simples, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo índice INPC 

de cada desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação 

08.10.2019, bem como condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados desde a citação – 08.10.2019. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013458-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1013458-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria de Fátima 

Almeida Salvador Reclamada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Alega a parte requerente que possui um plano controle junto a 

parte Requerida no importe de R$ 34,88 que é descontado diretamente de 

seu cartão de crédito. Aduz que sem nenhuma explicação passou a ser 

cobrada também do valor de R$ 54,85, o qual não reconhece. Afirma que 

efetuou reclamação administrativa junto ao PROCON, contudo não logrou 

êxito na solução. Assim requer a devolução do valor pago a maior e 

indenização por danos morais. A parte requerida, contesta, afirmando que 

sempre agiu de boa-fé, que a parte Requerente efetivou a contratação 

dos serviços. Afirma que não houve o preenchimento dos pressupostos 

caracterizados dos danos morais e não há que se falar em danos 

materiais, pois o serviço foi efetivamente contratado, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação rebatendo todos os pontos da peça defensiva. 

Embora a parte Requerida afirme que foi efetivada a contratação, não há 

nos autos nenhuma prova de que a parte Requerente tenha contratado o 

segundo plano, bem como não há qualquer comprovação de que o plano 

da parte Requerente é o de maior valor. Ademais, a não solução do fato 

administrativamente, quando intentado pelo consumidor, caracteriza 

evidente falha na prestação de serviço. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. O 

que se constata compulsando os documentos dos autos é que resta 

razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 
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arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao dano material, 

conforme acima destacado, a parte Requerente faz jus ao recebimento do 

valor pago em duplicidade, que perfaz o montante de R$ 438,56 

(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma 

simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da parte Requerida. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

para condenar a parte Requerida para restituição do importe de R$ 438,56 

(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de forma 

simples, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo índice INPC 

de cada desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação 

08.10.2019, bem como condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados desde a citação – 08.10.2019. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013143-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT11978-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013143-89.2019.8.11.0002 Vistos, etc. A petição acostada 

no ID 26864508 e 26954287 noticia que as partes transigiram. Pelo 

exposto, decido pela homologação da transação celebrada pelas partes e 

com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código 

de Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Custas remanescentes se houver, pela parte Reclamada. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013143-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT11978-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013143-89.2019.8.11.0002 Vistos, etc. A petição acostada 

no ID 26864508 e 26954287 noticia que as partes transigiram. Pelo 

exposto, decido pela homologação da transação celebrada pelas partes e 

com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código 

de Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Custas remanescentes se houver, pela parte Reclamada. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015256-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RAPHAEL JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1015256-16.2019.8.11.0002 Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Mérito A revelia ocorre, no rito 

sumaríssimo, quando o réu deixa de apresentar contestação (art. 319 do 

CPC) ou em razão da ausência do demandado na audiência à sessão de 

conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 

9.099/95, Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz." In casu, a parte requerida deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em 

virtude disso, DECRETO a revelia da parte reclamada, nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis que o 

passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, 

entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 335, II, do CPC. Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE DAR COISA CERTA C/C TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte autora WILLIAN 

RAPHAEL JESUS DA SILVA que adquiriu da parte requerida a quantia de 

4.000 (quatro mil) tijolos pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Afirma 

que o valor foi entregue em mãos, e desde então vem tentando receber o 

produto e a parte contrária promete realizar a entrega datando dias e 

horários e não cumpre, afirmando que por diversas vezes tentou resolver 

o problema diretamente, mas sempre sem sucesso. Pleiteia liminarmente 

que seja determinada à parte requerida, a entrega dos tijolos adquiridos, 

ou que efetive o depósito do valor pago, em 24 (vinte e quatro) horas e no 

mérito, a entrega dos tijolos adquiridos ou a devolução do valor pago e 

indenização por danos morais. Registra-se que a parte autora apresentou 

aos autos inúmeras conversas de WhatsApp que comprovam a aquisição 

de 4.000 mil tijolos e as diversas cobranças acerca da não entrega do 

produto. Deste modo, o requerido era obrigado a cumprir a oferta 

apresentada, no tempo pactuado. Portanto, o pleito de obrigação de dar 

coisa certa deve ser acolhido, no que concerne à entrega dos 4.000 

(quatro mil) tijolos. A parte reclamante postula também indenização por 

danos morais. A parte autora tinha a legítima expectativa de receber o 

produto no prazo originalmente informado pelo requerido. O não 

recebimento e desgaste físico e emocional para a solução do impasse sem 

alcançar êxito, caracteriza o dano moral. Por outro lado, não há nenhum 

indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a 

responsabilidade civil, como anotado. Conforme mencionado, o requerido 

não apresentou defesa. Reconhecido o dano moral, resta a quantificação 

da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da 

humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor 

e do ofendido. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte 

reclamante pode ser classificada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios, devendo, assim, a reparação ser fixada em valor módico. 

Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte do pedido deduzido na inicial, condenando a 

reclamada a: 1) PROCEDER A ENTREGA DA QUANTIA DE 4.000 (QUATRO 

MIL) TIJOLOS conforme contratado à parte requerente no prazo de 10 

(dez) dias e; 2) pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos 

danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 

1%, contados da citação (05/11/2019). Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015256-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RAPHAEL JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1015256-16.2019.8.11.0002 Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Mérito A revelia ocorre, no rito 

sumaríssimo, quando o réu deixa de apresentar contestação (art. 319 do 

CPC) ou em razão da ausência do demandado na audiência à sessão de 

conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 

9.099/95, Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz." In casu, a parte requerida deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em 

virtude disso, DECRETO a revelia da parte reclamada, nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis que o 

passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, 

entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 335, II, do CPC. Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE DAR COISA CERTA C/C TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte autora WILLIAN 

RAPHAEL JESUS DA SILVA que adquiriu da parte requerida a quantia de 

4.000 (quatro mil) tijolos pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Afirma 

que o valor foi entregue em mãos, e desde então vem tentando receber o 

produto e a parte contrária promete realizar a entrega datando dias e 

horários e não cumpre, afirmando que por diversas vezes tentou resolver 

o problema diretamente, mas sempre sem sucesso. Pleiteia liminarmente 
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que seja determinada à parte requerida, a entrega dos tijolos adquiridos, 

ou que efetive o depósito do valor pago, em 24 (vinte e quatro) horas e no 

mérito, a entrega dos tijolos adquiridos ou a devolução do valor pago e 

indenização por danos morais. Registra-se que a parte autora apresentou 

aos autos inúmeras conversas de WhatsApp que comprovam a aquisição 

de 4.000 mil tijolos e as diversas cobranças acerca da não entrega do 

produto. Deste modo, o requerido era obrigado a cumprir a oferta 

apresentada, no tempo pactuado. Portanto, o pleito de obrigação de dar 

coisa certa deve ser acolhido, no que concerne à entrega dos 4.000 

(quatro mil) tijolos. A parte reclamante postula também indenização por 

danos morais. A parte autora tinha a legítima expectativa de receber o 

produto no prazo originalmente informado pelo requerido. O não 

recebimento e desgaste físico e emocional para a solução do impasse sem 

alcançar êxito, caracteriza o dano moral. Por outro lado, não há nenhum 

indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a 

responsabilidade civil, como anotado. Conforme mencionado, o requerido 

não apresentou defesa. Reconhecido o dano moral, resta a quantificação 

da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da 

humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor 

e do ofendido. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte 

reclamante pode ser classificada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios, devendo, assim, a reparação ser fixada em valor módico. 

Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte do pedido deduzido na inicial, condenando a 

reclamada a: 1) PROCEDER A ENTREGA DA QUANTIA DE 4.000 (QUATRO 

MIL) TIJOLOS conforme contratado à parte requerente no prazo de 10 

(dez) dias e; 2) pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos 

danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 

1%, contados da citação (05/11/2019). Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015194-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015194-73.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I, do CPC. Preliminares - Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o 

preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a 

alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, não há 

se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em 

primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste 

motivo para que nesta fase processual seja analisado o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a 

preliminar supra. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

requerente NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA que é pensionista do 

INSS e firmou com a instituição requerida um empréstimo consignado no 

valor de R$1.145,58 a ser descontado em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$258,66 com início em 02/08/2018 e ultimando em 03/05/2019, todavia, o 

banco deixou de descontar a última parcela, e desde então vem fazendo 

diversos descontos em seu benefício, e entrando em contato foi informada 

que ainda havia o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de 

débito, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais e a devolução em dobro da quantia cobrado/descontado da 

autora no total de R$1.293,30. O requerido, em sua peça de bloqueio, 

assevera que “O contrato supracitado encontra-se com a 1ª a 7ª parcelas 

adimplidas com atraso que chegou a cumular 01 dia, as 8ª a 9ª parcelas 

encontram-se adimplidas com atraso que chegou a cumular 154 dias, a 

10ª parcela encontra-se parcela encontra-se parcialmente adimplida com 

atraso que atingiu 193 dias, restando saldo devedor a ser adimplido. Ainda 

nesta toada, com relação a alegação da Autora de que os descontos 

ocorrem de maneira indevidas, a Requerida informa que a Autora efetuou 

o pagamento das 8ª a 9ª parcelas com atraso de 154 dias, e a 10ª parcela 

encontra-se parcialmente adimplida com atraso que atingiu a 193 dias, 

restando saldo devedor a ser adimplido, em função não provisionamento 

de saldo na conta indicada no momento da contratação para adimplemento 

das parcelas contratas, gerando assim encargos e juros”. sic Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Compulsando 

as provas carreadas ao feito, denoto que não assiste razão à parte 

requerente. Em que pese a parte autora afirmar na inicial que está sendo 

descontado diversos valores em sua conta corrente indevidamente e que 

somente a parcela com vencimento em março/2019 que não foi 

descontada, em análise aos documentos apresentados pela parte autora 

com a inicial verifica-se que a mesma não apresenta comprovante de 

todos os pagamentos, conforme alega. Ainda, em análise ao extrato 

apresentado pela requerida com a defesa 26165315 que além do mês 

03/2019, não foi realizado os descontos nos meses de 06, 07 e 08/2019, 

sendo que nos meses de 09, 10 e 11/2019 foram realizados vários 

descontos fracionados até o valor total das parcelas: 050670002020 

14/03/2019 R$ 258,66 8 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 12/06/2019 

R$ 258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/07/2019 R$ 

258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/08/2019 R$ 258,66 
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9/10 SALDO INSUFICIENTE Ressalta-se que a parte autora não impugnou 

os documentos apresentados, bem como não apresentou os 

comprovantes de que foi descontado valores nesses meses. Portanto, 

resta demonstrado que os descontos em sua conta corrente são 

decorrentes de contratação, mediante autorização de débito em conta. 

Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus 

da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é 

autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 

condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, especialmente quando assistida 

por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Logo, inexiste a configuração de qualquer 

ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há 

como concluir que o problema ocorrido com a parte autora foi efetuado de 

forma ilícita pela requerida, não podendo esta ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais e devolução de valores. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo a liminar. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015194-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015194-73.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I, do CPC. Preliminares - Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o 

preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a 

alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, não há 

se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em 

primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste 

motivo para que nesta fase processual seja analisado o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a 

preliminar supra. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

requerente NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA que é pensionista do 

INSS e firmou com a instituição requerida um empréstimo consignado no 

valor de R$1.145,58 a ser descontado em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$258,66 com início em 02/08/2018 e ultimando em 03/05/2019, todavia, o 

banco deixou de descontar a última parcela, e desde então vem fazendo 

diversos descontos em seu benefício, e entrando em contato foi informada 

que ainda havia o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de 

débito, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais e a devolução em dobro da quantia cobrado/descontado da 

autora no total de R$1.293,30. O requerido, em sua peça de bloqueio, 

assevera que “O contrato supracitado encontra-se com a 1ª a 7ª parcelas 

adimplidas com atraso que chegou a cumular 01 dia, as 8ª a 9ª parcelas 

encontram-se adimplidas com atraso que chegou a cumular 154 dias, a 

10ª parcela encontra-se parcela encontra-se parcialmente adimplida com 

atraso que atingiu 193 dias, restando saldo devedor a ser adimplido. Ainda 

nesta toada, com relação a alegação da Autora de que os descontos 

ocorrem de maneira indevidas, a Requerida informa que a Autora efetuou 

o pagamento das 8ª a 9ª parcelas com atraso de 154 dias, e a 10ª parcela 

encontra-se parcialmente adimplida com atraso que atingiu a 193 dias, 

restando saldo devedor a ser adimplido, em função não provisionamento 

de saldo na conta indicada no momento da contratação para adimplemento 

das parcelas contratas, gerando assim encargos e juros”. sic Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Compulsando 

as provas carreadas ao feito, denoto que não assiste razão à parte 

requerente. Em que pese a parte autora afirmar na inicial que está sendo 

descontado diversos valores em sua conta corrente indevidamente e que 

somente a parcela com vencimento em março/2019 que não foi 

descontada, em análise aos documentos apresentados pela parte autora 

com a inicial verifica-se que a mesma não apresenta comprovante de 

todos os pagamentos, conforme alega. Ainda, em análise ao extrato 

apresentado pela requerida com a defesa 26165315 que além do mês 

03/2019, não foi realizado os descontos nos meses de 06, 07 e 08/2019, 

sendo que nos meses de 09, 10 e 11/2019 foram realizados vários 

descontos fracionados até o valor total das parcelas: 050670002020 

14/03/2019 R$ 258,66 8 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 12/06/2019 

R$ 258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/07/2019 R$ 

258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/08/2019 R$ 258,66 

9/10 SALDO INSUFICIENTE Ressalta-se que a parte autora não impugnou 

os documentos apresentados, bem como não apresentou os 

comprovantes de que foi descontado valores nesses meses. Portanto, 

resta demonstrado que os descontos em sua conta corrente são 

decorrentes de contratação, mediante autorização de débito em conta. 

Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus 

da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é 

autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 
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condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, especialmente quando assistida 

por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Logo, inexiste a configuração de qualquer 

ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há 

como concluir que o problema ocorrido com a parte autora foi efetuado de 

forma ilícita pela requerida, não podendo esta ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais e devolução de valores. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo a liminar. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015194-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015194-73.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I, do CPC. Preliminares - Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o 

preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a 

alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, não há 

se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em 

primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste 

motivo para que nesta fase processual seja analisado o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a 

preliminar supra. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

requerente NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA que é pensionista do 

INSS e firmou com a instituição requerida um empréstimo consignado no 

valor de R$1.145,58 a ser descontado em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$258,66 com início em 02/08/2018 e ultimando em 03/05/2019, todavia, o 

banco deixou de descontar a última parcela, e desde então vem fazendo 

diversos descontos em seu benefício, e entrando em contato foi informada 

que ainda havia o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de 

débito, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais e a devolução em dobro da quantia cobrado/descontado da 

autora no total de R$1.293,30. O requerido, em sua peça de bloqueio, 

assevera que “O contrato supracitado encontra-se com a 1ª a 7ª parcelas 

adimplidas com atraso que chegou a cumular 01 dia, as 8ª a 9ª parcelas 

encontram-se adimplidas com atraso que chegou a cumular 154 dias, a 

10ª parcela encontra-se parcela encontra-se parcialmente adimplida com 

atraso que atingiu 193 dias, restando saldo devedor a ser adimplido. Ainda 

nesta toada, com relação a alegação da Autora de que os descontos 

ocorrem de maneira indevidas, a Requerida informa que a Autora efetuou 

o pagamento das 8ª a 9ª parcelas com atraso de 154 dias, e a 10ª parcela 

encontra-se parcialmente adimplida com atraso que atingiu a 193 dias, 

restando saldo devedor a ser adimplido, em função não provisionamento 

de saldo na conta indicada no momento da contratação para adimplemento 

das parcelas contratas, gerando assim encargos e juros”. sic Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Compulsando 

as provas carreadas ao feito, denoto que não assiste razão à parte 

requerente. Em que pese a parte autora afirmar na inicial que está sendo 

descontado diversos valores em sua conta corrente indevidamente e que 

somente a parcela com vencimento em março/2019 que não foi 

descontada, em análise aos documentos apresentados pela parte autora 

com a inicial verifica-se que a mesma não apresenta comprovante de 

todos os pagamentos, conforme alega. Ainda, em análise ao extrato 

apresentado pela requerida com a defesa 26165315 que além do mês 

03/2019, não foi realizado os descontos nos meses de 06, 07 e 08/2019, 

sendo que nos meses de 09, 10 e 11/2019 foram realizados vários 

descontos fracionados até o valor total das parcelas: 050670002020 

14/03/2019 R$ 258,66 8 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 12/06/2019 

R$ 258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/07/2019 R$ 

258,66 9/10 SALDO INSUFICIENTE 050670002020 10/08/2019 R$ 258,66 

9/10 SALDO INSUFICIENTE Ressalta-se que a parte autora não impugnou 

os documentos apresentados, bem como não apresentou os 

comprovantes de que foi descontado valores nesses meses. Portanto, 

resta demonstrado que os descontos em sua conta corrente são 

decorrentes de contratação, mediante autorização de débito em conta. 

Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus 

da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é 

autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 

condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, especialmente quando assistida 

por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 
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todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Logo, inexiste a configuração de qualquer 

ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há 

como concluir que o problema ocorrido com a parte autora foi efetuado de 

forma ilícita pela requerida, não podendo esta ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais e devolução de valores. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo a liminar. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012072-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACHADO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1012072-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Sebastião 

Machado Rocha Reclamada: Banco IBI Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que possuía um cartão de crédito junto a 

parte Requerida, contudo solicitou o cancelamento deste. Afirma que 

mesmo depois de cancelado foi enviada uma fatura no importe de R$ 

282,09, o qual não foi paga, uma vez que não concordava com a referida 

cobrança, gerando assim a negativação do nome da parte Requerente. 

Alega que foi até o PROCON, contudo não logrou êxito em solucionar o 

fato administrativamente. Assim pleiteia por indenização a título de dano 

moral e material. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando 

que não houve qualquer falha na prestação e serviço, uma vez que a 

cobrança da fatura é devida, sendo esta, fruto da utilização efetivada pela 

parte Requerente. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rebatendo todos os 

pontos apresentados na defesa. No contexto dos autos, verifico que a 

parte Requerente alegou em sua inicial que nada deve a parte Requerente 

e que a fatura de vencimento 13.07.2019 (ID 23727902) é indevida, uma 

vez que todo o valor que era devido foi quitado na fatura com vencimento 

em 13.06.2019 (ID 23727903). Ocorre que analisando a fatura do mês 

06.2019 é possível constatar que esta não possuía todos as parcelas do 

financiamento efetivado pela parte Requerente, sendo claro que não 

houve a cobrança neste mês das parcelas 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Por outro 

lado, constata-se na fatura com vencimento em 13.07.2019 que as 

parcelas faltantes no mês de 06.2019 foram inseridas e enviadas para 

que a parte Requerente efetivasse a quitação. Denoto assim, que a 

cobrança efetivada na fatura de Julho de 2019, nada mais é que o saldo 

remanescente dos encargos financiados pela parte Requerente. Assim, 

inexistindo qualquer comprovação de que a parte Requerente já tenha 

quitado os referidos encargos em outra fatura, tem-se por devido os 

valores cobrados na fatura de Julho de 2019. Deste modo entendo que a 

parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto ao 

efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela de 

urgência concedida no ID 24251003, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012072-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACHADO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1012072-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Sebastião 

Machado Rocha Reclamada: Banco IBI Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que possuía um cartão de crédito junto a 

parte Requerida, contudo solicitou o cancelamento deste. Afirma que 

mesmo depois de cancelado foi enviada uma fatura no importe de R$ 

282,09, o qual não foi paga, uma vez que não concordava com a referida 

cobrança, gerando assim a negativação do nome da parte Requerente. 

Alega que foi até o PROCON, contudo não logrou êxito em solucionar o 

fato administrativamente. Assim pleiteia por indenização a título de dano 

moral e material. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando 

que não houve qualquer falha na prestação e serviço, uma vez que a 

cobrança da fatura é devida, sendo esta, fruto da utilização efetivada pela 

parte Requerente. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rebatendo todos os 

pontos apresentados na defesa. No contexto dos autos, verifico que a 

parte Requerente alegou em sua inicial que nada deve a parte Requerente 

e que a fatura de vencimento 13.07.2019 (ID 23727902) é indevida, uma 

vez que todo o valor que era devido foi quitado na fatura com vencimento 

em 13.06.2019 (ID 23727903). Ocorre que analisando a fatura do mês 

06.2019 é possível constatar que esta não possuía todos as parcelas do 

financiamento efetivado pela parte Requerente, sendo claro que não 

houve a cobrança neste mês das parcelas 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Por outro 

lado, constata-se na fatura com vencimento em 13.07.2019 que as 

parcelas faltantes no mês de 06.2019 foram inseridas e enviadas para 

que a parte Requerente efetivasse a quitação. Denoto assim, que a 

cobrança efetivada na fatura de Julho de 2019, nada mais é que o saldo 

remanescente dos encargos financiados pela parte Requerente. Assim, 

inexistindo qualquer comprovação de que a parte Requerente já tenha 
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quitado os referidos encargos em outra fatura, tem-se por devido os 

valores cobrados na fatura de Julho de 2019. Deste modo entendo que a 

parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto ao 

efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela de 

urgência concedida no ID 24251003, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO FROZ SOUZA OAB - MA21012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000157-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO SILVA 

REQUERIDO: CENTRO UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO 

CUIABÁ/MT, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, na qual o requerente 

informa que concluiu o curso de Engenharia Mecânica no Centro 

Universitário UNIASSELVI (Unidade Poção), todavia, a instituição de ensino 

não permitiu que o autor participasse da colação de grau no próximo dia 

13/02/2020, sob a alegação de que o certificado de conclusão do ensino 

médio é recente. O requerente aduz que concluiu o ensino médio em 2009 

mediante supletivo e prestou o ENEM em 2014, assim, fazia jus ao 

certificado de conclusão antes de ingressar na universidade. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar, determinando à reclamada 

que receba a documentação e declare o autor apto à colação de grau, 

emitindo o respectivo diploma. No caso em tela, o provimento antecipatório 

se confunde com o mérito, sendo sensato e recomendável aguardar o 

encaminhamento processual, assegurando à requerida o salutar 

contraditório sobre os fatos, pois se determinar a colação de grau e 

consequente expedição do diploma se estará julgando o mérito, tornando o 

autor apto ao exercício da profissão, inclusive perante o CREA. Ademais, 

ao contatar a SEDUC em 2019, o autor teve que cursar outras disciplinas 

para que fosse emitido o certificado de conclusão do ensino médio, cujo 

exame supletivo prestou no ano de 2009, restando assim necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão, já 

que a comprovação do suposto vício na documentação ou qualquer 

irregularidade na conclusão do ensino médio depende da oitiva da parte 

contrária. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, 

pois o reclamante poderá colar grau em outra data. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1021536-06.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 15/01/2020 18:09:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018627-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI BITENCORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018627-85.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 15/01/2020 18:12:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015096-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALINE SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DINIZ DA SILVA NETO OAB - BA19449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015096-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RUTH ALINE SANTOS GOMES 
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REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte autora não 

apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, 

portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012261-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N°: 1012261-30.2019.8.11.0002 Polo Ativo: JOAQUIM ALVES 

DE MACEDO FILHO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Em análise dos autos, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas para que 

seja oportunizado à parte autora demonstrar a ocorrencia do 

corte/suspensão de energia alegado, motivo pelo qual DESIGNO audiência 

de Instrução para o dia 09/03/2020, às 09h40min, que deverá ser dirigida 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES 

PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009182-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009182-43.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, cumprir integralmente o despacho de ID 27519361, qual 

seja: "INTIMO a parte exequente a informar o nome e telefone da pessoa 

que acompanhará o oficial de justiça na diligência", sob pena de 

arquivamento Assinado eletronicamente 13/01/2020 14:23:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008885-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORY PRATES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008885-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 14:10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009692-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009692-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Jose Erivaldo 

Chaves de Almeida Reclamada: Aguas Cuiabá S/A DESPACHO Vistos etc. 

Após promover a análise das manifestações protocoladas nos autos, este 

juízo constatou que, em sede de impugnação, o Reclamante pugnou pela 

designação de uma audiência de instrução e julgamento. Destarte, em 

respeito ao pedido supracitado, bem como, a fim de possibilitar aos 

litigantes produzirem provas para uma melhor elucidação dos fatos, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 

11:00 horas, a qual deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 

9.099/95). INTIMO as partes para que compareçam e tragam as suas 

eventuais testemunhas. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001014-18.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, haja vista que o juntado não consta tal 
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informação, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 15/01/2020 13:36:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001035-91.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado e procuração atualizados, em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, uma vez que os 

documentos juntados datam o ano de 2018, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente 15/01/2020 13:54:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001040-16.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 15/01/2020 13:58:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001156-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

atualizada, conforme art. 654 §1º, do CC, bem como documento pessoal 

do sócio administrador, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 15/01/2020 15:07:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001086-05.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente 15/01/2020 

14:54:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA SIMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006718-46.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 14:01:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA SIMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006718-46.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 14:01:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006294-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSE SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA SOUSA MARTINS OAB - MT12100/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes 

tendo em vista a contrariedade dos argumentos de ambas as partes ao 

apresentarem os fatos do referido acidente, sendo imprescindível maior 

dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 02/03/2020, às 09h40min, que deverá ser dirigida 

pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA 

COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013494-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY MINAS NOVAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do CPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no ID 26228636, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após o transcurso 

do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015198-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015198-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS FREITAS DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise dos autos, observo que é necessária a oitiva 

das partes e testemunhas, pois a parte autora alega que houve corte no 

fornecimento de energia e a parte requerida afirma que não ocorreu o 

corte. Anote-se, ainda, que na data alegada a fartura estava vencida há 

05 dias, com pagamento realizado em 06/09 e, na data do corte a parte 

autora procurou o PROCON e em contato com a reclamada foi informado 

que não teve corte, mas sim religação, entretanto, não consta essa 

informação no histórico de OS na data em questão. DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 04 de março de 2020, às 11h00min, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012492-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PEREIRA SHOITE ITO (EXECUTADO)

SIDNEY JOSÉ DE ASSIS SHOITE ITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012492-57.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, cumprir integralmente o despacho de ID 27508990, qual 

seja "INTIMO a parte exequente a informar o nome e telefone da pessoa 

que acompanhará o oficial de justiça na diligência", sob pena de 

arquivamento. Assinado eletronicamente 13/01/2020 13:44:31

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006339-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Abadia Camelo Simi (EXECUTADO)

ELVINO SIMI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006339-08.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente 13/01/2020 13:31:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014992-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAAC FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Número do Processo: 1014992-96.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Adelmio da Silva Polo Passivo: Izaac Francisco da Silva Vistos etc. Em 

análise dos autos, observo que não há elementos probantes suficientes 

para a solução do litígio oposto entre as partes, sendo imprescindível 

maior dilação probatória, conforme pleiteado pela parte Requerente na 

inicial e na impugnação a contestação, a fim de que comprove os fatos, 

bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para tanto as 

partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob pena de 

preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

03/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 

9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010578-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010578-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROZANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise dos autos, observo que é necessária a oitiva 

das partes e testemunhas, vez que a parte autora alega que houve corte 

no fornecimento de energia e a ENERGISA alega que a UC estava auto 

religada e que fez a regularização, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 09 de março de 2020, às 10h20min, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008838-62.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida 

requereu a retificação do polo passivo, para que passe a constar SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA. Tendo em vista que foi a SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. que apresentou contestação, nada obsta que ela figure 

no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. 

Procedam-se as devidas retificações. - Da não comprovação de que 

tentou solucionar a questão extrajudicialmente Deixo de analisar em razão 

da ausência de obrigatoriedade em buscar solucionar administrativamente. 

- Da perda de objeto Deixo de analisar por se confundir com o mérito. 

Mérito Sustenta a parte requerente ANTONIA MARCELIA DA SILVA que 

“Em Novembro do ano de 2018 a Reclamante contratou o serviço de TV 

por assinatura disponibilizado pela Reclamada. A Reclamante recebeu em 

sua residência um funcionário da Reclamada oferecendo os serviços da 

empresa sendo cobrado pela Reclamada o valor de R$ 99,57 (noventa e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). Passado algum tempo, a 

Reclamante sentiu-se insatisfeita com a qualidade do serviço e entrou em 

contato com o serviço de atendimento da Reclamada com o objetivo de 

cancelar a sua assinatura. Foi então que foi informada de que não poderia 

realizar o cancelamento sem o pagamento de uma multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Além disso, funcionários da Reclamada 

informaram que havia sido aberta uma segunda assinatura em nome da 

Reclamante e que a referida assinatura também deveria ser quitada. A 

Reclamante se surpreendeu com a informação uma vez que nunca 

autorizou qualquer pessoa a fazer a assinatura do serviço em seu nome. 

Abrindo o aplicativo eletrônico da empresa Reclamada a Reclamante 

descobriu que foi aberto no dia 27/07/2019 uma segunda assinatura em 

seu nome com o endereço de cobrança na cidade de Coronel 

Sapucaia-MS, no entanto, a Reclamante sequer conhece alguém que more 

na referida cidade. Assim, entrando novamente em contato com a 

Reclamada por meio do protocolo de atendimento 2001973779579197 que 

registrado na segunda assinatura a contratação de um serviço no valor de 

R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) A Reclamante tentou, 

em contato com a Reclamada, que a situação fosse esclarecida a fim de 

que pudesse rescindir o contrato normalmente, contudo, foi exigido pela 

Reclamada o pagamento de multa rescisória no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) além do débito aberto de maneira fraudulenta em seu 

nome”. Sic A requerida SKY sustenta a perda de objeto, uma vez que 

cancelou o contrato, não existindo valores em aberto. A requerida afirma 

em defesa que cancelou o contrato r realizou a reversão dos valores 

devidos pela requerente. Requereu a parte requerente a condenação da 

parte requerida em indenização por danos morais. Muito embora se tenha 

reconhecido que a requerida não agiu de má-fé ao proceder a cobrança 

dos serviços não contratados, a teoria da responsabilidade civil determina 

que o causador do dano responde, também, pelos atos de omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, a teor do disposto no artigo 186, do 

Código Civil brasileiro, restando perfeitamente configurada a 

responsabilidade da reclamada pela reparação do dano moral sofrido pela 

parte reclamante. Nesse sentido, a respeito do entendimento da Egrégia 

Turma Única Recursal deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA - RECLAMAÇÕES 

ADMINISTRATIVASINFRUTÍFERAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Parte requerida 

que não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças por 

serviços que consumiram parte dos créditos inseridos pela consumidora 

em sua linha telefônica móvel. 2. Danos morais configurados no caso em 

apreço, pois a cobrança indevida foi reiterada e houve inércia da 

prestadora de serviço na solução administrativa do caso, conforme 

comprovam os números de protocolo apresentados na inicial. 3. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, 

o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 

Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido 

e parcialmente provido. Recurso Inominado nº 0027179-61.2016.811.0002 

Ademais, o tempo excessivo despendido em ligações destinadas ao call 

center, em razão da ineficiência do serviço, objetivando resolver 

administrativamente o problema sem o devido sucesso, é suficiente para a 

presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Não destoa o 

entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 1.6, das 

Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Enunciado 

N.º 1.6 - Call center ineficiente – dano moral: Configura dano moral a 

obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço de call 

center, por parte da empresa de telefonia, como estratégia para não dar o 

d e v i d o  a t e n d i m e n t o  a o s  r e c l a m o s  d o  c o n s u m i d o r . 

(http://www.tjpr.jus.br/enunciados-turmas-recursais) No mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INADEQUAÇÃO NO SERVIÇO 

DE CALL CENTER. Indenização imposta na sentença a título de danos 

morais majorada para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de 

cumprir de maneira adequada as funções esperadas da condenação 

(reparatória, punitiva e pedagógica). APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 

70040912214 - COMARCA DE SANTA MARIA - TJRS) Desta forma, diante 

do valor considerável cobrado indevidamente e o tempo despendido em 

ligações destinadas ao call center, corroborado com a frustração e 

angustia decorrente deste fato, não há dúvida quanto ao dano moral 

subjetivo (dano in re ipsa). Todavia, a fixação do montante da condenação 

a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 
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Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou 

objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação. 

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, fixo em R$2.000,00 a indenização por danos morais, importância 

que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para determinar que a requerida proceda o cancelamento do 

contrato fraudulento e dos débitos referente ao mencionado contrato, e 

por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a 

título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo 

juros de mora a partir da prolação e correção monetária a partir da data da 

citação (17/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008838-62.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida 

requereu a retificação do polo passivo, para que passe a constar SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA. Tendo em vista que foi a SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. que apresentou contestação, nada obsta que ela figure 

no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. 

Procedam-se as devidas retificações. - Da não comprovação de que 

tentou solucionar a questão extrajudicialmente Deixo de analisar em razão 

da ausência de obrigatoriedade em buscar solucionar administrativamente. 

- Da perda de objeto Deixo de analisar por se confundir com o mérito. 

Mérito Sustenta a parte requerente ANTONIA MARCELIA DA SILVA que 

“Em Novembro do ano de 2018 a Reclamante contratou o serviço de TV 

por assinatura disponibilizado pela Reclamada. A Reclamante recebeu em 

sua residência um funcionário da Reclamada oferecendo os serviços da 

empresa sendo cobrado pela Reclamada o valor de R$ 99,57 (noventa e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). Passado algum tempo, a 

Reclamante sentiu-se insatisfeita com a qualidade do serviço e entrou em 

contato com o serviço de atendimento da Reclamada com o objetivo de 

cancelar a sua assinatura. Foi então que foi informada de que não poderia 

realizar o cancelamento sem o pagamento de uma multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Além disso, funcionários da Reclamada 

informaram que havia sido aberta uma segunda assinatura em nome da 

Reclamante e que a referida assinatura também deveria ser quitada. A 

Reclamante se surpreendeu com a informação uma vez que nunca 

autorizou qualquer pessoa a fazer a assinatura do serviço em seu nome. 

Abrindo o aplicativo eletrônico da empresa Reclamada a Reclamante 

descobriu que foi aberto no dia 27/07/2019 uma segunda assinatura em 

seu nome com o endereço de cobrança na cidade de Coronel 

Sapucaia-MS, no entanto, a Reclamante sequer conhece alguém que more 

na referida cidade. Assim, entrando novamente em contato com a 

Reclamada por meio do protocolo de atendimento 2001973779579197 que 

registrado na segunda assinatura a contratação de um serviço no valor de 

R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) A Reclamante tentou, 

em contato com a Reclamada, que a situação fosse esclarecida a fim de 

que pudesse rescindir o contrato normalmente, contudo, foi exigido pela 

Reclamada o pagamento de multa rescisória no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) além do débito aberto de maneira fraudulenta em seu 

nome”. Sic A requerida SKY sustenta a perda de objeto, uma vez que 

cancelou o contrato, não existindo valores em aberto. A requerida afirma 

em defesa que cancelou o contrato r realizou a reversão dos valores 

devidos pela requerente. Requereu a parte requerente a condenação da 

parte requerida em indenização por danos morais. Muito embora se tenha 

reconhecido que a requerida não agiu de má-fé ao proceder a cobrança 

dos serviços não contratados, a teoria da responsabilidade civil determina 

que o causador do dano responde, também, pelos atos de omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, a teor do disposto no artigo 186, do 

Código Civil brasileiro, restando perfeitamente configurada a 

responsabilidade da reclamada pela reparação do dano moral sofrido pela 

parte reclamante. Nesse sentido, a respeito do entendimento da Egrégia 

Turma Única Recursal deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA - RECLAMAÇÕES 

ADMINISTRATIVASINFRUTÍFERAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Parte requerida 

que não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças por 

serviços que consumiram parte dos créditos inseridos pela consumidora 

em sua linha telefônica móvel. 2. Danos morais configurados no caso em 

apreço, pois a cobrança indevida foi reiterada e houve inércia da 

prestadora de serviço na solução administrativa do caso, conforme 

comprovam os números de protocolo apresentados na inicial. 3. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, 

o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 

Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido 

e parcialmente provido. Recurso Inominado nº 0027179-61.2016.811.0002 

Ademais, o tempo excessivo despendido em ligações destinadas ao call 

center, em razão da ineficiência do serviço, objetivando resolver 

administrativamente o problema sem o devido sucesso, é suficiente para a 

presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Não destoa o 

entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 1.6, das 

Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Enunciado 

N.º 1.6 - Call center ineficiente – dano moral: Configura dano moral a 

obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço de call 

center, por parte da empresa de telefonia, como estratégia para não dar o 

d e v i d o  a t e n d i m e n t o  a o s  r e c l a m o s  d o  c o n s u m i d o r . 

(http://www.tjpr.jus.br/enunciados-turmas-recursais) No mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INADEQUAÇÃO NO SERVIÇO 

DE CALL CENTER. Indenização imposta na sentença a título de danos 

morais majorada para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de 

cumprir de maneira adequada as funções esperadas da condenação 

(reparatória, punitiva e pedagógica). APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 

70040912214 - COMARCA DE SANTA MARIA - TJRS) Desta forma, diante 

do valor considerável cobrado indevidamente e o tempo despendido em 

ligações destinadas ao call center, corroborado com a frustração e 

angustia decorrente deste fato, não há dúvida quanto ao dano moral 

subjetivo (dano in re ipsa). Todavia, a fixação do montante da condenação 

a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 
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a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou 

objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação. 

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, fixo em R$2.000,00 a indenização por danos morais, importância 

que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para determinar que a requerida proceda o cancelamento do 

contrato fraudulento e dos débitos referente ao mencionado contrato, e 

por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a 

título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo 

juros de mora a partir da prolação e correção monetária a partir da data da 

citação (17/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014352-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LOMBARDI FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1014352-93.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar TIM S.A. Tendo em 

vista que foi a TIM S.A. que apresentou contestação, nada obsta que ela 

figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas retificações. - Da impugnação ao 

pedido de justiça gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz 

jus aos benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos 

autos o preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que 

pese a alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, 

não há se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está 

tramitando em primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo 

qual, inexiste motivo para que nesta fase processual seja analisado o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, 

rejeito a preliminar supra. Mérito Aduz a parte requerente OSCAR 

LOMBARDI FERNANDES que a requerida realizou descontos indevidos de 

seus créditos e que ao realizar reclamação junto à Anatel, a requerida 

informou que foi descontado o valor de R$20,00 referente a serviços não 

contratados, todavia, havia realizado o estorno em crédito. Diz que 

solicitou a devolução do referido valor em dobro e em espécie, no entanto, 

a requerida se manteve inerte. A requerida em sua defesa reconhece a 

cobrança questionada, mas sustenta sua legitimidade, afirmando ser 

decorrente de um serviço contratado pela parte requerente. A requerida, 

no entanto, deixou de apresentar documento comprobatório da 

contratação alegada. A parte autora apresentou resposta da empresa 

junto à Anatel em que reconhece a cobrança indevida e o estono do valor 

em créditos. Desta forma, considerando que o consumidor alega que os 

serviços cobrados não foram solicitados, cabe ao prestador do serviço a 

prova em sentido contrário, juntando nos autos prova de que o 

consumidor expressamente autorizou a contratação do serviço. Todavia, 

conforme explanado, no presente caso, não há documentos juntados nos 

autos que comprove que os referidos serviços foram efetivamente 

contratados. Portanto, em face da ausência de provas acerca da efetiva 

contratação, atentando que para as regras de hermenêutica, deve-se 

decidir em desfavor da parte sobre a qual recai o ônus probatório, 

presumindo-se como indevida a cobrança dos serviços não solicitados e, 

consequentemente, encontra-se caracterizado o ato ilícito. A parte autora 

pleiteou a devolução em dobro do valor descontado indevidamente. Em 

análise aos documentos apresentados, verifica-se o desconto no valor 

total de R$20,00. Todo aquele que cobrar quantia indevida, deve pagar ao 

devedor o equivalente ao valor exigido indevidamente, sendo que, aquele 

que exigiu e já recebeu a quantia indevida, deve restituí-la em dobro. Neste 

sentido é o que preconiza o parágrafo único do artigo 42 do Código de 

Defesa Consumidor: Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Portanto, sendo indevida a 

cobrança de serviços não solicitados, como demonstrado é devida a 

repetição de indébito. Quanto à forma da repetição de indébito, o Egrégio 

STJ ao interpretar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, já 

consolidou entendimento de que é devida a forma dobrada quando a 

cobrança for devida por engano injustificável decorrente de dolo ou culpa 

do credor, já que havendo engano justificável a repetição deverá ocorrer 

na forma simples. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. 

ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ECONOMIAS. CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. O art. 42, parágrafo 

único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável". 2. Interpretando o referido dispositivo 

legal, as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte de Justiça 

firmaram orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, 

só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta 

do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 20.4.2009). Ademais, "basta a culpa para a incidência de 

referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano 

justificável por parte do fornecedor" (REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. 

Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). Destarte, o engano somente é 

considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. 3. Na 

hipótese dos autos, conforme premissas fáticas formadas nas instâncias 

ordinárias, não é razoável falar em engano justificável. A cobrança 

indevida de tarifa de água e esgoto deu-se em virtude de culpa da 

concessionária, a qual incorreu em erro no cadastramento das unidades 

submetidas ao regime de economias. Assim, caracterizada a cobrança 

abusiva, é devida a repetição de indébito em dobro ao consumidor, nos 

termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 4. Recurso especial provido. 

(STJ REsp 1084815/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 23/06/2009, DJe 05/08/2009) Em exame do caso concreto e 

considerando que a cobrança de serviços não solicitados não se 

apresenta como motivo justificável, além de ser devida a repetição de 

indébito, esta deve ocorrer de forma dobrada. Requereu ainda a parte 

requerente a condenação da parte requerida em indenização por danos 

morais. Pois bem. Entendo que não merece acolhida tal pretensão da parte 

autora, uma vez que, o mero débito indevido de serviços telefônicos nos 

créditos de recarga de telefone móvel, não é suficiente para ensejar 

indenização por dano moral. Acerca dos danos morais, vejamos o que 

prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos: 

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. Assim, para que se configure o dano moral, é 

imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, 

seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em 

testilha. Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a 

garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação 
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da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada 

pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao 

decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero 

aborrecimento. Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações 

de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, 

juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória 

entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais 

passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente 

pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral. É certo que, 

todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a 

Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por 

qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve 

ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de 

ser deferida para casos de meros aborrecimentos. A vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o 

homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. A Jurisprudência é pacífica nesse sentido: 

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é 

indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 

301.729-0, Juiz Lauro Bracarense). Dessa maneira, da análise detida dos 

fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito 

em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou 

situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve 

repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de 

mero aborrecimento. Pelo exposto, decido pela parcial procedência do 

pedido inicial apenas para condenar a requerida a restituir à parte 

requerente a quantia de R$20,00 (vinte reais), em dobro, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação (18/10/2019). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015391-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAIKON DE SOUZA MAGALHAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015391-28.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito A parte requerente JONNY MAIKON DE 

SOUZA MAGALHAES que possuía financiamento com o Banco Bradesco 

e que “Mesmo com as dificuldades da vida o Requerente pagava as 

parcelas do financiamento, porém, ocorreu que as cinco últimas parcelas 

ficaram em atraso até a data de 21 de setembro de 2018, totalizando a 

época, um valor de R$ 4.047,18 (quatro mil e quarenta e sete reais e 

dezoito centavos) (...) O Requerente entrou em contato, e assim lhe 

encaminharam o boleto de quitação total da dívida, com desconto no valor 

de R$ 1.262,00 (um mil duzentos e sessenta e dois reais), o qual vem 

indicando o N° do contrato: 4335303182/10, referente às prestações 31/ 

32/ 33/ 34/ 35/ 36, sendo assim efetuou o pagamento, conforme histórico 

de conta, em anexo”. Diz que teve seu nome negativado pelas requeridas 

indevidamente. As requeridas apresentaram defesas genéricas afirmando 

apenas que não cometeram nenhum ato ilícito, não impugnando a 

afirmação da parte autora de que realizou acordo e quitou o débito. Cabe à 

parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte reclamante 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Desse 

modo, não havendo impugnação especificada dos fatos, presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Conforme mencionado, as requeridas 

não impugnaram o boleto e o comprovante de pagamento realizado em 

20/09/2018. Registra-se que a restrição possui como vencimento 

19/07/2015, inserida em 10/06/2019 no valor de R$4.047,18. Evidencia-se 

assim, falha no sistema da requerida, que não registrou o pagamento do 

débito e procedeu a restrição em nome da parte requerente. O 

entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos 

de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

considerada como moderada. Porém, o valor a ser fixado deve atender 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo 

que fixo neste caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Registra-se que 

a restrição está em nome da requerida ATIVOS S/A, sendo esta 

responsável pelo dano. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (13/11/2019) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015391-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAIKON DE SOUZA MAGALHAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015391-28.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito A parte requerente JONNY MAIKON DE 

SOUZA MAGALHAES que possuía financiamento com o Banco Bradesco 

e que “Mesmo com as dificuldades da vida o Requerente pagava as 

parcelas do financiamento, porém, ocorreu que as cinco últimas parcelas 

ficaram em atraso até a data de 21 de setembro de 2018, totalizando a 

época, um valor de R$ 4.047,18 (quatro mil e quarenta e sete reais e 

dezoito centavos) (...) O Requerente entrou em contato, e assim lhe 

encaminharam o boleto de quitação total da dívida, com desconto no valor 

de R$ 1.262,00 (um mil duzentos e sessenta e dois reais), o qual vem 

indicando o N° do contrato: 4335303182/10, referente às prestações 31/ 

32/ 33/ 34/ 35/ 36, sendo assim efetuou o pagamento, conforme histórico 

de conta, em anexo”. Diz que teve seu nome negativado pelas requeridas 

indevidamente. As requeridas apresentaram defesas genéricas afirmando 

apenas que não cometeram nenhum ato ilícito, não impugnando a 

afirmação da parte autora de que realizou acordo e quitou o débito. Cabe à 

parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte reclamante 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Desse 

modo, não havendo impugnação especificada dos fatos, presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Conforme mencionado, as requeridas 

não impugnaram o boleto e o comprovante de pagamento realizado em 

20/09/2018. Registra-se que a restrição possui como vencimento 

19/07/2015, inserida em 10/06/2019 no valor de R$4.047,18. Evidencia-se 

assim, falha no sistema da requerida, que não registrou o pagamento do 

débito e procedeu a restrição em nome da parte requerente. O 

entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos 

de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

considerada como moderada. Porém, o valor a ser fixado deve atender 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo 

que fixo neste caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Registra-se que 

a restrição está em nome da requerida ATIVOS S/A, sendo esta 

responsável pelo dano. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (13/11/2019) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015391-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAIKON DE SOUZA MAGALHAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015391-28.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito A parte requerente JONNY MAIKON DE 

SOUZA MAGALHAES que possuía financiamento com o Banco Bradesco 

e que “Mesmo com as dificuldades da vida o Requerente pagava as 

parcelas do financiamento, porém, ocorreu que as cinco últimas parcelas 

ficaram em atraso até a data de 21 de setembro de 2018, totalizando a 

época, um valor de R$ 4.047,18 (quatro mil e quarenta e sete reais e 

dezoito centavos) (...) O Requerente entrou em contato, e assim lhe 

encaminharam o boleto de quitação total da dívida, com desconto no valor 

de R$ 1.262,00 (um mil duzentos e sessenta e dois reais), o qual vem 

indicando o N° do contrato: 4335303182/10, referente às prestações 31/ 

32/ 33/ 34/ 35/ 36, sendo assim efetuou o pagamento, conforme histórico 

de conta, em anexo”. Diz que teve seu nome negativado pelas requeridas 

indevidamente. As requeridas apresentaram defesas genéricas afirmando 

apenas que não cometeram nenhum ato ilícito, não impugnando a 

afirmação da parte autora de que realizou acordo e quitou o débito. Cabe à 

parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte reclamante 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Desse 

modo, não havendo impugnação especificada dos fatos, presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Conforme mencionado, as requeridas 

não impugnaram o boleto e o comprovante de pagamento realizado em 

20/09/2018. Registra-se que a restrição possui como vencimento 

19/07/2015, inserida em 10/06/2019 no valor de R$4.047,18. Evidencia-se 

assim, falha no sistema da requerida, que não registrou o pagamento do 
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débito e procedeu a restrição em nome da parte requerente. O 

entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos 

de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

considerada como moderada. Porém, o valor a ser fixado deve atender 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo 

que fixo neste caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Registra-se que 

a restrição está em nome da requerida ATIVOS S/A, sendo esta 

responsável pelo dano. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (13/11/2019) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGEN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009541-90.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. 

Mérito Aduz a parte autora EDVIRGEN MARIA DA SILVA que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/1171311-2, e que recebeu 

uma fatura em 30.01.2019 no valor exorbitante de R$ 620,50 (seiscentos e 

vinte reais e cinquenta centavos), apontando ser enquadrada em BAIXA 

RENDA, quantia não condizente com seu consumo, informando que tentou 

resolver administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso. Pleiteia 

liminarmente que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, bem como retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e no mérito a declaração de inexistência do débito e danos morais. 

A requerida em sua defesa, afirmou que a parte autora assinou 

espontaneamente a confissão de dívida e que os valores cobrados são 

devidos. Diz que as faturas dos meses de setembro e dezembro/2018 

foram emitidas pela média. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da 

prova, porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a 

substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte 

requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de realizar tal 

diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Em 

simples análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de 

fato, que a fatura do mês de janeiro//2019 por mais que tenha sido 

cobrado o acúmulo dos dois meses anterior (novembro e dezembro/2018) 

está com consumo muito superior aos demais meses em que foi realizada 

a leitura, vejamos: · 07/2018 – leitura confirmada: 339kWh; · 10/2018 – 

leitura confirmada: 431kWh; · 01/2019 – leitura confirmada: 857kWh 

(objeto da lide); · 04/2019 – leitura confirmada: 276kWh; · 07/2019 – leitura 

confirmada: 202kWh. Ressalta-se ainda que o consumo apurado pela 

média dos meses de novembro e dezembro/2018 não estão abaixo da 

média de consumo quando da realização da leitura: · 11/2018 – leitura pela 

média: 327kWh; · 12/2018 – leitura pela média: 324kWh; Aplica-se à 

espécie a inversão do ônus da prova, porque a reclamada é que detém 

condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas 

faturas. Alegando a parte reclamante a incidência de consumo atípico, 

cumpria à reclamada encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa 

do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar 

relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos 

autos. Deixando de realizar tal diligência ou não comprovando aos autos 

que o fez, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. 

Apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpre 

à reclamada provar, de forma inconcussa, que ocorreu o consumo 

registrado e, para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do 

medidor, acompanhado de laudo firmado por profissional habilitado. Na 

hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da 

empresa reclamada, justificadora do não pagamento da fatura, na forma 

como foi emitida. O nome da parte reclamante foi inserido nos cadastros 

restritivos de crédito. É responsável a concessionária de serviço público 

de energia elétrica pelos danos gerados pelos transtornos decorrentes 

das cobranças, quando estas se fundamentam em fatura com registro de 

consumo anômalo, justificador do inadimplemento do consumidor. Não há 

duvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual 

poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação, pode ser considerada 

como leve. A reclamada é uma concessionária de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$8.000,00. Pleiteou ainda a parte autora a declaração de 

inexistência do débito, no entanto, existindo consumo, tal pleito caracteriza 

enriquecimento ilícito, motivo pelo qual, determino a retificação da fatura do 

mês 01/2019 para constar a média de consumo dos 03 meses posteriores 

referente aos meses em que foi realizada a leitura. A requerida 

apresentou pedido contraposto, todavia, restando caracterizado o 

consumo indevido, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial para: 1) 

determinar a retificação da fatura do mês 01/2019 para constar a média de 

consumo dos 03 meses posteriores referente aos meses em que foi 

realizada a leitura, devendo a requerida conceder prazo de 30 dias para 

pagamento, bem como apresentar a fatura retificada nos autos e; 2) 

condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente 
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corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (12/08/2019). DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Ratifico a liminar concedida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGEN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009541-90.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. 

Mérito Aduz a parte autora EDVIRGEN MARIA DA SILVA que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/1171311-2, e que recebeu 

uma fatura em 30.01.2019 no valor exorbitante de R$ 620,50 (seiscentos e 

vinte reais e cinquenta centavos), apontando ser enquadrada em BAIXA 

RENDA, quantia não condizente com seu consumo, informando que tentou 

resolver administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso. Pleiteia 

liminarmente que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, bem como retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e no mérito a declaração de inexistência do débito e danos morais. 

A requerida em sua defesa, afirmou que a parte autora assinou 

espontaneamente a confissão de dívida e que os valores cobrados são 

devidos. Diz que as faturas dos meses de setembro e dezembro/2018 

foram emitidas pela média. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da 

prova, porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a 

substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte 

requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de realizar tal 

diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Em 

simples análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de 

fato, que a fatura do mês de janeiro//2019 por mais que tenha sido 

cobrado o acúmulo dos dois meses anterior (novembro e dezembro/2018) 

está com consumo muito superior aos demais meses em que foi realizada 

a leitura, vejamos: · 07/2018 – leitura confirmada: 339kWh; · 10/2018 – 

leitura confirmada: 431kWh; · 01/2019 – leitura confirmada: 857kWh 

(objeto da lide); · 04/2019 – leitura confirmada: 276kWh; · 07/2019 – leitura 

confirmada: 202kWh. Ressalta-se ainda que o consumo apurado pela 

média dos meses de novembro e dezembro/2018 não estão abaixo da 

média de consumo quando da realização da leitura: · 11/2018 – leitura pela 

média: 327kWh; · 12/2018 – leitura pela média: 324kWh; Aplica-se à 

espécie a inversão do ônus da prova, porque a reclamada é que detém 

condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas 

faturas. Alegando a parte reclamante a incidência de consumo atípico, 

cumpria à reclamada encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa 

do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar 

relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos 

autos. Deixando de realizar tal diligência ou não comprovando aos autos 

que o fez, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. 

Apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpre 

à reclamada provar, de forma inconcussa, que ocorreu o consumo 

registrado e, para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do 

medidor, acompanhado de laudo firmado por profissional habilitado. Na 

hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da 

empresa reclamada, justificadora do não pagamento da fatura, na forma 

como foi emitida. O nome da parte reclamante foi inserido nos cadastros 

restritivos de crédito. É responsável a concessionária de serviço público 

de energia elétrica pelos danos gerados pelos transtornos decorrentes 

das cobranças, quando estas se fundamentam em fatura com registro de 

consumo anômalo, justificador do inadimplemento do consumidor. Não há 

duvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual 

poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação, pode ser considerada 

como leve. A reclamada é uma concessionária de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$8.000,00. Pleiteou ainda a parte autora a declaração de 

inexistência do débito, no entanto, existindo consumo, tal pleito caracteriza 

enriquecimento ilícito, motivo pelo qual, determino a retificação da fatura do 

mês 01/2019 para constar a média de consumo dos 03 meses posteriores 

referente aos meses em que foi realizada a leitura. A requerida 

apresentou pedido contraposto, todavia, restando caracterizado o 

consumo indevido, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial para: 1) 

determinar a retificação da fatura do mês 01/2019 para constar a média de 

consumo dos 03 meses posteriores referente aos meses em que foi 

realizada a leitura, devendo a requerida conceder prazo de 30 dias para 

pagamento, bem como apresentar a fatura retificada nos autos e; 2) 

condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (12/08/2019). DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Ratifico a liminar concedida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011436-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JESUS JOSE TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1011436-86.2019.8.11.0002 Reclamante: Jesus José 

Trindade Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que possui um seguro 

contratado junto a parte Requerida desde 1992, o qual paga regularmente. 

Afirma que em Fevereiro de 2019 tomou ciência de que possuía direito a 

um prêmio de um salário, em caso de desemprego. Alega que ficou 

desempregado em 2016 e que não tinha ciência desta cláusula, assim 

solicitou o resgate do prêmio, contudo foi negado sob o argumento de que 

a pretensão estava prescrita. Assim, requer o pagamento do prêmio e 

indenização a título de dano moral. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que competia a este solicitar o resgate do prêmio a 

tempo e modo devidos, não cabendo a pretensão de resgate do prêmio 

depois de um ano. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rebatendo todos os 

pontos apresentados na defesa. No contexto dos autos, verifico que a 

parte Requerente afirma que desconhecia os benefícios do seguro que 

contratou em 1992, motivo pelo qual não realizou a solicitação do resgate 

do prêmio no tempo e modo devidos. Todavia, não pode a parte 

Requerente se valer de sua torpeza para se beneficiar. Como restou 

demonstrado pela parte Requerida, não cabe a indenização do seguro, 

tanto tempo depois do fato gerador do prêmio. Assim, entendo que caberia 

a parte Requerente, como consumidor, saber as condições e benefícios 

do seguro que está pagando, não podendo este se valer do seu 

desconhecimento para garantir um benefício, depois de ultrapassado o 

prazo para solicitação. Deste modo entendo que a parte Requerente 

deixou de produzir prova que lhe competia quanto a efetiva impossibilidade 

de se solicitar o seguro no tempo e modo devidos, motivo pelo qual, não 

resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus 

da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a 

parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013831-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISNALDO MANOEL DE SOUZA 14859440153 (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1013831-51.2019.8.11.0002 Reclamante: M Parts - 

Distribuidora de Componentes Automotivos LTDA – EPP Reclamado: 

Francisnaldo Manoel de Souza 14859440153 Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida no importe de R$ 690,74 (seiscentos e noventa reais e 

setenta e quatro centavos), referente a compra de produtos efetivada, 

conforme documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto 

até a propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 15.10.2019, ID 25383820, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 01.11.2019, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria 

de fato, entretanto, à revelia da parte Reclamada não induz a procedência 

do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 

9099/95). Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, há 

um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, não havendo 

questionamento quanto ao valor da dívida, reconheço como devido o valor 

de R$ 690,74 (seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), 

valor este referente ao débito principal demandado, que deverá ser 

corrigido e acrescido de juros moratórios desde os seus respectivos 

vencimentos. Por outro lado, não assiste razão a parte Requerente quanto 

ao pedido de danos morais, uma vez que o simples inadimplemento de uma 

obrigação contratada não é capaz de ensejar a indenização por dano 

moral. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 690,74 (seiscentos e 

noventa reais e setenta e quatro centavos), referente aos boletos 

anexados na inicial, e por consequência, CONDENO a parte requerida a 

pagar, à parte requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros simples de 1% a.m. desde os respectivos vencimentos dos boletos. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013865-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDO PFINGSTAG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))
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FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1013865-26.2019.8.11.0002 Reclamante: Jaildo Pfingstag 

Reclamado: Hoepers Recuperadora de Crédito S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que vem sendo 

cobrado indevidamente pela parte Requerida referente a um débito 

prescrito. Afirma que devido a esta cobrança o seu SCORE se encontra 

baixo. Por estes motivos requer a declaração de inexistência de débito 

referente ao valor citado, bem como pleiteia indenização por danos morais. 

A parte requerida alega, em suma, que inexiste qualquer negativação no 

nome da parte Requerente, o que há é apenas uma opção para negociar 

dívidas vencidas. Afirma que o SCORE da parte Requerente se encontra 

baixo, em razão deste ter sofridos 33 negativações nos últimos anos, 

inexistindo qualquer relação com a cobrança da dívida vencida pela parte 

Requerida. Assim alega que a parte Requerente não comprovou que 

sofreu qualquer abalo moral. Por este motivo requer a total improcedência 

dos pedidos da inicial. A parte Requerente impugnou a contestação 

alegando que a parte Requerida não efetivou nenhuma comprovação dos 

argumentos esboçados, reiterando, por fim, a procedência dos pedidos. 

Em atenta análise dos autos constato que a parte Requerida está 

efetivando a cobrança de uma dívida vencida em 2005, assim resta 

evidente que a referida pretensão de se efetivar a cobrança está 

prescrita, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do Código Civil, não 

cabendo a sua realização por nenhum meio. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Em 

se tratando de relação de consumo, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, confirmou os 

fatos narrados na inicial. Desta feita, acolho o pedido da parte Requerente, 

bem como declaro prescrita a pretensão de se efetivar a cobrança do 

débito no importe de R$ 148,60 (cento e quarenta e oito reais e sessenta 

centavos) com vencimento para 17.01.2005. Melhor sorte não assiste à 

parte Reclamante quanto ao pedido por danos morais, já que os fatos em 

questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, 

configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve comprovação pela 

parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil para solução 

administrativa, pois sequer comprovou que tentou resolver o problema 

administrativamente e que a empresa tenha se recusado a resolvê-lo. 

Ademais, como comprovado pela parte Requerida o SCORE da parte 

Requerente se encontra baixo, devido às diversas negativações sofridas 

por este durante os últimos anos, conforme histórico de negativação 

acostado no ID 25498057. Desta maneira incabível a condenação em 

danos morais, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO 

PRESTAMISTA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de 

seguro prestamista é indevida quando inexistente provas de contratação 

por parte do consumidor, fato que enseja o dever de restituição. Embora 

reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, não é passível de 

indenização por danos morais, em razão da ausência de ofensa aos 

direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo fato de ter 

sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos). 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declaro prescrita a pretensão 

de se efetivar a cobrança do débito no importe de R$ 148,60 (cento e 

quarenta e oito reais e sessenta centavos) com vencimento para 

17.01.2005, restando improcedentes todos os demais pedidos. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015748-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BATISTELLA DURKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1015748-08.2019.811.0002 Parte Reclamante: Camila 

Batistella Durks Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da 

incompetência do Juizado Especial – Perícia A parte Requerida alega que o 

juízo é incompetente para julgar a presente demanda, uma vez que se faz 

necessária a realização de perícia, todavia, resta evidente que não há 

complexidade na presente demanda, bem como as provas do direito 

poderiam ser produzidas pelas partes, inexistindo motivo declarar este 

juízo incompetente. Desta forma rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débitos e indenização por 

danos morais, ao argumento de que está sendo cobrado por dois 

supostos débitos no valor de R$ 318,66 (trezentos e dezoito reais e 

sessenta e seis centavos) e de R$ 219,52 (duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e dois centavos) a título de recuperação de consumo. Alega 

que não foi comunicada quanto a suposta irregularidade encontrada em 

seu medidor e que não foi responsável pela suposta falha encontrada, 

motivo pelo qual requer a declaração de inexistência dos dois débitos, bem 

como requer indenização por danos morais. A parte requerida contesta a 

autora alegando que os débitos são regulares, tendo em vista que foi 

encontrada irregularidade no medidor, denominada como “LIGAÇÃO 

INVERTIDA” na fiscalização realizada em 16.01.2019, sendo que tal 

irregularidade acarreta na leitura a menor do consumo de energia elétrica 

da Unidade Consumidora. Por este motivo alega que ao encaminhar as 

faturas de recuperação de consumo agiu dentro do seu exercício regular 

do direito e inexiste dever de indenizar. A parte Requerente deixou de 

impugnar a contestação. O que se depreende dos autos pelo TOI e fotos 

juntadas pela parte Requerida ID 26671375, houve uma inspeção na 

residência da parte Requerente onde foi constatada a irregularidade que 

ocasionou a recuperação de consumo. Frisa-se que mesmo que a parte 

Requerente alegue que não pode ser responsabilizada por uma cobrança 

que não deu causa ou não contribuiu, não há comprovação de que não 

havia aparelhos eletrônicos neste que pudessem gerar o consumo 

narrado, bem como foi beneficiada ao ter o consumo reduzido no período 

da irregularidade. Como se denota do Histórico de consumo anexado no ID 

26671364 houve um aumento no consumo da parte Reclamante a partir do 

mês de janeiro de 2019, comprovando assim que houve um 

beneficiamento deste no período anterior (agosto/2018 a dezembro/2018). 

Assim, a fiscalização demonstrou que não houve cobrança correta pelo 

consumo nos referidos meses, concluindo desta maneira que assiste 

razão à parte Requerida. A parte Requerente se beneficiou por vários 

meses, não havendo nenhuma justificativa nos autos para o não 

pagamento do valor recuperado. Desta feita, é ônus da parte Requerente 

comprovar que deu causa a diminuição do consumo constatada, bem 

como comprovar que não se beneficiou do consumo a menor. Os 

documentos juntados na demanda comprovam de que a parte Reclamante 

se beneficiou com um consumo, sem efetivar o devido pagamento. Diante 

de tal fato a parte Reclamante atraiu para si o ônus da prova, devendo 
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comprovar que não é responsável pela recuperação de consumo, bem 

como da falha na prestação de serviços da parte Reclamada, e, portanto, 

o dever de ser indenizada a título de dano moral. A indenização a título de 

dano moral depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de 

violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

requerente, no caso concreto. No caso, resta claro que a parte 

Reclamante não trouxe aos autos nenhum documento que fosse capaz de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do 

CPC. Assim, não assiste razão a parte Reclamante, restando 

improcedentes os pedidos desta ação. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a tutela antecipada de 

urgência concedida no ID 25375114, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015675-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSARIA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1015675-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Adelaide Rosaria 

Silva Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que no dia 13.10.2019, 

houve uma queda de energia e a partir desta data a energia elétrica da 

residência da autora passou a oscilar, fazendo com que sua geladeira 

deixasse de funcionar corretamente o que acarretou na perda de 

alimentos que haviam sido adquiridos pela autora. Aduz que a 

concessionária de energia somente atendeu a suas solicitações em 

17.10.2019, ou seja, 04 (quatro) dias após a primeira reclamação. Assim 

requer que seja condenada a reclamada a restituição do valor da compra 

dos alimentos perdidos e indenização por danos morais. A parte requerida 

contesta a parte Requerente alegando que não há registros de oscilação 

de energia na data informada pela autora e que inexiste no presente caso 

comprovação de abalo moral diante dos fatos narrados, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação. Em análise aos 

autos, constato que houve a comprovação da oscilação de energia na 

residência da autora, contudo, conforme alegado na inicial a 

concessionária de energia solucionou o problema administrativamente, 

visto que atendeu ao pedido de vistoria na Unidade Consumidora Desta 

forma em que pese tenha alegado que a demora na vistoria do seu padrão 

de energia para que fosse constatado as oscilações na rede elétrica, 

entendo que não houve uma demora exagerada, bem como a consumidora 

não ficou sem energia neste período. Assim, não resta comprovado que a 

parte Requerente tenha sofrido qualquer dano capaz de ensejar 

indenização a título de danos morais. Deste modo entendo que a parte 

Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto ao efetivo 

abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em 

que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Quanto ao pedido de indenização a 

título de dano material, verifico que a nota fiscal juntada pela parte 

Requerente, somente demonstra o valor geral do pagamento da compra, 

sem a descrição dos produtos adquiridos, bem como se encontra em 

nome da filha da autora, não cabendo a autora pleitear supostos prejuízos 

materiais de terceiro, conforme disciplina o Artigo 18 do Código de 

Processo Civil. Destaco que o dano material prescinde de provas, motivo 

pelo qual não há como acolher o pedido conforme efetivado. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017284-54.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente 15/01/2020 13:01:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013319-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013319-68.2019.8.11.0002 Promovente: ALAN CARLOS 

DOS SANTOS Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente 

que seus dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida 

pelos valores de R$ 492,24 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos), visto que jamais utilizou crédito fornecido pela 

Reclamada. Contesta a requerida que o crédito tem origem em uma cessão 

de crédito entre a empresa VIA VAREJO e a Reclamada, que após período 

de inadimplência da dívida por parte do devedor, a empresa cedente optou 

por repassar o crédito onerosamente ao cessionário, sendo que o débito é 

relativo a dívidas de compras em uma das lojas do grupo VIA VAREJO. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que consta nos autos 

documentos que comprovam a relação jurídica entre o autor e a empresa 
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cedente, sendo eles (ID 25109613): Contrato de venda financiada 

(assinado), cópia de documento pessoal (RG), ficha para aprovação de 

crédito (assinado). Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora junto a 

empresa cedente parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. 

A existência da relação contratual entre a autora e a cedente é fato 

incontroverso, contudo, a parte reclamante não comprovou a regularidade 

de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração 

de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Não restou 

configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do 

pedido autoral. À Secretaria proceda a retificação do polo passivo da 

demanda fazendo constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013319-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013319-68.2019.8.11.0002 Promovente: ALAN CARLOS 

DOS SANTOS Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente 

que seus dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida 

pelos valores de R$ 492,24 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos), visto que jamais utilizou crédito fornecido pela 

Reclamada. Contesta a requerida que o crédito tem origem em uma cessão 

de crédito entre a empresa VIA VAREJO e a Reclamada, que após período 

de inadimplência da dívida por parte do devedor, a empresa cedente optou 

por repassar o crédito onerosamente ao cessionário, sendo que o débito é 

relativo a dívidas de compras em uma das lojas do grupo VIA VAREJO. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que consta nos autos 

documentos que comprovam a relação jurídica entre o autor e a empresa 

cedente, sendo eles (ID 25109613): Contrato de venda financiada 

(assinado), cópia de documento pessoal (RG), ficha para aprovação de 

crédito (assinado). Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora junto a 

empresa cedente parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. 

A existência da relação contratual entre a autora e a cedente é fato 

incontroverso, contudo, a parte reclamante não comprovou a regularidade 

de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração 

de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Não restou 

configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do 

pedido autoral. À Secretaria proceda a retificação do polo passivo da 

demanda fazendo constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015223-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015223-26.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VILSON JOSÉ DA SILVA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

indenizatória por dano moral, em razão de suspensão do serviço de 

energia elétrica. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 
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faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar se a suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

ocorreu de forma indevida. Constata-se que houve indevida suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, visto 

que em 17/10/2019 a parte autora estava com todas as faturas quitadas. 

ID. Num. 26604028 - Pág. 1. Ressai dos autos que a parte ré não provou 

qualquer de suas alegações, visto que afirmou que a unidade 

consumidora estava desligada no sistema desde 12/12/2018, mas na 

realidade teria sido religada a revelia da concessionária, e que somente 

em 20/05/2019 teria constatado a irregularidade, no entanto os históricos 

apresentados se contrapõe à defesa da ré, porquanto o consumidor todos 

os meses recebia as faturas e efetuava os pagamentos. (Id. Num. 

26604028 - Pág. 1 - Histórico de contas). Inclusive, no id. Num. 26604034 - 

Pág 1 prova-se que muitas leituras foram confirmadas, para mais o termo 

de ocorrência e inspeção não foi apresentado para comprovar as 

irregularidades levantadas pela defesa. Dessa forma, a parte ré não 

apresentado justo motivo para a suspensão do serviço, que ocorreu em 

17/10/2019, nem mesmo houve comunicação prévia ao consumidor, 

tem-se, portanto, constatada a falha na prestação do serviço. Ressalta-se 

que a responsabilidade da concessionária de serviço público, em relação 

aos danos causados, é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, 

nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal Temos que todo aquele 

que dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens 

ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da existência de 

culpa. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera, 

sem dúvidas, transtornos na extensão suficiente para configurar dano 

moral, que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. No caso 

dos autos, a parte autora suportou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, mesmo estando adimplente com a prestadora do serviço. 

Além disso, o dano moral tem caráter pedagógico em relação ao autor da 

infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir 

novas práticas da espécie. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a 

quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. O montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1) Condenar a parte ré a reparação 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir da citação. CONCEDER a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015223-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015223-26.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VILSON JOSÉ DA SILVA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

indenizatória por dano moral, em razão de suspensão do serviço de 

energia elétrica. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar se a suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

ocorreu de forma indevida. Constata-se que houve indevida suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, visto 

que em 17/10/2019 a parte autora estava com todas as faturas quitadas. 

ID. Num. 26604028 - Pág. 1. Ressai dos autos que a parte ré não provou 

qualquer de suas alegações, visto que afirmou que a unidade 

consumidora estava desligada no sistema desde 12/12/2018, mas na 

realidade teria sido religada a revelia da concessionária, e que somente 

em 20/05/2019 teria constatado a irregularidade, no entanto os históricos 

apresentados se contrapõe à defesa da ré, porquanto o consumidor todos 

os meses recebia as faturas e efetuava os pagamentos. (Id. Num. 

26604028 - Pág. 1 - Histórico de contas). Inclusive, no id. Num. 26604034 - 

Pág 1 prova-se que muitas leituras foram confirmadas, para mais o termo 

de ocorrência e inspeção não foi apresentado para comprovar as 

irregularidades levantadas pela defesa. Dessa forma, a parte ré não 

apresentado justo motivo para a suspensão do serviço, que ocorreu em 

17/10/2019, nem mesmo houve comunicação prévia ao consumidor, 

tem-se, portanto, constatada a falha na prestação do serviço. Ressalta-se 

que a responsabilidade da concessionária de serviço público, em relação 

aos danos causados, é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, 

nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal Temos que todo aquele 

que dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens 

ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da existência de 

culpa. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera, 

sem dúvidas, transtornos na extensão suficiente para configurar dano 

moral, que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. No caso 

dos autos, a parte autora suportou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, mesmo estando adimplente com a prestadora do serviço. 

Além disso, o dano moral tem caráter pedagógico em relação ao autor da 

infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir 

novas práticas da espécie. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a 

quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. O montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 
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práticas da espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1) Condenar a parte ré a reparação 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir da citação. CONCEDER a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014374-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014374-54.2019.8.11.0002 Manifeste-se a Embargada no prazo de 05 

(cinco) dias (ID 28034817). Assinado eletronicamente 15/01/2020 18:59:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY MARI RODRIGUES DOS SANTOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a juntar a petição inicial (ID 28012238) e demais 

documentos do ID 28012794, porquanto os arquivos anexados 

encontram-se em branco, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY MARI RODRIGUES DOS SANTOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a juntar a petição inicial (ID 28012238) e demais 

documentos do ID 28012794, porquanto os arquivos anexados 

encontram-se em branco, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001321-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELISANGELA 

CRISTINA DE ARRUDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 

DE PAULA MOTERANI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI BERALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001327-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JURACI BERALDI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECIR CALÇA POLO PASSIVO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008811-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. VIEIRA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 
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1008811-79.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, informar endereço atualizado das partes executadas, vez 

que o AR retornou com motivo "mudou-se", sob pena de arquivamento. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 16/01/2020 

15:48:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013140-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

HOOVERT CORREIA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1013140-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

HOOVERT CORREIA FRANCA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA DA 

COSTA SILVA PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A PARTE RÉ: AVIANCA SENTENÇA Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais em razão de falha no serviço 

prestado pela ré e diante de cancelamento do serviço de transporte aéreo. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é suficiente 

para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Quanto a 

legitimidade passiva da parte CVC, verifica-se que, houve venda de 

pacote turismo pela empresa ré, assim há responsabilidade solidária com a 

companhia aérea, pois o contrato de intermediação não se limitou ao 

negócio da venda dos bilhetes. Nesse aspecto, à luz da teoria da 

asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir 

de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Dessa 

forma, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos fatos e das provas, 

verifica-se que as partes autoras contrataram os serviços da empresa ré 

e suportaram a notícia de cancelamento de voo contratado que seria para 

Fortaleza, diante do cancelamento a empresa requerida ofertou outro voo 

para outro destino (Porto Seguro), comprovou-se que os passeios 

inclusos no pacote de viagem não foram prestados, inegável, portanto, os 

vícios na prestação do serviço. Nota-se, que é inegável a falha no serviço 

prestado, e que não há a presença da excludente culpa exclusiva de 

terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de responsabilidade 

alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro apontado for aquele 

que de nenhuma maneira participou do ciclo da prestação do serviço. 

Nesse passo, atesto que as defesas não apresentaram elementos 

suficientes para afastar a responsabilidade, não há qualquer excludente 

que as isentem do dever de indenizar, isso porque o serviço não se limitou 

a venda de bilhetes aéreos e sim a ao serviço de pacote de viagem, dessa 

forma a agência de turismo concorreu para o risco da atividade juntamente 

com a cia aérea. A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato 

concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser 

humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição 

de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. Pertinente aos danos materiais, faz jus as partes 

autoras a restituição da quantia de R$ 671,41 (seiscentos e setenta e um 

reais e quarenta e um centavos), referente aos passeios não realizados, 

fato não impugnado pela parte ré, e devidamente comprovado pela parte 

autora. (Id. Num. 24185574 - Pág. 9 - Num. 24184762 - Pág. 6 e seguintes). 

Quanto aos danos morais, não há dúvida que a notícia de cancelamento 

dos voos e posterior reacomodação para outro destino provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

Afere-se que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, porquanto o cancelamento frustou as 

expectativas das partes autoras, que alteram o destino diante da falha na 

prestação do serviço, ademais os passeios inclusos não foram prestados 

pela parte ré. Em relação ao quanto, a indenização por dano moral deve 

ser razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor 

pelo ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral 

experimentado. Quanto ao valor da reparação por danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para: 1. CONDENAR as rés, de forma solidária, a indenizar em danos 

materiais a quantia de R$ 671,41 (seiscentos e setenta e um reais e 

quarenta e um centavos - referente a não disponibiliziação dos passeios), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros simples de mora de um por cento ao mês, a partir da citação; 2. 

CONDENAR as rés, de forma solidária, em danos morais no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária, indexado pelo 

INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; 3. CONCEDER à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA JESUS DA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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JESUS DA SILVA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR 

ALMEIDA FREITAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015970-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO PAGELS LIMA VERDE (REQUERENTE)

MILENA VALADARES JORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1015970-73.2019.8.11.0002 Promovente: MILENA 

VALADARES JORDAO AROLDO PAGELS LIMA VERDE Promovido: 123 

VIAGENS E TURISMO LTDA GOL LINHAS AEREAS S.A Vistos, etc. 

Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, 

entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da Preliminar: - Ilegitimidade Passiva A 

parte Requerida alega preliminarmente a ilegitimidade passiva, no entanto 

vislumbro que o presente caso se trata de uma relação de consumo, não 

possuindo qualquer comprovação que possa eximir a legitimidade da parte 

Requerida. Assim, nos termos da norma consumerista, todos os 

fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados. Deste 

modo, rejeito a preliminar. Mérito Narra os autores que realizou aquisição 

de passagens aéreas no dia 22 de outubro de 2018, junto à 1 Requerida 

com saída de Cuiabá/MT as 6h10min, chegando ao destino final 

Salvador/BA às 10h35min, que fora convencionado a reserva de 05 

diárias entre os dias 21/12/2018 a 26/12/2018 sendo o valor de cada diária 

de R$ 504,00. Que no dia 20/12/2018 receberam email da 1 Requerida 

informando que o voo havia sido cancelado, sendo alterado para o dia 

seguinte 22/12/2018, onde chegariam ao seu destino final Salvador/BA as 

01h20mn do dia 23/12/2018. A Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A 

apresentou contestação (ID 26437225), e sustentou que o voo contratado 

sofreu alteração em virtude dos ajustes na malha viária, que a Cia aérea 

informou previamente a agencia de viagens emissora das passagens. A 

Reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou contestação (ID 

26470688) e alegando que sua atividade consiste em emitir passagens 

aéreas e enviar para os clientes, que a Cia aérea promoveu o 

cancelamento do voo. Ao final pugna pela inexistência de dano moral e 

consequente improcedência dos pedidos autorais. Pois bem Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, quer por razões de cancelamento de voo, ou 

qualquer outro motivo, não afasta sua responsabilidade, até porque nada 

foi comprovado pelas Reclamadas. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP ? rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Assim, caracterizado está 

o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a chegada da requerente ao 

destino final somente ocorreu às 01h20min, do dia 23/12/2018, sendo que 

o correto seria as 10h35min do dia 21/12/2018, ou seja, o cancelamento 

do voo previamente contratado, e atraso de mais de 15 horas, extrapola 

todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Os autores narram que perderam 02 

(diárias) no hotel referente sua hospedagem, sendo que com o atraso 

ocorrido teve prejuízo material, sendo no valor R$504,00 (quinhentos e 

quatro reais) por dia, que totalizam a quantia de R$1.008,00 (um mil e oito 

reais). As Reclamadas não refutam de maneira especifica os documentos 

apresentados, motivo pelo qual entendo que os autores fazem jus ao 

ressarcimento de ordem material. Ressalta-se que as requerentes 

informam que a requerida prestou o auxílio necessário em realocar os 

autores, tal atitude deve ter amenizado os transtornos enfrentado pelos 

requerentes, bem como deve ser considerada na fixação do quantum 

indenizatório. . Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da requerido ao pagamento 

da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos autores, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as 

reclamadas a agir com a negligência que restou demonstrada nestes 

autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para: 1) 1) CONDENAR que a ré a pagar ao 

reclamante o valor de R$ R$1.008,00 (um mil e oito reais), correspondente 

ao dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. 2) 

CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização 

por danos morais as partes requerentes no valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados a partir da citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016006-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MIGUEL ALVES (REQUERENTE)

CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1016006-18.2019.8.11.0002 Promovente: ROBSON MIGUEL 

ALVES CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA Promovido: MRV ENGENHARIA 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito Em síntese narra a autora os seguintes fatos: - 

Que são proprietários de um imóvel denominado “Condomínio Parque 

Chapada dos Guimarães” situado na Avenida da FEB, nº 172, Bairro 

Alameda, na cidade de Várzea Grande/MT, Torre A, Apartamento 308, que 

no dia 07/11/2016 foram surpreendidos com a indisponibilidade do serviço 

de gás, alega que fora realizado obra no condomínio por onde passava a 

tubulação de gás, que ficou sem o fornecimento de gás do dia 21/11/2016 

até o dia 18/12/2016. Desse modo, pugna por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Reclamada em sua peça de bloqueio 

sustenta que obedeceu todas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, que o empreendimento foi entregue em 

perfeitas condições de uso e moradia, que o suposto vazamento de gás 

ocorreu em 07/11/2016, teria o Condomínio que já ter apurado eventual 

inconsistência na tubulação, pois, até novembro de 2016, já era pra ter 

sido realizado dois novos testes de estanqueidade. Pois bem. Oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. A parte autora junta aos autos 

o contrato firmado entre as partes, com o termo de posse, e-mails 

trocados, comunicados internos, e um laudo pericial relacionado ao 

vazamento do gás, com orientação para sanar infiltrações e substituir os 

medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança. Pois bem. 

Para que as Rés sejam responsabilizadas civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambas. No caso, analisando as condutas das partes, 

principalmente sob a ótica do ônus probatório, tem-se que as Reclamadas 

não demonstraram fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos 

direitos do Autor. Perceba-se que, apesar das Rés mencionarem eventual 

comprometimento no auxílio à solução do problema, com o fornecimento 

dos reparos necessários no sistema de distribuição de gás, não 

trouxeram aos autos qualquer documento que assim corroborasse, 

deixando de observar a dinâmica da prova constante no artigo 373, II do 

CPC/15. Ainda é incontroverso o fato que a parte autora permaneceram 

por dias sem o fornecimento de gás em sua residência. Assim, entendo 

que os comportamentos das Rés, violam os direitos basilares do 

consumidor, assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo 

considerado ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C. Isso porque, ao 

disponibilizar no mercado um imóvel que não correspondeu às 

expectativas geradas no Autor, principalmente quanto à qualidade e à 

segurança, em relação ao gás, viola o artigo 6º, I, III e IV do CDC, pois 

expõe à risco a vida do Autor e sua família, com os vazamentos relatados, 

deixa de prestar informações adequadas e claras sobre os riscos 

apresentados, e deixa de prevenir e reparar os danos causados. No 

caso, entendo presente o nexo causal, ou seja, ?o vínculo, a ligação ou 

relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado? (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 71.), pois, houvesse as Rés disponibilizado o imóvel 

com a qualidade esperada, e atendido às reclamações dos Autores, os 

danos não teriam se concretizado. E, analisando o pleito pela reparação 

de danos morais, tem-se que a frustração do Autor quanto à qualidade do 

empreendimento, aliada a desídia com que foi tratada pelas Rés, bem como 

a exposição à insegurança com problemas reiterados em relação ao gás, 

extrapola a esfera do mero dissabor, e constitui falha efetiva na prestação 

do serviço, pois, causa no consumidor sensação de fraqueza e de 

submissão aos desígnios econômicos das Rés, e atinge à sua intimidade, 

causando o dano moral in re ipsa. Em casos semelhantes, já se posicionou 

a jurisprudência pátria: Compra e venda de imóvel na planta. Vício na 

construção (vazamento). Obra realizada pela requerida. Requerida alega, 

prescrição, bem como ter seguido as normas da ABNT. Nega ser 

responsável pelos danos reportados pela autora. Revelia (ausência da 

requerida na audiência de conciliação). Relação de consumo. Prescrição 

afastada, prazo de 10 anos para o caso de vício em construção (Súmula 

194 do STJ). Danos materiais retratados nas fotografias juntadas aos 

autos. Dano moral reconhecido, conduta omissa e intransigente da 

requerida, ao afirmar que a obra estava fora da garantia. Ação julgada 

parcialmente procedente para condenar a requerida a reparar os 

vazamentos no imóvel da autora, além de indenizar os danos materiais, 

bem como compensar o dano moral no valor de R$ 10.000,00. Recurso da 

requerida, alegando a incompetência absoluta pela necessidade de 

perícia, no mais reitera teses de defesa. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. Recurso improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso 

inominado n. 1021453-18.2016.8.26.0602. J. em 19 Set. 2017. disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Ju. 2018). CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO 

EM IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. DEVER DE REPARAR O DANO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA EXAGERO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (LEAL, Gustavo Alexandre da Câmara. Recurso inominado n. 

0008609-02.2014.8.26.0577. J. em 26 Fev. 2015. disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Jul. 2018.) Assim, resta incontroverso o 

dano moral sofrido pela Autora, de responsabilidade de ambas as 

Reclamadas. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 

944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

nas causadoras do mal a fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção solidária de R$ 3.000,00 (tres mil 

reais). Isso posto, por todo o esclarecido e fundamentado, após a análise 

da versão fática e probatória trazida por ambas as partes, e adstrita aos 

pedidos iniciais, julgo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e deferindo a inversão do ônus da prova em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, para: a) CONDENAR as 

Reclamadas, solidariamente, à título de danos morais, na modalidade in re 

ipsa, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o 

evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta 

sentença. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2576 de 3112



Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010899-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1010899-90.2019.8.11.0002 Promovente: DAIANE 

NASCIMENTO DA COSTA Promovido: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – 

ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INVERSÃO DO ONUS DA PROVA 

COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CORRIGIDO E ATUALIZADO 

proposta por DAIANE NASCIMENTO DA COSTA SCHNEIKER em desfavor 

de KASUAL INCORPORADORA E IMP2 INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA. Em síntese, a parte requerente alega que no dia 12/09/2018 firmou 

contrato de intermediação imobiliária com a 2 Reclamada para aquisição de 

uma unidade habitacional localizada no Bairro Osmar Cabral, que foi 

ajustado entre as partes o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) de entrada e mais R$ 10.620,00 em 24 parcelas após a assinatura 

do contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, que o 

financiamento foi aprovado, todavia, para liberação dos valores ficou 

pendente uma documentação que era de responsabilidade da Requerida 

em enviar, que após 03 meses e diversas tratativas, as Reclamadas não 

cumpriram com o prometido e que após foi informada que a compra e 

venda não seria concluída, que as Reclamadas se comprometeram em 

devolver o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos a título de 

intermediação imobiliária até o dia 22/07/2019, porém as Reclamadas 

permaneceram inerte. Ao final pugna por danos matérias no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de prestação de serviços de intermediação 

imobiliária, bem como, por danos morais a serem arbitrados. As 

Reclamadas sustentam que no momento em que foi assinado o distrato 

com a autora, não se atentaram com a crise financeira que sua empresa 

se encontrava e firmaram acordo sem poder pagar, e reconhecem o dano 

material porém pleiteia prazo para regularização de seus débitos e 

posterior pagamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. No caso concreto, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia a Reclamante, como consumidora, alega o seu contrato de 

compra e venda somente não foi consolidado, tendo em vista a inercia das 

requeridas em entregar documentação necessária ao banco, sendo que 

por esse motivo foi cancelado o negócio. Destaco que as empresas 

Reclamadas não comprovaram de que tenham prestado serviço eficiente a 

autora. No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada às partes 

Autoras, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma 

a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Nesse passo, verifica-se que a falha na 

prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Destarte, caracterizada a responsabilidade das 

reclamadas, passo a analisar os eventuais danos suportados pelo 

reclamante. O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados 

pela autora. No caso em tela, entendo que os transtornos e 

constrangimentos aos quais se submeteram os reclamantes foram 

suficientemente demonstrados, ante a frustração da negociação 

imobiliária, apesar da intermediação de empresa especializada nesse 

assunto, sendo certo que sua frustração transcendeu o mero dissabor 

comum da vida diária. Em relação à fixação do ?quantum? relativo aos 

danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu 

valor. O ?quantum? indenizatório deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro 

lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, 

conclui-se que deve o magistrado considerar as peculiaridades de cada 

caso, como o grau de culpa, a extensão do dano, o potencial econômico 

do ofensor, dentre outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, 

sem empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Merece prosperar, ainda, o pedido de restituição do valor pago 

pela intermediação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Entretanto, 

tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos previstos no 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a restituição deverá 

ocorrer de forma simples. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM 

PARTE os pedidos para DECLARAR A INEXISTÊNCIA de débitos dos 

autores em relação ao negócio de que tratam os autos; CONDENAR os 

Reclamados a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e 

juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data; e CONDENAR a reclamada 

a restituir aos reclamantes o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, 

e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. Em consequência, extingo 

o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012733-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1012733-31.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ANTONIO MARCOS SILVA BARBOSA PARTE RÉ: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 

morais. Relata a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição 

indevida em seu nome, nos serviços de restrição ao crédito, aduz que 

desconhece o débito lhe fora imputado e nega a relação jurídica. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, em síntese, 

a parte se opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial, narrou que a 

parte autora possui vínculo jurídico decorrente de débito foi lhe cedido pela 

Casas Pernambucanas e que o débito foi inadimplido perante a cedente. 

Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento deste juízo, oportuno 

se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Por verificar a ausência de complexidade da causa dispenso 

a perícia, já que as provas carreados aos autos são suficientes para a 

resolução da demanda. Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 

54 da lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, 

no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e 

despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Determino de 

ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, pois, no caso, o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória refere-se ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso em tela, não foram apresentados elementos que 

pudessem demonstrar a efetiva existência das dívidas, não se 

preocupando a ré em juntar os extratos das operações de origem 

realizadas pela consumidora. Isso porque, a tese de defesa da Ré se 

baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais, que não podem ser 

consideradas como meio probatório válido para atestar a relação jurídica 

entre as partes. Em consequência, ausente o contrato de origem impõe-se 

o reconhecimento da irregularidade das anotações restritivas de crédito 

promovidas pela cessionária ré. Pelo exposto verifica-se que a parte ré 

não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório, pois a este compete 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

sendo assim deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Não obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o 

Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistente de outras 

inscrições em nome da parte autora. Posto que o débito em lide foi inscrito 

após 30 de novembro de 2018 (Num. 26053552 - Pág. 1), mas em 2017 a 

parte autora já contava com outra restrição, conforme pode ser 

visualizado no extrato carreado no processo 8018243-37.2018.811.0002 

(PROJUDI EVENTO N. 01-02). Pontua-se que o extrato apresentado no id. 

Num. 24012951 - Pág. 5, apenas informa a data do vencimento do débito, 

não demonstra a data da inclusão, portanto 8/12/2014 foi a data do 

vencimento do débito imputado a parte autora, e não a data da inclusão no 

serviço de proteção ao crédito. Portanto, no caso de devedor habitual que 

já possui em seu nome inscrições anteriores a indenização por danos 

morais não é devida, pois entende-se que nesse caso não haveria abalo 

moral a justificar reparação. Sendo assim, não há no caso em comento 

ofensas a serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição imposta no 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008709-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GUIA NASCIMENTO DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008709-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Claudia Guia 

Nascimento de Arruda Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da falta de interesse de agir: Preliminarmente, o 

Reclamado ventilou algumas considerações acerca da falta de interesse 

de agir da Reclamante e, consequentemente, postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia 

aos argumentos ventilados pelo Reclamado, entendo que os mesmos não 
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reivindicam acolhimento. A meu ver, haverá o interesse processual de agir 

quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito 

do interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante 

entende que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente 

e ainda, que tal situação teria lhe proporcionados prejuízos de ordem moral 

e material, entendo que a mesma detém não só interesse, como também, 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial ser cliente do Reclamado, bem como, que 

possui um cartão de crédito da bandeira “ourocard elo mais”. A Autora 

alegou que foi surpreendida com diversos parcelamentos em sua conta 

bancária, os quais foram realizados pela instituição financeira sem a sua 

anuência. A Postulante relatou que, em 23/04/2019, apesar de ter 

realizado o pagamento integral da fatura do seu cartão de crédito, ainda 

assim o Reclamado lançou em seu extrato o valor correspondente a R$ 

267,62. Por entender que os descontos realizados em sua conta corrente 

são arbitrários, bem como, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

esclareceu que a operação “BB Crédito Pagamento Parcelado de Fatura 

Automático PF” foi contratada automaticamente pelo sistema da financeira, 

conforme disposição da Resolução nº 4.549 do BACEN. O Réu destacou 

que, como a Autora possuía um saldo devedor remanescente na fatura do 

cartão de crédito, bem como, que o mesmo já havia sido objeto de 

financiamento na modalidade de crédito rotativo, o próprio sistema do 

banco contratou as operações de pagamento parcelado, pois, 

apresentavam condições (taxa de juros) mais favoráveis para a cliente. O 

Reclamado relatou que o último pagamento realizado pela Autora foi feito 

em 23/04/2019 (referente a fatura vencida em 12/04/2019), bem como, 

que após a referida data, as demais faturas não foram adimplidas. O 

Reclamado defendeu não ter incorrido na prática de nenhum ato ilícito, bem 

como, que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados, 

motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Não obstante o Reclamado não tenha 

apresentado nenhuma prova no intuito de demonstrar o prévio 

conhecimento da Reclamante acerca dos parcelamentos (cujas 

contratações, segundo consta das provas colacionadas à defesa, 

ocorreram nas datas de 05/06/2018, 03/09/2018 e 03/01/2019) debatidos 

na presente lide, ainda assim entendo que não há como imputar qualquer 

responsabilidade em detrimento da instituição financeira. Preconizam os 

artigos 1º e 2º da Resolução nº 4.549 (de 26/01/2017) do BACEN que: 

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais 

instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado 

integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento 

na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. 

(...) Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo 

remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de 

crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros.”. (Destaquei). Da exegese dos dispositivos acima 

mencionados, tenho que a referida Resolução foi criada justamente no 

intuito de evitar o superendividamento dos consumidores, pois, não só 

limita a utilização do crédito rotativo (evitando a perpetuação da dívida com 

a incidências de altos juros) até o vencimento da fatura seguinte, como 

também, possibilita o pagamento parcelado do saldo devedor com 

condições mais atrativas. Com a devida vênia à irresignação evidenciada 

pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum fundamento. 

Conforme pode ser visualizado nas faturas (referente ao serviço de 

cartão de crédito) que se encontram anexas à contestação, em maio/2018 

a Autora promoveu um pagamento inferior ao mínimo devido (R$ 921,52), 

fazendo com que a diferença fosse cobrada na fatura do mês 

subsequente. No entanto, considerando que em junho/2018 o crédito 

rotativo não poderia ser novamente utilizado (devido à expressa vedação 

da Resolução alhures mencionada), bem como, o fato de a consumidora 

mais uma vez não ter promovido o integral pagamento de sua fatura, foi 

concedido à mesma um “parcelamento automático” (24 parcelas de R$ 

82,50) justamente para possibilitar o equilíbrio de suas pendências. No 

entanto, em agosto/2018 a Reclamante tornou a realizar um pagamento 

inferior ao que representava o mínimo de sua fatura (R$ 1.326,38), 

culminando novamente com a utilização do crédito rotativo da diferença 

residual. Como em setembro/2018 (mês em que o crédito rotativo não 

poderia ser usufruído) a Autora reincidiu no pagamento inferior ao valor 

total da fatura, tal fato culminou em um novo parcelamento automático de 

suas dívidas (24 prestações de R$ 117,50). Como se não bastasse, no 

tocante à fatura do mês 12/2018, a Demandante tornou a realizar um 

pagamento inferior ao mínimo (R$ 908,81) e, no mês seguinte, 

considerando a impossibilidade de utilização do crédito rotativo, bem como, 

o novo inadimplemento de sua dívida (referente ao valor integral da 

fatura), tornou a ser beneficiada por um novo parcelamento no mês 

01/2019 (24 parcelas de R$ 63,61). Reza o artigo 14, § 3º, I, do Código do 

Consumidor que: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste;”. (Destaquei). A meu ver, não houve nenhuma falha na 

prestação dos serviços do Reclamado, pois, considerando que a 

Reclamante não estava honrando nem mesmo o pagamento do valor 

mínimo de suas faturas, bem como, tendo em vista que o saldo residual 

inadimplido somente poderia ser financiado na modalidade de crédito 

rotativo até o vencimento da fatura subsequente, a instituição financeira 

Ré apenas seguiu as diretrizes do BACEN em conceder à Postulante um 

parcelamento das pendências. Não se pode olvidar que, segundo consta 

das informações registradas nas faturas de cobrança vinculadas aos 

autos, foi justamente em decorrência dos mencionados parcelamentos que 

a Autora conseguiu equilibrar as suas dívidas. Outrossim, registra-se que, 

assim que os parcelamentos foram concedidos, embora que não tenha 

externado qualquer anuência, a Reclamante não só passou a honrar seus 

débitos (inclusive tendo pleno conhecimento dos parcelamentos cobrados 

em suas faturas), como também, não direcionou absolutamente nenhuma 

reclamação formal à instituição financeira, tanto é que não forneceu a este 

juízo qualquer protocolo de atendimento ou ainda, alguma prova de que o 

Réu chegou a ser acionado administrativamente para responder à alguma 

reclamação junto ao PROCON. Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, bem como, considerando que, ao promover 

o parcelamento das pendências residuais do cartão de crédito (após a 

utilização do crédito rotativo), o Reclamado apenas respeitou os preceitos 

do artigo 2º da Resolução 4.549 (26/01/2017) do BACEN, tenho plena 

convicção de que não há como ser imputada a prática de qualquer ato 

ilícito pela instituição financeira, o que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento das pretensões inaugurais (sejam elas de cunho declaratório 

ou indenizatório), pois, não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, tampouco 

da repetição do indébito. Por derradeiro, inobstante o visível inconformismo 

da Autora no que se refere ao lançamento de valores após a quitação 

“integral” da fatura vencida em abril/2019 (R$ 1.481,56), convém alvitrá-la 

que as prestações provenientes dos parcelamentos alhures mencionados 

ainda subsistem e, definitivamente, necessitam ser devidamente 

adimplidas, pois, as provas produzidas nos autos demonstraram de forma 

irrefutável que a consumidora foi beneficiada pelos créditos 

(parcelamentos) que lhe foram concedidos pela instituição financeira. Por 

derradeiro, no intuito de corroborar toda a explanação exarada neste 

pronunciamento, segue abaixo, por analogia, uma decisão oriunda do 

TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Trata-se 

responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do 

empreendimento. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FINANCIAMENTO 

CRÉDITO ROTATIVO. Conforme a Resolução n. 4.549/2017 do Bacen, não 

é possível que permaneça o financiamento do saldo devedor na 

modalidade de crédito rotativo após o vencimento de duas faturas, o que 

ocorreu no caso em tela. Assim, em atendimento à legislação em vigor, o 

banco demandado lançou opção de parcelamento do saldo devedor, nos 

termos do que preceitua o art. 2º, da já mencionada Resolução. Ausente 

falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080578560 RS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara 

Cível).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no que diz respeito ao mérito da lide, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais 
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e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008709-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GUIA NASCIMENTO DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008709-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Claudia Guia 

Nascimento de Arruda Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da falta de interesse de agir: Preliminarmente, o 

Reclamado ventilou algumas considerações acerca da falta de interesse 

de agir da Reclamante e, consequentemente, postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia 

aos argumentos ventilados pelo Reclamado, entendo que os mesmos não 

reivindicam acolhimento. A meu ver, haverá o interesse processual de agir 

quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito 

do interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante 

entende que foram realizados descontos indevidos em sua conta corrente 

e ainda, que tal situação teria lhe proporcionados prejuízos de ordem moral 

e material, entendo que a mesma detém não só interesse, como também, 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial ser cliente do Reclamado, bem como, que 

possui um cartão de crédito da bandeira “ourocard elo mais”. A Autora 

alegou que foi surpreendida com diversos parcelamentos em sua conta 

bancária, os quais foram realizados pela instituição financeira sem a sua 

anuência. A Postulante relatou que, em 23/04/2019, apesar de ter 

realizado o pagamento integral da fatura do seu cartão de crédito, ainda 

assim o Reclamado lançou em seu extrato o valor correspondente a R$ 

267,62. Por entender que os descontos realizados em sua conta corrente 

são arbitrários, bem como, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

esclareceu que a operação “BB Crédito Pagamento Parcelado de Fatura 

Automático PF” foi contratada automaticamente pelo sistema da financeira, 

conforme disposição da Resolução nº 4.549 do BACEN. O Réu destacou 

que, como a Autora possuía um saldo devedor remanescente na fatura do 

cartão de crédito, bem como, que o mesmo já havia sido objeto de 

financiamento na modalidade de crédito rotativo, o próprio sistema do 

banco contratou as operações de pagamento parcelado, pois, 

apresentavam condições (taxa de juros) mais favoráveis para a cliente. O 

Reclamado relatou que o último pagamento realizado pela Autora foi feito 

em 23/04/2019 (referente a fatura vencida em 12/04/2019), bem como, 

que após a referida data, as demais faturas não foram adimplidas. O 

Reclamado defendeu não ter incorrido na prática de nenhum ato ilícito, bem 

como, que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados, 

motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Não obstante o Reclamado não tenha 

apresentado nenhuma prova no intuito de demonstrar o prévio 

conhecimento da Reclamante acerca dos parcelamentos (cujas 

contratações, segundo consta das provas colacionadas à defesa, 

ocorreram nas datas de 05/06/2018, 03/09/2018 e 03/01/2019) debatidos 

na presente lide, ainda assim entendo que não há como imputar qualquer 

responsabilidade em detrimento da instituição financeira. Preconizam os 

artigos 1º e 2º da Resolução nº 4.549 (de 26/01/2017) do BACEN que: 

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais 

instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado 

integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento 

na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. 

(...) Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo 

remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de 

crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros.”. (Destaquei). Da exegese dos dispositivos acima 

mencionados, tenho que a referida Resolução foi criada justamente no 

intuito de evitar o superendividamento dos consumidores, pois, não só 

limita a utilização do crédito rotativo (evitando a perpetuação da dívida com 

a incidências de altos juros) até o vencimento da fatura seguinte, como 

também, possibilita o pagamento parcelado do saldo devedor com 

condições mais atrativas. Com a devida vênia à irresignação evidenciada 

pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum fundamento. 

Conforme pode ser visualizado nas faturas (referente ao serviço de 

cartão de crédito) que se encontram anexas à contestação, em maio/2018 

a Autora promoveu um pagamento inferior ao mínimo devido (R$ 921,52), 

fazendo com que a diferença fosse cobrada na fatura do mês 

subsequente. No entanto, considerando que em junho/2018 o crédito 

rotativo não poderia ser novamente utilizado (devido à expressa vedação 

da Resolução alhures mencionada), bem como, o fato de a consumidora 

mais uma vez não ter promovido o integral pagamento de sua fatura, foi 

concedido à mesma um “parcelamento automático” (24 parcelas de R$ 

82,50) justamente para possibilitar o equilíbrio de suas pendências. No 

entanto, em agosto/2018 a Reclamante tornou a realizar um pagamento 

inferior ao que representava o mínimo de sua fatura (R$ 1.326,38), 

culminando novamente com a utilização do crédito rotativo da diferença 

residual. Como em setembro/2018 (mês em que o crédito rotativo não 

poderia ser usufruído) a Autora reincidiu no pagamento inferior ao valor 

total da fatura, tal fato culminou em um novo parcelamento automático de 

suas dívidas (24 prestações de R$ 117,50). Como se não bastasse, no 

tocante à fatura do mês 12/2018, a Demandante tornou a realizar um 

pagamento inferior ao mínimo (R$ 908,81) e, no mês seguinte, 

considerando a impossibilidade de utilização do crédito rotativo, bem como, 

o novo inadimplemento de sua dívida (referente ao valor integral da 

fatura), tornou a ser beneficiada por um novo parcelamento no mês 

01/2019 (24 parcelas de R$ 63,61). Reza o artigo 14, § 3º, I, do Código do 

Consumidor que: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste;”. (Destaquei). A meu ver, não houve nenhuma falha na 

prestação dos serviços do Reclamado, pois, considerando que a 

Reclamante não estava honrando nem mesmo o pagamento do valor 

mínimo de suas faturas, bem como, tendo em vista que o saldo residual 

inadimplido somente poderia ser financiado na modalidade de crédito 

rotativo até o vencimento da fatura subsequente, a instituição financeira 

Ré apenas seguiu as diretrizes do BACEN em conceder à Postulante um 

parcelamento das pendências. Não se pode olvidar que, segundo consta 

das informações registradas nas faturas de cobrança vinculadas aos 
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autos, foi justamente em decorrência dos mencionados parcelamentos que 

a Autora conseguiu equilibrar as suas dívidas. Outrossim, registra-se que, 

assim que os parcelamentos foram concedidos, embora que não tenha 

externado qualquer anuência, a Reclamante não só passou a honrar seus 

débitos (inclusive tendo pleno conhecimento dos parcelamentos cobrados 

em suas faturas), como também, não direcionou absolutamente nenhuma 

reclamação formal à instituição financeira, tanto é que não forneceu a este 

juízo qualquer protocolo de atendimento ou ainda, alguma prova de que o 

Réu chegou a ser acionado administrativamente para responder à alguma 

reclamação junto ao PROCON. Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, bem como, considerando que, ao promover 

o parcelamento das pendências residuais do cartão de crédito (após a 

utilização do crédito rotativo), o Reclamado apenas respeitou os preceitos 

do artigo 2º da Resolução 4.549 (26/01/2017) do BACEN, tenho plena 

convicção de que não há como ser imputada a prática de qualquer ato 

ilícito pela instituição financeira, o que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento das pretensões inaugurais (sejam elas de cunho declaratório 

ou indenizatório), pois, não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, tampouco 

da repetição do indébito. Por derradeiro, inobstante o visível inconformismo 

da Autora no que se refere ao lançamento de valores após a quitação 

“integral” da fatura vencida em abril/2019 (R$ 1.481,56), convém alvitrá-la 

que as prestações provenientes dos parcelamentos alhures mencionados 

ainda subsistem e, definitivamente, necessitam ser devidamente 

adimplidas, pois, as provas produzidas nos autos demonstraram de forma 

irrefutável que a consumidora foi beneficiada pelos créditos 

(parcelamentos) que lhe foram concedidos pela instituição financeira. Por 

derradeiro, no intuito de corroborar toda a explanação exarada neste 

pronunciamento, segue abaixo, por analogia, uma decisão oriunda do 

TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Trata-se 

responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do 

empreendimento. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FINANCIAMENTO 

CRÉDITO ROTATIVO. Conforme a Resolução n. 4.549/2017 do Bacen, não 

é possível que permaneça o financiamento do saldo devedor na 

modalidade de crédito rotativo após o vencimento de duas faturas, o que 

ocorreu no caso em tela. Assim, em atendimento à legislação em vigor, o 

banco demandado lançou opção de parcelamento do saldo devedor, nos 

termos do que preceitua o art. 2º, da já mencionada Resolução. Ausente 

falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080578560 RS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara 

Cível).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no que diz respeito ao mérito da lide, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015253-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015253-61.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar TIM S.A. Tendo em 

vista que foi a TIM S.A. que apresentou contestação, nada obsta que ela 

figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas retificações. - Da impugnação ao 

pedido de justiça gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz 

jus aos benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos 

autos o preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que 

pese a alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, 

não há se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está 

tramitando em primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo 

qual, inexiste motivo para que nesta fase processual seja analisado o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, 

rejeito a preliminar supra. - Do pedido contraposto Postergo a análise. 

Mérito Sustenta a parte requerente SHIRLEY MARIA DE SOUZA em inicial 

GENÉRICA, que “possuia junto banco bradesco conta corrente, cuja 

mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era 

correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuia 

apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de 

cartão na modalidade de crédito”. sic Diz que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$560,74, no 

entanto, “NÃO CONHECE O DÉBITO com a Reclamada pois só possuia 

cartão de débito”. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida: 

(...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM 

DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, 

REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. (...) “No que tange as telas 

sistêmicas juntadas pela Recorrente, não podem ser consideradas, pois 

há possibilidade de terem sido alteradas a qualquer instante. CABE 

SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE 

PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM A RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO 

EM QUESTÃO”. Grifei REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA 

IMPUGNAÇÃO, A PARTE AUTORA NÃO QUESTIONA A CONTRATAÇÃO, 

AFIRMANDO APENAS QUE NÃO CONHECE O DÉBITO. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, no entanto, não 

comprovou a contratação. Ademais, o pedido contraposto deve guardar 

relação com o pedido inicial, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto 
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posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015253-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015253-61.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar TIM S.A. Tendo em 

vista que foi a TIM S.A. que apresentou contestação, nada obsta que ela 

figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas retificações. - Da impugnação ao 

pedido de justiça gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz 

jus aos benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos 

autos o preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que 

pese a alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, 

não há se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está 

tramitando em primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo 

qual, inexiste motivo para que nesta fase processual seja analisado o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, 

rejeito a preliminar supra. - Do pedido contraposto Postergo a análise. 

Mérito Sustenta a parte requerente SHIRLEY MARIA DE SOUZA em inicial 

GENÉRICA, que “possuia junto banco bradesco conta corrente, cuja 

mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era 

correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuia 

apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de 

cartão na modalidade de crédito”. sic Diz que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$560,74, no 

entanto, “NÃO CONHECE O DÉBITO com a Reclamada pois só possuia 

cartão de débito”. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida: 

(...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM 

DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, 

REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. (...) “No que tange as telas 

sistêmicas juntadas pela Recorrente, não podem ser consideradas, pois 

há possibilidade de terem sido alteradas a qualquer instante. CABE 

SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE 

PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM A RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO 

EM QUESTÃO”. Grifei REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA 

IMPUGNAÇÃO, A PARTE AUTORA NÃO QUESTIONA A CONTRATAÇÃO, 

AFIRMANDO APENAS QUE NÃO CONHECE O DÉBITO. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, no entanto, não 

comprovou a contratação. Ademais, o pedido contraposto deve guardar 

relação com o pedido inicial, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015321-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MURYLLO SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015321-11.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 
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utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Afirma a parte 

requerente VINICIUS MURYLLO SOUZA MONTEIRO que realizou um 

financiamento com a requerida e que “ao revisar o contrato de 

financiamento, o Requerente observou que no contrato havia uma 

cobrança no valor de R$ 324,50 (trezentos e vinte e quarto reais, 

cinquenta centavos) referente a um seguro e uma cobrança no valor de 

R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referente a um assistência 

mondial serviços. Ressalta-se que o Requerente não teve ciência dos 

serviços”. A requerida em sua defesa afirma que não cometeu nenhum 

ato ilícito e que a “Ora Excelência, a contratação foi regular, no ato em que 

a parte autora firmou contrato de financiamento”. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não 

tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. A parte autora sustenta que não 

contratou/tomou ciência da cobrança do seguro e assistência mundial. 

Todavia, a própria parte autora sustenta na inicial que “O Requerente 

realizou um financiamento com o Requerido com o objetivo de financiar um 

veículo. Na ocasião, o Requerente relata que no momento da assinatura do 

contrato, assinou diversos papeis e o mesmo confiou na boa fé do 

Requerido sem se atentar para o seu conteúdo. Ocorre Excelência que, ao 

revisar o contrato de financiamento, o Requerente observou que no 

contrato havia uma cobrança no valor de R$ 324,50 (trezentos e vinte e 

quarto reais, cinquenta centavos) referente a um seguro e uma cobrança 

no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referente a um 

assistência mondial serviços. Ressalta-se que o Requerente não teve 

ciência dos serviços”. Portanto, a própria parte autora reconhece que 

contratou ao assinar o contrato, sendo dever do consumidor ler o que 

está contratando. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a 

caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns 

requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a contratação 

estava condicionada à contratação do seguro e da assistência , o que não 

está comprovado no caso dos autos. Cabe à parte autora, especialmente 

quando assistida por advogado, ser diligente na produção de provas, 

devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o 

encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Com efeito, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

nos autos, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Assim, não há que 

se falar em restituição do valor pago, tampouco em dano moral. Isto posto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010606-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DIVINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1010606-23.2019.8.11.0002 Reclamante: Marta Divina de Jesus 

Reclamado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com supedâneo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se dos andamentos processuais 

que, atendendo ao pleito formulado pela Reclamante (ID nº 24614019), 

este juízo determinou para que fosse designada uma nova data para 

realização da audiência de conciliação (despacho vinculado ao ID nº 

24684984). No entanto, não obstante tivesse sido devidamente 

citada/intimada (intimação publicada no DJ Eletrônico em 11/10/2019 – ID nº 

24814835), a Reclamante novamente deixou de comparecer à sessão 

conciliatória realizada nos autos (ID nº 25917151). Preconiza o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em Lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

supracitado ao caso em comento, bem como, tendo em vista que os 

andamentos processuais subsequentes demonstraram que a parte 

Postulante não apresentou nenhuma manifestação para tentar justificar a 

sua ausência, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. Dispositivo: 

Diante da contumácia incorrida pela Demandante, bem como, com amparo 

no que resta disposto pelo artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ademais, REVOGO 

a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 22827963. Por fim, nos termos 

do que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE (Fórum Nacional de 

Juizados Especiais), CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, não podendo ser repetido o ajuizamento desta ação sem que 

seja realizado o prévio pagamento. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010606-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DIVINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1010606-23.2019.8.11.0002 Reclamante: Marta Divina de Jesus 

Reclamado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com supedâneo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se dos andamentos processuais 

que, atendendo ao pleito formulado pela Reclamante (ID nº 24614019), 

este juízo determinou para que fosse designada uma nova data para 

realização da audiência de conciliação (despacho vinculado ao ID nº 

24684984). No entanto, não obstante tivesse sido devidamente 

citada/intimada (intimação publicada no DJ Eletrônico em 11/10/2019 – ID nº 

24814835), a Reclamante novamente deixou de comparecer à sessão 

conciliatória realizada nos autos (ID nº 25917151). Preconiza o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em Lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

supracitado ao caso em comento, bem como, tendo em vista que os 

andamentos processuais subsequentes demonstraram que a parte 

Postulante não apresentou nenhuma manifestação para tentar justificar a 

sua ausência, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. Dispositivo: 

Diante da contumácia incorrida pela Demandante, bem como, com amparo 

no que resta disposto pelo artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ademais, REVOGO 

a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 22827963. Por fim, nos termos 

do que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE (Fórum Nacional de 

Juizados Especiais), CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, não podendo ser repetido o ajuizamento desta ação sem que 

seja realizado o prévio pagamento. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006207-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FABRICIO DE ALMEIDA AMORIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN MOURAO ABUD LAURO (EMBARGADO)

M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo n.º 1006207-48.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Elvis Fabricio 

de Almeida Amorim Parte Reclamada: M L L Comércio de Veículos Eireli – 

ME Parte Reclamada: Suellen Mourão Abud Lauro Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da ausência de pressupostos de desenvolvimento do 

processo: A parte requerida alega que foi efetivado uma restrição 

indevida em seu veículo or ig inár ia do processo n. º 

8010874-89.2018.811.0002, movido pelas Reclamadas. Em atenta análise 

ao processo principal de n.º 8010874-89.2018.811.0002, constato que 

este já foi julgado improcedente, tendo ainda sido determinada a baixa da 

restrição de transferência efetivada no veículo objeto do presente 

Embargos de Terceiro, conforme dispositivo da sentença abaixo 

transcrito: “(…) Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida pela 1ª Ré, no entanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam arguida pelo ?Banco do Brasil? e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No tocante ao mérito da lide, com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE ação. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela 1ª Reclamada. Por fim, REVOGO a decisão 

interlocutória vinculada ao Evento Processual nº 07 e, consequentemente, 

DETERMINO a liberação da restrição de transferência relacionada ao 

veículo objeto da lide (CHEVROLET/ONIX 1.0; Fabricação/Modelo: 

2014/2015;  Cor:  BRANCA; Placa:  OBF-1230;  Chass i : 

9BGKS48BOFG265197; RENAVAM: 01024023572). (…)” O processo 

principal transitou em julgado em 21.11.2019. Assim, o objeto da presente 

lide já foi julgado e deliberado na ação principal, no qual restou 

determinado a baixa da restrição de transferência. Pelo exposto, 

reconheço ausência do preenchimento dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular no presente Embargos de Terceiro, em 

decorrência da perda superveniente do objeto, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006207-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FABRICIO DE ALMEIDA AMORIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN MOURAO ABUD LAURO (EMBARGADO)

M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo n.º 1006207-48.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Elvis Fabricio 

de Almeida Amorim Parte Reclamada: M L L Comércio de Veículos Eireli – 

ME Parte Reclamada: Suellen Mourão Abud Lauro Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da ausência de pressupostos de desenvolvimento do 

processo: A parte requerida alega que foi efetivado uma restrição 

indevida em seu veículo or ig inár ia do processo n. º 

8010874-89.2018.811.0002, movido pelas Reclamadas. Em atenta análise 

ao processo principal de n.º 8010874-89.2018.811.0002, constato que 

este já foi julgado improcedente, tendo ainda sido determinada a baixa da 

restrição de transferência efetivada no veículo objeto do presente 

Embargos de Terceiro, conforme dispositivo da sentença abaixo 

transcrito: “(…) Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida pela 1ª Ré, no entanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam arguida pelo ?Banco do Brasil? e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No tocante ao mérito da lide, com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE ação. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela 1ª Reclamada. Por fim, REVOGO a decisão 

interlocutória vinculada ao Evento Processual nº 07 e, consequentemente, 

DETERMINO a liberação da restrição de transferência relacionada ao 

veículo objeto da lide (CHEVROLET/ONIX 1.0; Fabricação/Modelo: 

2014/2015;  Cor:  BRANCA; Placa:  OBF-1230;  Chass i : 

9BGKS48BOFG265197; RENAVAM: 01024023572). (…)” O processo 

principal transitou em julgado em 21.11.2019. Assim, o objeto da presente 

lide já foi julgado e deliberado na ação principal, no qual restou 

determinado a baixa da restrição de transferência. Pelo exposto, 

reconheço ausência do preenchimento dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular no presente Embargos de Terceiro, em 

decorrência da perda superveniente do objeto, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 
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surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012339-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1012339-24.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A parte requerente ALTAMIR DA SILVA JUNIOR que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que era cliente da mesma, mas 

em novembro/2018 cancelou o contrato, e mesmo assim a telefônica 

continuou a emitir faturas a título de valores residuais até maio/2019, as 

quais foram pagas para evitar problemas, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. A requerida sustenta a 

contratação dos serviços e que a negativação ocorreu em virtude da 

inadimplência e que não consta nenhuma solicitação de cancelamento. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, não cabe 

inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da parte requerida 

a produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Ressalta-se que em que pese afirmar que cancelou o contrato, a parte 

autora sequer informo a data em que solicitou o referido pedido, tampouco 

apresentou número de protocolo referente ao pedido de cancelamento. 

Ainda, não há nos autos sequer 01 (um) comprovante de pagamento com 

a respectiva data de quitação dos serviços contratados da empresa 

requerida. Ganha relevo no sistema processual o exame da prova 

conforme a chamada redução do módulo da prova, que se funda na 

verossimilhança das alegações feitas pelas partes, abrandando, por 

consequência, a exigência de prova irrefutável. Na moderna concepção 

do processo, não pode o juiz ficar adstrito às chamadas "provas cabais", 

"provas indiscutíveis", "provas estremes de dúvidas" etc. Basta que as 

provas permitam um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente, ocorreram em consonância com 

o relato da parte que os arguiu. Destarte, "não se deve exigir um grau de 

certeza incompatível com a situação concreta, devendo ocorrer a redução 

do módulo da prova, aceitando-se um grau de verossimilhança suficiente, 

ou a verdade possível." (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do 

Processo Civil, pág. 127, Ed. Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese 

vertente, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

muito provavelmente ocorreram da forma narrada na defesa. A parte 

requerente, como anotado, não se desincumbiu de seu ônus, sendo a 

improcedência do pedido medida que se impõe. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS. SUPOSTO CANCELAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA 

ALEGAÇÃO DO RECORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS 

SERVIÇOS NÃO PROVADO. SEQUER INFORMADO O NÚMERO DO 

PROTOCOLO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. Constatado 

que os serviços foram contratados, mas que o pedido de cancelamento 

alegado pelo autor não tem mínima prova nos autos, não há que se dar 

verossimilhança às alegações. Cabe ao consumidor o ônus de provar de 

forma mínima a sua versão, dando-lhe verossimilhança. No caso, o autor 

afirmou que pediu o cancelamento dos serviços, mas sequer informou o 

número do protocolo desse pedido. Sendo assim, não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, pois não trouxe prova mínimo de direito alegado. Como 

se não bastasse, há comprovação do uso dos serviços de telefonia e 

internet nos meses de junho e julho de 2012, como se observa às fls. 

11/13. Não tendo a parte autora trazido aos autos documento que 

comprovassem minimamente os fatos alegados, confirma-se a sentença 

de primeiro grau que julgou improcedente a ação. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004298543 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013). Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz(a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011924-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011924-44.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. - Preliminares - Da incompetência territorial Arguiu a parte reclamada 

a preliminar de incompetência territorial do juízo, sob o fundamento que o 

juízo competente seria Cuiabá/MT. Todavia, nos termos do artigo 4º da Lei 

9099/95, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a parte autora apresentou comprovante de 

residência nesta Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da 

incompetência do juízo Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - 

Da prescrição e decadência Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 

(três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em 

que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese 

de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, 

in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da 

falta de conclusão lógica dos pedidos da inicial. Deixo de analisar por se 
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tratar de tópico genérico. Mérito Sustenta a parte requerente SIMONE 

FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, todavia, não possui débito com a empresa. 

O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito e 

que a parte autora contratou máquina de cartão com a empresa. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatórios, ficha de cadastro, tais documentos são considerados 

unilaterais, não sendo HÁBEIS a comprovar a contratação, portanto, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial e com a defesa verifica-se que a parte autora possui restrições 

posteriores lançadas pela Energisa e protesto lançada pela Havan, as 

quais não restaram demonstradas como indevidas tendo em vista a não 

distribuição de ações em desfavor da HAVAN questionando a sua 

legalidade e a ação em desfavor da Energisa estar pendente de 

julgamento, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ 

por se tratar de primeira negativação. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, sendo 

desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado deve 

atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, 

sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte 

reclamante no rol dos inadimplentes (14/05/2016) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011924-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011924-44.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. - Preliminares - Da incompetência territorial Arguiu a parte reclamada 

a preliminar de incompetência territorial do juízo, sob o fundamento que o 

juízo competente seria Cuiabá/MT. Todavia, nos termos do artigo 4º da Lei 

9099/95, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a parte autora apresentou comprovante de 

residência nesta Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da 

incompetência do juízo Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - 

Da prescrição e decadência Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 

(três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em 

que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese 

de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, 

in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da 

falta de conclusão lógica dos pedidos da inicial. Deixo de analisar por se 

tratar de tópico genérico. Mérito Sustenta a parte requerente SIMONE 

FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, todavia, não possui débito com a empresa. 

O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito e 

que a parte autora contratou máquina de cartão com a empresa. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 
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do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatórios, ficha de cadastro, tais documentos são considerados 

unilaterais, não sendo HÁBEIS a comprovar a contratação, portanto, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial e com a defesa verifica-se que a parte autora possui restrições 

posteriores lançadas pela Energisa e protesto lançada pela Havan, as 

quais não restaram demonstradas como indevidas tendo em vista a não 

distribuição de ações em desfavor da HAVAN questionando a sua 

legalidade e a ação em desfavor da Energisa estar pendente de 

julgamento, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ 

por se tratar de primeira negativação. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, sendo 

desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado deve 

atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, 

sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte 

reclamante no rol dos inadimplentes (14/05/2016) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015084-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1015084-74.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I 

e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 

(República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que a parte reclamada CM CAPITAL MARKETS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA foi 

devidamente citada no ID 26287874 não compareceu a audiência de 

conciliação ID 26282415, bem como, não apresentou contestação 

quedando-se inerte. Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte 

reclamada CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA, nos termos do artigo 344 do CPC, e passo 

ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II do Código 

de Processo Civil. Inicialmente, cumpre registrar que em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se que a parte autora distribuiu ação em desfavor do 

Banco Bradesco sob n. 1017362-48.2019.8.11.0002, em trâmite no 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei nesta Comarca em 12/11/2019 onde 

discute a mesma negativação (R$1.007,70) aduzida nestes autos, estando 

a mesma pendente de julgamento. Registro que a presente lide foi 

distribuída anterior à mencionada ação, em 16/10/2019, portanto, prevento 

este Juízo e, portanto, determino que seja encaminhado Ofício ao MM 

Magistrado do Juizado Especial Cível do Cristo Rei nesta Comarca com 

esta informação para conhecimento e providencias em relação aos autos 

n.º 1017362-48.2019.8.11.0002 em trâmite naquele Juízo. Sustenta a parte 

requerente ELIETE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$1.007,70, no entanto, desconhece os valores e o contrato. A requerida, 

conforme mencionado, não compareceu na audiência e não apresentou 

defesa. Assim, ante a ausência de provas em sentido contrário, prevalece 

a versão narrada na inicial, sendo forçoso reconhecer a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte autora, restando, portanto, 
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configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada. A parte requerente pleiteia indenização a título de danos 

morais em razão da negativação de seu nome. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual 

poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que os 

requeridos não agiram com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica do requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

considerada como moderada. Ainda, o valor a ser fixado deve atender 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo 

que fixo neste caso o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da citação (15/12/2018) e determinar a exclusão do 

nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

expedindo-se o necessário. Determino que seja encaminhado Ofício ao 

MM Magistrado do Juizado Especial Cível do Cristo Rei nesta Comarca a 

fim de que junte aos autos n.º 1017362-48.2019.8.11.0002 em trâmite 

naquele Juízo, a presente decisão. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016187-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016187-19.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). In casu, a parte requerida deixou 

de apresentar defesa. Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte 

reclamada, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Muito 

embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, II, 

do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, analisar a sua 

suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa se revela 

ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 

assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). 

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos 

suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Aduz a parte reclamante MARINA FÁTIMA DA SILVA que seu cartão de 

crédito foi clonado e foram lançadas diversas transações que 

desconhece, que perante a reclamação no PROCON a parte requerida se 

comprometeu a estornar as despesas contestadas, todavia, não cumpriu 

o acordado e que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida. A 

requerida apresentou defesa intempestivamente, todavia, não comprova a 

realização das compras pela parte autora. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. O 

banco requerido é o responsável pela administração do cartão de crédito 

pertencente à parte requerente, sendo, portanto, responsável por ações 

fraudulentas com ele realizadas. Não foi juntado ao feito nenhum 

documento que demonstrasse que as transações que a parte requerente 

alega desconhecer foram por ela realizadas. Ademais, segundo a inicial, a 

parte autora contestou a compra à época dos fatos, tentando por diversas 

vezes resolver a questão administrativamente, fato não impugnado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeiro. No caso, a instituição 

financeira não garantiu à parte reclamante a segurança esperada, tendo 

em vista a fragilidade de seu sistema, sendo responsável pela reparação 

dos danos ocasionados ao consumidor. Neste sentido, confira-se o 

seguinte julgado: CIVIL. DANOS MORAIS. PROVA DO DANO. CLONAGEM 

DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. 1. Não há que se cogitar em comprovação do dano como 

requisito para a indenização por danos morais diante da impossibilidade de 

verificação empírica dos atributos da personalidade. Restando 

comprovada ocorrência de ato objetivamente capaz de gerar prejuízo 

moral como a vergonha, dor ou humilhação, incidem as normas civis que 

geram dever de indenizar. 2. No caso dos autos, restou comprovada a 

responsabilidade objetiva da CEF pelo fato defeituoso de seu serviço, o 

qual não ofereceu a segurança necessária para seu cliente. 3. Embargos 

infringentes parcialmente providos. (Embargos Infringentes na Apelação 

Cível nº 339052/01/AL (20038000007528601), Tribunal Pleno do TRF da 5ª 

Região, Rel. Manoel Erhardt. j. 14.02.2007, maioria, DJU 15.05.2007). O 

titular do cartão é responsável pela guarda do mesmo e do sigilo da senha. 

Todavia, quando há indício de fraude, e a instituição de crédito não 

apresenta provas robustas de que foi o consumidor que utilizou o cartão, 

deve ser responsabilizada em decorrência da fragilidade da segurança do 

sistema. Assim, vislumbra-se falha no sistema do requerido, ao permitir a 

ação de terceiros, que se utilizaram dos dados do cartão de crédito da 

parte requerente para realizar compras por ela desconhecidas. As falhas 

decorrentes do sistema utilizado pela parte requerida não podem 

ocasionar prejuízos aos clientes e inserem-se no risco da atividade 

desenvolvida por ela. No particular, a 14ª Câmara Cível do TJRJ decidiu 

que “Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de 

produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados 
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serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª Câmara Cível do TJRJ, 

Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). A parte autora pleiteia a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

ao argumento de que teve seu nome negativado indevidamente pelo débito 

contestado. O pedido de indenização por danos morais, comporta 

acolhimento. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial referente às compras contestadas no valor 

total de R$908,14 (novecentos e oito reais e quatorze centavos); b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (21/10/2019) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016187-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016187-19.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). In casu, a parte requerida deixou 

de apresentar defesa. Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte 

reclamada, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Muito 

embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, II, 

do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, analisar a sua 

suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa se revela 

ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 

assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). 

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos 

suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Aduz a parte reclamante MARINA FÁTIMA DA SILVA que seu cartão de 

crédito foi clonado e foram lançadas diversas transações que 

desconhece, que perante a reclamação no PROCON a parte requerida se 

comprometeu a estornar as despesas contestadas, todavia, não cumpriu 

o acordado e que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida. A 

requerida apresentou defesa intempestivamente, todavia, não comprova a 

realização das compras pela parte autora. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. O 

banco requerido é o responsável pela administração do cartão de crédito 

pertencente à parte requerente, sendo, portanto, responsável por ações 

fraudulentas com ele realizadas. Não foi juntado ao feito nenhum 

documento que demonstrasse que as transações que a parte requerente 

alega desconhecer foram por ela realizadas. Ademais, segundo a inicial, a 

parte autora contestou a compra à época dos fatos, tentando por diversas 

vezes resolver a questão administrativamente, fato não impugnado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeiro. No caso, a instituição 

financeira não garantiu à parte reclamante a segurança esperada, tendo 

em vista a fragilidade de seu sistema, sendo responsável pela reparação 

dos danos ocasionados ao consumidor. Neste sentido, confira-se o 

seguinte julgado: CIVIL. DANOS MORAIS. PROVA DO DANO. CLONAGEM 

DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. 1. Não há que se cogitar em comprovação do dano como 

requisito para a indenização por danos morais diante da impossibilidade de 

verificação empírica dos atributos da personalidade. Restando 

comprovada ocorrência de ato objetivamente capaz de gerar prejuízo 

moral como a vergonha, dor ou humilhação, incidem as normas civis que 

geram dever de indenizar. 2. No caso dos autos, restou comprovada a 

responsabilidade objetiva da CEF pelo fato defeituoso de seu serviço, o 

qual não ofereceu a segurança necessária para seu cliente. 3. Embargos 

infringentes parcialmente providos. (Embargos Infringentes na Apelação 

Cível nº 339052/01/AL (20038000007528601), Tribunal Pleno do TRF da 5ª 

Região, Rel. Manoel Erhardt. j. 14.02.2007, maioria, DJU 15.05.2007). O 

titular do cartão é responsável pela guarda do mesmo e do sigilo da senha. 

Todavia, quando há indício de fraude, e a instituição de crédito não 

apresenta provas robustas de que foi o consumidor que utilizou o cartão, 

deve ser responsabilizada em decorrência da fragilidade da segurança do 

sistema. Assim, vislumbra-se falha no sistema do requerido, ao permitir a 

ação de terceiros, que se utilizaram dos dados do cartão de crédito da 

parte requerente para realizar compras por ela desconhecidas. As falhas 

decorrentes do sistema utilizado pela parte requerida não podem 
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ocasionar prejuízos aos clientes e inserem-se no risco da atividade 

desenvolvida por ela. No particular, a 14ª Câmara Cível do TJRJ decidiu 

que “Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de 

produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados 

serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª Câmara Cível do TJRJ, 

Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). A parte autora pleiteia a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

ao argumento de que teve seu nome negativado indevidamente pelo débito 

contestado. O pedido de indenização por danos morais, comporta 

acolhimento. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial referente às compras contestadas no valor 

total de R$908,14 (novecentos e oito reais e quatorze centavos); b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (21/10/2019) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015115-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015115-94.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Inicialmente, decido pela homologação da transação celebrada 

pela parte autora e a requerida OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de 

conciliação (ID 26680607) e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Aduz a parte autora PAULO HENRIQUE 

GUIMARAES DA LUZ que teve o nome negativado pelas requeridas e que 

em contato com a requerida OMNI, foi informado que se tratava de cartão 

de crédito da requerida Bradescard, no entanto, jamais teve cartão de 

crédito. A requerida Banco Bradescard S/A, em sua defesa, afirma que 

não cometeu nenhum ato ilícito. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. Em análise ao extrato colacionado com a inicial, 

verifica-se que a restrição foi lançada pela OMNI, cuja parte celebrou 

acordo com o autor em audiência conciliatória. Portanto, em que pese a 

parte autora sustentar que foi negativada pelas requeridas e que jamais 

possuiu cartão de crédito do banco Bradescard, o objeto da lide é a 

restrição lançada pela requerida OMNI, e consequentemente, não havendo 

que se falar em imputação à requerida BANCO BRADESCARD S/A. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. É evidente que, cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito, principalmente no que tange a suposta restrição pelo Banco 

Bradescard, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

nos autos, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 333, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial EM DESFAVOR 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCARD S/A. Decido ainda pela 

homologação da transação celebrada pela parte autora e a requerida 

OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de conciliação (ID 26680607) e com 

fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015115-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015115-94.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Inicialmente, decido pela homologação da transação celebrada 

pela parte autora e a requerida OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de 

conciliação (ID 26680607) e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Aduz a parte autora PAULO HENRIQUE 

GUIMARAES DA LUZ que teve o nome negativado pelas requeridas e que 

em contato com a requerida OMNI, foi informado que se tratava de cartão 

de crédito da requerida Bradescard, no entanto, jamais teve cartão de 

crédito. A requerida Banco Bradescard S/A, em sua defesa, afirma que 

não cometeu nenhum ato ilícito. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. Em análise ao extrato colacionado com a inicial, 

verifica-se que a restrição foi lançada pela OMNI, cuja parte celebrou 

acordo com o autor em audiência conciliatória. Portanto, em que pese a 

parte autora sustentar que foi negativada pelas requeridas e que jamais 

possuiu cartão de crédito do banco Bradescard, o objeto da lide é a 

restrição lançada pela requerida OMNI, e consequentemente, não havendo 

que se falar em imputação à requerida BANCO BRADESCARD S/A. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. É evidente que, cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito, principalmente no que tange a suposta restrição pelo Banco 

Bradescard, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

nos autos, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 333, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial EM DESFAVOR 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCARD S/A. Decido ainda pela 

homologação da transação celebrada pela parte autora e a requerida 

OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de conciliação (ID 26680607) e com 

fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015115-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1015115-94.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Inicialmente, decido pela homologação da transação celebrada 

pela parte autora e a requerida OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de 

conciliação (ID 26680607) e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Aduz a parte autora PAULO HENRIQUE 

GUIMARAES DA LUZ que teve o nome negativado pelas requeridas e que 

em contato com a requerida OMNI, foi informado que se tratava de cartão 

de crédito da requerida Bradescard, no entanto, jamais teve cartão de 

crédito. A requerida Banco Bradescard S/A, em sua defesa, afirma que 

não cometeu nenhum ato ilícito. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. Em análise ao extrato colacionado com a inicial, 

verifica-se que a restrição foi lançada pela OMNI, cuja parte celebrou 

acordo com o autor em audiência conciliatória. Portanto, em que pese a 

parte autora sustentar que foi negativada pelas requeridas e que jamais 

possuiu cartão de crédito do banco Bradescard, o objeto da lide é a 

restrição lançada pela requerida OMNI, e consequentemente, não havendo 

que se falar em imputação à requerida BANCO BRADESCARD S/A. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. É evidente que, cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito, principalmente no que tange a suposta restrição pelo Banco 

Bradescard, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

nos autos, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 333, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial EM DESFAVOR 

DA REQUERIDA BANCO BRADESCARD S/A. Decido ainda pela 

homologação da transação celebrada pela parte autora e a requerida 

OMNI FINANCEIRA S/A em audiência de conciliação (ID 26680607) e com 

fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 
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quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011743-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLE CAMPOS TRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1011743-40.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Alega a parte requerente IZABELLE CAMPOS TRASSI que “Em 

abril de 2019, a Requerente buscou uma loja física da Requerida, a qual 

contratou o plano de telefonia móvel OI MAIS, por meio de uma 

portabilidade, a qual contava com o valor mensal fixo de R$130,00 (centro 

e trinta reais) para uma linha móvel principal e uma dependente, sob os 

números (65) xxxxx-0268 e (65) xxxxx-7444. O referido plano possuía o 

Código Minha Oi nº 401951536924 e código do cliente nº 2490766765. 

Ocorre que no mesmo mês (abril/2019), a Requerente realizou a 

contratação de mais um plano1 semelhante, a qual posteriormente 

apresentou falhas advindas da má prestação dos serviços da Requerida, 

sendo cobranças e valores indevidos. Importante mencionar que, o plano 

em lide possuiu normal funcionamento. Em outro norte, a Requerente 

buscava as devidas correções do plano defeituoso, porém todas 

infrutíferas, conforme lista de protocolos anexa. Posto isso, houve 

reclamação junto a ANATEL, com o protocolo nº1399837- 2019, a qual 

houve a determinação do cancelamento do plano com os valores 

indevidos, sem ônus à Requerente. Ou seja, por determinação da ANATEL 

a Requerida tinha por obrigação efetuar o cancelamento do plano com 

valores indevidos, sem a cobrança de nenhum valor adicional, tampouco 

valores de multas contratuais/fidelidade. Porém, para a surpresa da 

Requerente, a Requerida de forma indevida cancelou este plano tido como 

“correto” que recebia as faturas com valores de acordo com o contratado, 

plano este com o código de cliente nº 2490766765 e, realizou a migração 

dos números vinculados para o prépago. Devido ao cancelamento da 

Requerida em plano diverso ao pleiteado junto a ANATEL, a empresa 

Requerida onerou a Requerente em valor indevido na importância de 

R$582,44 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), referente à multa de cancelamento no mês de julho/2019, de 

acordo com o extrato anexo. Destaca-se que tal valor fora subtraído da 

conta bancária da Requerente, devido ao débito automático vinculado no 

cadastro da Requerida, a qual prejudicou em suas finanças, visto que não 

esperava a falha dos serviços da Requerida, que ensejou em tamanha 

onerosidade”. sic A requerida em defesa sustenta que “Reclamação não 

possui fundamento. Foi verificado em sistema que de acordo com o 

registro de protocolo 201900097748038 aberto em 15/06/2019 autora 

solicitou a migração das linhas 65984125042 / 65984557502 para o plano 

pré pago. Logo, a fatura referida ao mês de 06/2019 R$582,44 devida do 

período de 13/05/2019 a 11/06/2019 e referente a multa de cancelamento 

das linhas 65984125042 /65984557502. Em relação as falhas de serviços 

mencionadas pela autora não foram localizados registros de reclamação 

por parte da mesma. Pois bem. Assim, a parte autora mesmo ciente da 

fidelização de seu contrato perante a Reclamada, solicitou a cancelamento 

de seu plano, sendo que, por corolário lógico, incidindo em quebra 

contratual, dando ensejo a legitima cobrança de multa de fidelização”. 

Cumpre à parte requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos 

na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, ou 

contestados genericamente (CPC, art. 341). Registra-se inicialmente que 

as linhas objetos desta lide são de números (65)99231-0268 e (65) 

98455-7444. Ressalta-se que a requerida utiliza como tese de defesa e os 

documentos de cancelamento são das linhas (65) 98412-5042 e (65) 

98455-7502, no entanto, as mesmas são as que foram devidamente 

canceladas em razão da falha de prestação de serviço e são objetos da 

ação sob n. 1010340-36.2019.8.11.0002. Em que pese a requerida 

sustentar que a parte autora que solicitou a migração para o plano 

pré-pago, incidindo a cobrança da multa, não apresenta aos autos nenhum 

documento a comprovar suas alegações, pois conforme mencionado, os 

documentos apresentados se referem ao cancelamento das linhas (65) 

98412-5042 e (65) 98455-7502, no entanto, as mesmas são as que foram 

devidamente canceladas em razão da falha de prestação de serviço e são 

objetos da ação sob n. 1010340-36.2019.8.11.0002. Portanto, indevido o 

cancelamento do plano pós-pago e a migração para o plano pré-pago, bem 

como a cobrança de multa de fidelização, portanto, entendo por 

necessário declarar indevida a cobrança da multa de fidelização e por 

consequência, declarar a inexigibilidade do valor cobrado pela requerida, a 

título de multa por cancelamento do contrato, todavia, a devolução deverá 

ser de forma simples, ante a não caracterização de má-fé da requerida. A 

parte requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Em 

regra, o simples desconto não ensejaria indenização por danos morais. 

Todavia, in casu, verifica-se que o valor descontado é expressivo, não 

podendo ser considerado ínfimo, o que configura transtornos que 

ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando azo à 

indenização por danos morais. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA 

CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1 – O desconto 

indevido de valores em conta corrente gera para a instituição financeira o 

dever de indenizar os danos morais causados, consistentes na situação 

aflitiva pela qual passou o correntista, que necessitava, para o sustento, 

dos valores que lhe foram descontados. 2 – Indenização por dano moral 

fixada em valor razoável não enseja modificação. 3 – Condenatória a 

sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites do 

§ 3º do art. 20 do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por 

cento da condenação. Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 

4 – Apelações não providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 

0031414-56.2014.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

11/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/03/2015 . Pág.: 454) Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, não há 

prova de que a parte requerida agiu com culpa grave. A repercussão dos 

fatos na esfera íntima da parte requerente pode ser considerada como 

moderada. O requerido é uma instituição financeira de grande porte. Feitas 

as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte do pedido, para: a) condenar o requerido a restituir 

à parte requerente, de forma simples, o valor indevidamente descontado 

em sua conta corrente na quantia de R$582,44 (quinhentos e oitenta e 

dois reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, e; b) condenar o requerido pagar à parte 

requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 
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desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013621-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CATARINO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009356-52.2019.8.11.0002 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs a parte requerente ADEMIR 

CATARINO NASCIMENTO FILHO ação no qual objetiva a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a 02 débitos que não tem conhecimento, uma vez que 

não possui vínculo com a empresa. A parte requerida contesta a presente 

ação, trazendo notas fiscais assinadas pela parte autora (ID 26541593), 

bem como outros elementos de prova que demonstram a existência de 

vínculo jurídico entre as partes e do débito da parte autora com a parte 

requerida, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso de 

improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 

pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016647-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)
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KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1016647-06.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Mérito Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o 

entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações entre passageiro e empresas de transporte aéreo, por se tratar 

de típica relação de consumo. Sobre o assunto, confira-se excerto da 

seguinte ementa: (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em 

Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de 

falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por 

verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o 

passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a 

defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento. 3. 

Restando configurados a existência do dano e a responsabilidade civil, 

para exclui-los, seria necessário a revisão dos elementos probatórios 

colhidos nas instâncias inferiores, o que não é permitido em sede de 

Recurso Especial ante a Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório 

arbitrado em quinze mil reais, verba considerada razoável diante das 

características próprias do caso. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma 

do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Aduz 

as requerentes CAMILA ROSA DA SILVA e KATIANE CRISTINE SALES 

MOREIRA ACOSTA que contrataram com a requerida o trecho Cuiabá/MT à 

Rio de Janeiro/RJ com conexão em Brasília com embarque em 25/10/2019, 

saindo de Cuiabá às 17h20min com chegada ao destino final às 22h20min, 

todavia, o voo em Cuiabá atrasou o que acarretou na perda da conexão, 

sendo as partes remanejadas para o voo no dia seguinte (26/10/2019) 

com previsão de embarque as 07h e chegada no destino final às 

08h45min, no entanto, ocorreu novo atraso, o que fez com que 

chegassem ao Rio de Janeiro somente por volta das 12h, gerando um 

atraso de aproximadamente 14 horas. A requerida, em sua peça de 

defesa, reconhece que o voo sofreu atraso “ínfimo” em razão da malha 

viária e que as partes foram realocadas no voo do dia seguinte. 

Registra-se que a requerida não impugna o horário de chegada ao destino 

final. A tese invocada não está apta a afastar o dever de indenizar. 

Entendo que tal fato é previsível, sendo a empresa responsável pelos 

danos dele decorrentes. A mudança da malha viária não é excludente de 

responsabilidade, porquanto a empresa aérea deve assumir os riscos 

inerentes à atividade econômica que explora. Deste modo, 

indubitavelmente, o prolongamento do vôo por muitas horas enseja 

indenização. Tenho que a situação vivenciada pela parte requerente 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida, pelo atraso/alteração do voo e a frustração da programação 

de sua viagem, restou devidamente comprovada nos autos. Trata-se de 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE OITO HORAS SEM 

JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA 

MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato ilícito a justificativa de 

que a alteração ocorrida se deveu por motivos de força maior, dada a 

necessidade de reorganização da malha aérea no período indigitado. O 

atraso do voo, por mais de oito horas, sem as informações precisas e 

adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o fornecedor de serviços, à 

luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 

traduz inexecução do contrato, da mesma forma que os cancelamentos 

não justificados. No caso dos autos, configurado o prejuízo à 

consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável falha na 

prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) Caracterizado o 

dano moral, resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser 

fixados segundo os critérios da moderação e prudência, observando os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve 

proporcionar satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um 

enriquecimento sem causa, e impor ao causador do dano um impacto 

suficiente para desestimulá-lo a cometer infrações similares. No caso em 

análise, não há prova da existência de culpa grave por parte da requerida. 

Sabe-se que a requerida é empresa de grande porte. Não há informações 

sobre a situação econômica do requerente. A repercussão dos fatos 

narrados na inicial pode ser considerada moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelos danos morais em R$10.000,00 (dez mil 

reais). Ante o exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

deduzida na inicial para condenar a requerida a pagar a CADA PARTE 

REQUERENTE a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (18/11/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010816-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE PAULA SODA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1010816-74.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar - Da falta de 

interesse/ilegitimidade passiva A parte requerida arguiu a falta de 

interesse, ao argumento de que a parte responsável seria a 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS APOSENTADOS. A parte 

autora em impugnação reconhece a ilegitimidade arguida. Conquanto a 

legitimidade de parte comporte análise do ponto de vista processual, às 

vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2594 de 3112



atividades processuais desnecessárias. Assim, decido por acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, decido pela extinção 

do processo sem resolução do mérito, aplicando, por similitude, o artigo 

485, VI do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009980-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS DA SILVA MORENO 

REQUERIDO: LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME Vistos etc. Em análise dos 

autos e em atenção ao pedido das partes, observo que é necessária a 

oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 11 de março de 2020, às 11h00min, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015422-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1015422-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

PATRICIA DE JESUS SILVA PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A PARTE RÉ: JGA TOUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME PARTE RÉ: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

em razão de falha no serviço prestado pela ré e diante de cancelamento 

do serviço de transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Quanto a legitimidade passiva da parte CVC, verifica-se que, 

houve venda de pacote turismo pela empresa ré, assim há 

responsabilidade solidária com a companhia aérea, pois o contrato de 

intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Ademais, à 

luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser 

aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, 

como se verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar 

arguida. Dessa forma, a requerida é parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda. Do mesmo modo, a parte autora é parte 

legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que 

participou da contratação do serviço juntamente com a senhora Eliane 

Custódio Jorge, basta observar as mensagens e o corpo do contrato que 

identifica que um dos passageiros era a parte autora, assim tem-se por 

rejeita a preliminar arguida. (Num. 25231882 - Pág. 1 - Num. 25232502 - 

Pág. 1 - Num. 25232508 - Pág. 7 - Num. 25231890 - Pág. 1). Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após 

detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora 

contratou os serviços das empresas rés e suportou a notícia de 

cancelamento de voo contratado que seria para Aracaju/SE, a parte 

autora compareceu ao aeroporto, mas não embarcou na data acordada. 

(Id.Num. 25231890 - Pág. 1) Diante do cancelamento, a empresa requerida 

ofertou outro voo para outro destino (Porto Seguro), em outra data, 

inegável, portanto, os vícios na prestação do serviço. (Id. Num. 25231888 

- Pág. 2 - Num. 25232506 - Pág. 1 ). Nota-se, que é inegável a falha no 

serviço prestado, e que não há a presença da excludente culpa exclusiva 

de terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de 

responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro 

apontado for aquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da 

prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as defesas não 

apresentaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade, não 

há qualquer excludente que as isentem do dever de indenizar, isso porque 

o serviço não se limitou a venda de bilhetes aéreos e sim a ao serviço de 

pacote de viagem, dessa forma a agência de turismo concorreu para o 

risco da atividade juntamente com a cia aérea. A responsabilidade se 

traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à 

altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. Quanto aos danos morais, não há dúvida que o 

cancelamento dos voos e posterior reacomodação para outro destino 

provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano 

moral. Afere-se que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, porquanto o cancelamento frustou a 

expectativas da parte autora, pois o destino inicialmente programado foi 

alterado e a data da viagem também foi, ademais a parte autora 

compareceu na data aprazada no aeroporto, mas não embarcou. Em 

relação ao quanto, a indenização por dano moral deve ser razoável e 

cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito 

cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Quanto 

ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por outro lado, referente a aplicação da multa esta não deverá 

incidir, posto que não há previsão de multa em prejuízo das requerida, 

eventual entendimento pela inversão deste significaria a criação de uma 

nova cláusula, ademais fornecedores e consumidores têm 

responsabilidades e obrigações distintas, portanto fica afastada a 

inversão da cláusula, pois a situação fática em apreço não se confunde 

com contrato de adesão de compromisso de compra e venda firmado 

entre comprador e construtora. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para: 1. CONDENAR as rés, de forma solidária, em danos morais no valor 
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de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária, 

indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2. CONCEDER à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência da indenização por danos materiais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016017-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do NCPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no ID 26835433 e seguintes, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após 

o transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011998-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011998-95.2019.8.11.0002 Intima-se para conhecimento da Sentença de 

ID 27745455. Nesta oportunidade, intima-se para apresentar 

contrarrazões ao ID 27812120, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

10/01/2020 18:31:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA ABDO OAB - MT20817-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1013650-50.2019.8.11.0002 Reclamante: Ronan Djavier 

Alves Oliveira Reclamada: Gol Linhas Aéreas S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que contratou um voo 

junto a parte Requerida, de Cuiabá para São Paulo/SP, para realização de 

um curso no destino nos dias 10 e 11 de Agosto de 2019. Afirma que o 

Voo possuía previsão de saída no dia 09.08.2019, às 18:40h, com 

previsão de chegada às 22:00h do mesmo dia, contudo este foi 

cancelado, tendo o Requerente sido realocado em outro voo, com escala 

em Brasília/DF, resultando em um atraso na sua chegada, que ocorreu 

apenas às 08:40h do dia 10.08.2019. Aduz que devido a estre atraso, 

perdeu o início do curso que iria realizar, que perdeu a primeira diária do 

hotel que já havia pago e ainda teve que pagar os custos do transporte 

para lhe levar até o curso. Afirma que ainda que devido ao atraso passou 

a noite acordado, tendo este resultado em uma diminuição do seu 

aprendizado, requerendo assim a restituição do valor pago pelo curso. Por 

estes motivos requer indenização por danos morais e materiais. A parte 

requerida alega, em suma, que inexiste ato ilícito, visto que houve um 

problema técnico na aeronave, o que impediu que voo decolasse. Afirma 

ainda que a parte Requerente foi colocada no próximo voo disponível, 

inexistindo assim dever de indenizar a título de danos materiais e morais, 

por esta razão requer que sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos da parte requerente. A parte Requerente impugnou todos os 

argumentos da contestação. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto tenha a 

empresa alegado que houve problema técnico com a aeronave e que 

realocou a parte Requerente no próximo voo, é de se notar que a parte 

Requerente atrasou aproximadamente 10 (dez) horas até a chegada no 

seu destino final, o que prejudicou o tempo da sua estadia e o curso que 

iria realizar. Neste contexto, resta incontroverso que a parte Reclamante 

pretendia chegar ao seu destino às 22:00h, todavia chegou ao seu destino 

várias horas depois. Assim a parte Reclamada atrasou a chegada da 

parte Reclamante em aproximadamente 10 (dez) horas, o que lhe causou 

infortúnios, gerando ainda prejuízos na realização do curso, que motivou a 

parte Reclamante a realizar a viagem. Portanto, não comprovada, ainda 

que minimamente, que houve uma das excludentes previstas na lei, resta 

claro que o atraso no voo gera danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente sofreu 

com o atraso de seu voo. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO 

DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em exame, os 

embaraços elencados pela reclamada – necessidade de manutenção não 

programada – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto ao 

pleito do dano material, compete realizar uma diferença no bojo deste 

pedido. A parte Requerente busca o ressarcimento do valor pago no hotel 

de R$ 113,05 (cento e treze reais e cinco centavos), R$ 72,91 (setenta e 

dois reais e noventa e um centavos) referente ao transporte do aeroporto 

até o local do evento, R$ 30,00 (trinta reais) cobrados para que o 

Requerente se higienizasse no aeroporto e o valor pago pelo curso no 

importe de R$ 1.944,00 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais). 

Quanto ao pagamento do hotel e do valor para higienização cobrado pela 

requerida, entendo que assiste razão a parte Requerente, uma vez que 

devido ao atraso a parte Requerente não pode sequer usufruir da 

hospedagem previamente contratada, bem como foi forçado à tomar 

banho aeroporto em decorrência do atraso, fazendo assim jus ao 

ressarcimento de R$ 143,05 (cento e quarenta e três reais e cinco 

centavos). Por outro lado, entendo que o transporte do aeroporto até o 

local do evento não é de responsabilidade da parte Requerida, bem como 

não houve a devida comprovação de que realmente haveria um amigo que 

daria carona à parte Requerente, retirando-lhe a obrigação de se efetivar 

o pagamento do transporte efetivamente utilizado. Da mesma forma 

entendo que a parte Requerente, chegou atrasado ao evento, mas o 

realizou, não cabendo desta forma a restituição total do valor pago por 

este. Embora a parte Requerente tenha sofrido com o atraso, tal fato não é 

suficiente para impor a parte Requerida a restituição do curso, uma vez 

que este foi usufruído. Ademais, o prejuízo ocasionado em perda de tempo 

da sua viagem já se encontra englobado na indenização por danos morais, 

não cabendo outro tipo de indenização para reparar o mesmo fato. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 15.10.2019 – por se tratar de 

responsabilidade contratual, bem como condeno a parte Requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais à parte Requerente no 

valor de R$ 143,05 (cento e quarenta e três reais e cinco centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde o desembolso e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 15.10.2019 – por se tratar de responsabilidade 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011400-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1011400-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Agnaldo Timoteo 

de Oliveira Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a um débito no valor de R$ 525,90 

(quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), desconhecendo 

por completo o referido débito, pois nada deve à parte Requerida. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que este efetivamente 

contratou um pacote turístico, conforme contrato de ID 25761924, tendo 

este sido cancelado a pedido da parte Requerente conforme comprovante 

de solicitação de ID 25761925. Assim, assegura que inexiste qualquer ato 

ilícito praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação alterando os fatos 

narrados na inicial, afirmando que houve o pagamento das quatro 

primeiras parcelas do pacote de viagens, motivo pelo qual a parte 

Requerente, na verdade, é credora da parte Requerida, nada devendo a 

esta. No contexto dos autos, verifico que a parte Requerente ajuizou a 

presente demanda alegando apenas que nada devia a parte Requerida e 

depois de apresentado o contrato, alterou a versão afirmando que era 

credora da parte Requerida, uma vez que o reembolso referente ao 

cancelamento não foi efetivado. Ocorre que a parte Requerente não 

trouxe nenhum comprovante de pagamento que corrobore o fato de que 

efetuou a quitação de suas obrigações referente ao contrato de pacote de 

viagens efetivado junto a parte Requerida anexado no ID 25761924. 

Denoto assim, que há nos autos a comprovação de que existe relação 

contratual entre as partes, bem como que houve o pedido de 

cancelamento, contudo não há a comprovação de que a parte Requerente 

efetuou o pagamento de todas as suas obrigações referente a este 

contrato. Assim, inexistindo qualquer comprovação de que a parte 

Requerente já tenha quitado as suas obrigações, tem-se por devido o 

valor da negativação. Deste modo entendo que a parte Requerente deixou 

de produzir prova que lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo 

pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. 

do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 
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partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009931-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009931-60.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva A requerida arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que atua apenas como 

facilitadora para o pagamento de produtos adquiridos de diversas formas, 

não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao requerido. 

Conquanto a requerida afirme que atua apenas como empresa 

fornecedora de meio de pagamento de transações eletrônicas, ela integra 

a cadeia comercial, na medida em que participa como intermediária entre o 

vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. Vale 

esclarecer, inclusive, que a requerida oferece benefícios e diversos meios 

de pagamento, inclusive a 'compra segura'. Deste modo, a requerida é um 

site de hospedagem, tornando-se responsável frente ao consumidor pela 

não entrega do produto, assim como o vendedor. Para corroborar a 

fundamentação supra, transcrevo a ementa da Apelação 

2193188-70.2011.8.19.0021, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Relator 

Desembargador Marcelo Lima Buhatem, Julgado em 25/08/2011: 

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE APARELHO 

CELULAR REALIZADA PELA INTERNET – SOLIDARIEDADE ENTRE O SITE 

DE COMPRA ON LINE E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL POR MEIO ELETRÔNICO QUANTO À 

FINALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A “CADEIA 

DE FORNECIMENTO” – RISCO DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA 

EM QUE O AUTOR, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO RECEBEU A 

RESTITUIÇÃO – SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL, TORNANDO INAPLICÁVEL A SÚMULA 75 DO TJRJ – 

FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR – 

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Destarte, rejeito a preliminar arguida. 

Mérito Pleiteia a parte requerente STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES 

indenização por danos materiais ao argumento de que efetuou uma 

compra pela internet de produtos/móveis de salão, todavia, não recebeu 

os produtos, sendo vítima de fraude. Diz que “os pagamentos foram 

efetuados em 4 boletos, sendo eles 3 nos valores de R$ 13.125,00 (treze 

mil cento e vinte e cinco reais) e 1 no valor de R$ 13.123,00 (treze mil 

cento e vinte e três reais), para a conta do vendedor Gabriel Cristian” e 

que acionou a requerida, todavia, recebeu a devolução apenas de 01 dos 

boletos pagos, restando a quantia de R$39.373,00. A requerida em defesa 

sustenta a sua ilegitimidade ao argumento de que a parte autora não 

seguiu as orientações do site e teria emitido boleto direto com o vendedor. 

Todavia, em que pese a alegação da requerida, verifica-se que a 

requerida teve acesso às contas, uma vez que efetuou a devolução do 

valor correspondente a 01 boleto. A lei consumerista estabelece como 

objetiva a responsabilidade contratual dos fornecedores de produtos e 

serviços (art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de 

culpa, sendo cabível, desse modo, a indenização dos seus clientes. A 

existência da oferta tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa 

atração se confirma com a adesão do consumidor, a oferta vincula o 

comerciante e estabelece o direito do consumidor de ver cumprido o 

contrato. Os documentos carreados à inicial comprovam a compra do 

produto mencionado na inicial. Restou evidenciada a falha da requerida 

quanto à sua parte na relação jurídica com o consumidor, que não obteve 

o produto na totalidade da forma pactuada, e também não lhe foi 

disponibilizado o valor pago. Assim, o pleito pela restituição do valor pago 

pelo produto deve ser acolhido, todavia, na modalidade simples, e não em 

dobro, porquanto não se trata de cobrança indevida, mas sim de 

descumprimento contratual. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte do pedido deduzido na inicial, condenando a requerida a devolver à 

parte requerente a quantia de R$39.373,00 (trinta e nove reais e trezentos 

e setenta e três reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação (08/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009931-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1009931-60.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva A requerida arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que atua apenas como 

facilitadora para o pagamento de produtos adquiridos de diversas formas, 

não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao requerido. 

Conquanto a requerida afirme que atua apenas como empresa 

fornecedora de meio de pagamento de transações eletrônicas, ela integra 

a cadeia comercial, na medida em que participa como intermediária entre o 

vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. Vale 

esclarecer, inclusive, que a requerida oferece benefícios e diversos meios 

de pagamento, inclusive a 'compra segura'. Deste modo, a requerida é um 

site de hospedagem, tornando-se responsável frente ao consumidor pela 

não entrega do produto, assim como o vendedor. Para corroborar a 

fundamentação supra, transcrevo a ementa da Apelação 

2193188-70.2011.8.19.0021, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Relator 

Desembargador Marcelo Lima Buhatem, Julgado em 25/08/2011: 

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE APARELHO 

CELULAR REALIZADA PELA INTERNET – SOLIDARIEDADE ENTRE O SITE 

DE COMPRA ON LINE E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL POR MEIO ELETRÔNICO QUANTO À 

FINALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A “CADEIA 

DE FORNECIMENTO” – RISCO DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA 

EM QUE O AUTOR, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO RECEBEU A 

RESTITUIÇÃO – SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL, TORNANDO INAPLICÁVEL A SÚMULA 75 DO TJRJ – 

FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR – 
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REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Destarte, rejeito a preliminar arguida. 

Mérito Pleiteia a parte requerente STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES 

indenização por danos materiais ao argumento de que efetuou uma 

compra pela internet de produtos/móveis de salão, todavia, não recebeu 

os produtos, sendo vítima de fraude. Diz que “os pagamentos foram 

efetuados em 4 boletos, sendo eles 3 nos valores de R$ 13.125,00 (treze 

mil cento e vinte e cinco reais) e 1 no valor de R$ 13.123,00 (treze mil 

cento e vinte e três reais), para a conta do vendedor Gabriel Cristian” e 

que acionou a requerida, todavia, recebeu a devolução apenas de 01 dos 

boletos pagos, restando a quantia de R$39.373,00. A requerida em defesa 

sustenta a sua ilegitimidade ao argumento de que a parte autora não 

seguiu as orientações do site e teria emitido boleto direto com o vendedor. 

Todavia, em que pese a alegação da requerida, verifica-se que a 

requerida teve acesso às contas, uma vez que efetuou a devolução do 

valor correspondente a 01 boleto. A lei consumerista estabelece como 

objetiva a responsabilidade contratual dos fornecedores de produtos e 

serviços (art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de 

culpa, sendo cabível, desse modo, a indenização dos seus clientes. A 

existência da oferta tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa 

atração se confirma com a adesão do consumidor, a oferta vincula o 

comerciante e estabelece o direito do consumidor de ver cumprido o 

contrato. Os documentos carreados à inicial comprovam a compra do 

produto mencionado na inicial. Restou evidenciada a falha da requerida 

quanto à sua parte na relação jurídica com o consumidor, que não obteve 

o produto na totalidade da forma pactuada, e também não lhe foi 

disponibilizado o valor pago. Assim, o pleito pela restituição do valor pago 

pelo produto deve ser acolhido, todavia, na modalidade simples, e não em 

dobro, porquanto não se trata de cobrança indevida, mas sim de 

descumprimento contratual. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte do pedido deduzido na inicial, condenando a requerida a devolver à 

parte requerente a quantia de R$39.373,00 (trinta e nove reais e trezentos 

e setenta e três reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação (08/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010099-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010099-62.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da prescrição Afirma o requerido que a pretensão da 

requerente está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º, IV do Código 

Civil, em relação aos descontos ocorridos até 08/2016. No caso, por se 

tratar de serviço bancário que envolve relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: JECCDF-007886) CÍVEL. 

CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

(DECADÊNCIA) NÃO ACOLHIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA 

INDEVIDA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE 

BOLETO BANCÁRIO (TEB). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Inexistência de decadência, visto que o que se buscou 

foi a restituição de valor pago indevidamente, ou seja, uma pretensão 

condenatória. Aplicação do art. 27 do CDC, por se tratar de prescrição, 

cujo prazo quinquenal não ocorreu. 2. Revela-se abusiva a cobrança da 

taxa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de boleto (TEB) por 

inexistir contraprestação ao pagamento realizado e por não se configurar 

qualquer espécie de mora. 3. Na hipótese dos autos, houve cobrança 

indevida, efetivo pagamento pelo consumidor, e má-fé, ao se valer a 

instituição financeira da manifesta hipossuficiência do consumidor e lhe 

cobrar tarifa contra lei expressa, razão pela qual faz jus o Recorrido à 

devolução em dobro dos valores. 4. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus fundamentos. (Processo nº 

2010.01.1.021785-8 (491573), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Designado Flávio Fernando Almeida da 

Fonseca. maioria, DJe 31.03.2011). Destarte, a pretensão não foi 

alcançada pela prescrição. Mérito Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora 

LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA que é servidora pública e contraiu junto 

ao banco requerido um empréstimo consignado, para quitar algumas 

dívidas no ano de 2014, no valor de R$ 1.290,60 (um mil duzentos e 

noventa reais e sessenta centavos), mas restou descontado valor 

referente a cartão de crédito, sem informar o cliente sobre o fato, e tal 

importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, mesmo com a 

finalização do próprio empréstimo. Pleiteia liminarmente a suspensão dos 

descontos e no mérito, a nulidade do contrato, a aplicação de determinada 

taxa de juros, a declaração de inexistência dos débitos referente ao 

cartão e danos materiais, com a devolução em dobro e danos morais no 

valor de R$8.000,00. O reclamado, em sua peça de bloqueio, sustenta a 

legalidade da contratação pela parte reclamante. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor do ônus de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Em 

simples análise dos documentos apresentados pelas partes, 

principalmente da parte autora, verifica-se que em que pese a parte 

sustentar que contratou empréstimo consignado, o contrato por ela 

apresentado é taxativo ao constar a contratação de cartão de crédito 

consignado e de autorização para o débito. Ainda, a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de termo de adesão de cartão de crédito e 

autorização para o débito assinado pela parte requerente, contrato este 

que motivou, os descontos em seu benefício, comprovantes de 

transferência dos empréstimos, cópia dos documentos pessoais e 

faturas. Ademais, a parte autora ao pleitear a aplicação de determinada 

taxa de juros, tem por interesse a revisão do contrato, o que não é cabível 

em sede de Juizado Especial. Por fim, o pedido à título de danos materiais 

é ilíquido, o que também não é cabível nos Juizados Especiais. Registra-se 

que não é crível que a parte autora tenha sofrido descontos por anos e 

não tenha tomado providências. Ademais, a alegação da parte autora de 

que no contrato não constava o número de parcelas e o vencimento das 

mesmas não prospera por se tratar de cartão de crédito e os valores das 

parcelas variam conforme a sua utilização, ressaltando que a parte autora 

não impugnou especificamente os documentos apresentados. Registra-se 

que a requerida apresentou faturas em que constam a utilização habitual 

do cartão de crédito. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 
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alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. REVOGO A LIMINAR. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010099-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010099-62.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da prescrição Afirma o requerido que a pretensão da 

requerente está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º, IV do Código 

Civil, em relação aos descontos ocorridos até 08/2016. No caso, por se 

tratar de serviço bancário que envolve relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: JECCDF-007886) CÍVEL. 

CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

(DECADÊNCIA) NÃO ACOLHIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA 

INDEVIDA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE 

BOLETO BANCÁRIO (TEB). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Inexistência de decadência, visto que o que se buscou 

foi a restituição de valor pago indevidamente, ou seja, uma pretensão 

condenatória. Aplicação do art. 27 do CDC, por se tratar de prescrição, 

cujo prazo quinquenal não ocorreu. 2. Revela-se abusiva a cobrança da 

taxa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de boleto (TEB) por 

inexistir contraprestação ao pagamento realizado e por não se configurar 

qualquer espécie de mora. 3. Na hipótese dos autos, houve cobrança 

indevida, efetivo pagamento pelo consumidor, e má-fé, ao se valer a 

instituição financeira da manifesta hipossuficiência do consumidor e lhe 

cobrar tarifa contra lei expressa, razão pela qual faz jus o Recorrido à 

devolução em dobro dos valores. 4. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus fundamentos. (Processo nº 

2010.01.1.021785-8 (491573), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Designado Flávio Fernando Almeida da 

Fonseca. maioria, DJe 31.03.2011). Destarte, a pretensão não foi 

alcançada pela prescrição. Mérito Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora 

LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA que é servidora pública e contraiu junto 

ao banco requerido um empréstimo consignado, para quitar algumas 

dívidas no ano de 2014, no valor de R$ 1.290,60 (um mil duzentos e 

noventa reais e sessenta centavos), mas restou descontado valor 

referente a cartão de crédito, sem informar o cliente sobre o fato, e tal 

importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, mesmo com a 

finalização do próprio empréstimo. Pleiteia liminarmente a suspensão dos 

descontos e no mérito, a nulidade do contrato, a aplicação de determinada 

taxa de juros, a declaração de inexistência dos débitos referente ao 

cartão e danos materiais, com a devolução em dobro e danos morais no 

valor de R$8.000,00. O reclamado, em sua peça de bloqueio, sustenta a 

legalidade da contratação pela parte reclamante. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor do ônus de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Em 

simples análise dos documentos apresentados pelas partes, 

principalmente da parte autora, verifica-se que em que pese a parte 

sustentar que contratou empréstimo consignado, o contrato por ela 

apresentado é taxativo ao constar a contratação de cartão de crédito 

consignado e de autorização para o débito. Ainda, a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de termo de adesão de cartão de crédito e 

autorização para o débito assinado pela parte requerente, contrato este 

que motivou, os descontos em seu benefício, comprovantes de 

transferência dos empréstimos, cópia dos documentos pessoais e 

faturas. Ademais, a parte autora ao pleitear a aplicação de determinada 

taxa de juros, tem por interesse a revisão do contrato, o que não é cabível 

em sede de Juizado Especial. Por fim, o pedido à título de danos materiais 

é ilíquido, o que também não é cabível nos Juizados Especiais. Registra-se 

que não é crível que a parte autora tenha sofrido descontos por anos e 

não tenha tomado providências. Ademais, a alegação da parte autora de 

que no contrato não constava o número de parcelas e o vencimento das 

mesmas não prospera por se tratar de cartão de crédito e os valores das 

parcelas variam conforme a sua utilização, ressaltando que a parte autora 

não impugnou especificamente os documentos apresentados. Registra-se 

que a requerida apresentou faturas em que constam a utilização habitual 

do cartão de crédito. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. REVOGO A LIMINAR. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008959-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI AMORIM DO MONTE (INTERESSADO)

JOSIANE DE AMORIM SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2600 de 3112



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008959-90.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27918417, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

16/01/2020 18:44:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013848-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTRES ACADEMIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Número do Processo: 1013848-87.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Rafael Miranda de Freitas Custódio Polo Passivo: Mtres Academia LTDA 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela 

parte Requerente na audiência de conciliação, a fim de que comprove os 

fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 03/03/2020, às 09h40min que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 

37 da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009824-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009824-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos probantes 

suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, e tendo em 

vista o requerimento da parte autora (ID 25075981) sendo imprescindível 

maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 02/03/2020, às 09h, que deverá ser dirigida pela 

Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA 

COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015944-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS PLIMO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015944-75.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 26858451, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito. Assinado 

eletronicamente 16/01/2020 13:04:11

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010391-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALINA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010391-47.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente 16/01/2020 13:06:23

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016394-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCIO BERNARDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016394-18.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27297136, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito.. Assinado 

eletronicamente 16/01/2020 13:08:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005786-58.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 16/01/2020 

18:56:05

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2601 de 3112



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005786-58.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 16/01/2020 

18:56:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001353-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MATHEUS 

VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001219-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

CORREA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001220-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISLEIA 

OLIVEIRA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001221-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

ZIGART TRALLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES 

DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001222-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI ANA DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2602 de 3112



PROCESSO n. 1001223-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CRISTINA LUPERINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001354-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MILTON 

AUGUSTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANNELA PAULA CABRAL PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001362-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PANNELA 

PAULA CABRAL PAIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRA 

MENDES FRANCO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001363-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALINA 

DOS SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

17/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANDARA ISLEN BIAZATI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001364-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HANDARA ISLEN 

BIAZATI ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001383-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILSON ALVES 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REU)

 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, 

trazendo aos autos a cópia do comprovante de residência em seu próprio 

nome (Art. 320 do NCPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a 

delimitação do referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, 

com a definição correta do Juízo competente.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANY MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001406-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGIANY MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

18K WATCHES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE RELOGIOS 

LTDA - EPP (REU)

PROLOG COMERCIAL LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001416-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RODOLFO SILVA 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LELIA FELIPE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: 18K WATCHES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

DE RELOGIOS LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TRINDADE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001420-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO TRINDADE 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: CIELO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOLANGE BESSA CAMPELLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001426-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: CLAUDIA SOLANGE BESSA 

CAMPELLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, bem como colacione aos autos a cópia do 

comprovante de residência em seu próprio nome, emitido com no máximo 

90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente. A não apresentação dos documentos na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANNELA PAULA CABRAL PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias tendo em vista que o documento incompleto 

juntado (ID 28070648). A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARILZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001461-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELISANGELA 

MARILZA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARMELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001463-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANA 

CARMELINA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JACINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001467-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

JACINTO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE LELIS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001469-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOCILENE LELIS 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALESSANDRA 

SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES, MARCO 

TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001471-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEDINA 

CONCEICAO DA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

17/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001472-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IRACY MARIA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DOMINGAS 

RONDON POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

17/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001479-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILMAR LUIZ DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001483-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001492-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RONISCLEI 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

18/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA JESUS DA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001343-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VICENTINA JESUS DA SILVA 

DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2162706-2 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, a 

partir do mês de setembro de 2019 passou a receber cobranças que não 

condizem com seu consumo mensal, tendo ingressado com a ação n. 

1017791-15.2019.8.11.0002 questionando os valores de setembro e 

outubro de 2019. Não obstante a liminar outrora deferida, aduz que as 

cobranças abusivas permaneceram nos meses seguintes, sendo emitidas 

faturas de R$ 244,76 e R$ 191,32 em novembro e dezembro, 

respectivamente, cujo consumo também não reconhece. Ressalta que 

tentou resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve êxito e 

teve o fornecimento de energia suspenso em 15/01/2020 em razão de tais 

débitos. Por essas razões requer a concessão da medida liminar a fim de 

restabelecer o fornecimento de energia da unidade do requerente. De 

acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, sendo o extrato das 

contas de energia anteriores, que comprovam a quantia a menor, bem 

como a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias 

atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, 

remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, 

estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do 

DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento 

do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do 

impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da 

INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Apesar da propositura de 

ação anterior questionando o consumo da mesma unidade consumidora, 

aquele feito ainda encontra-se em fase de instrução. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte requerida 

RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO de energia elétrica 

na referida unidade consumidora UC 6/2162706-2, até o julgamento final 

da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. 

CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento 

da presente decisão, será o seu representante legal responsabilizado 

civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da 

multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte 

autora do pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito 

ora discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação 

da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as 

benesses do art. 212 do CPC, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) 

oficial(a) de justiça de plantão, se necessário. Por fim, considerando a 

propositura da ação nº 1017791-15.2019.8.11.0002, onde se discute 
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débitos da mesma UC 6/2162706-2, verifico que existe conexão de partes 

e de causa de pedir, obrigando que os feitos sejam julgados em conjunto, 

evitando decisões conflitantes, razão pela qual DECLARO referidas ações 

conexas e determino o apensamento deste feito àquele. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA RAMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001496-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO DE 

SOUZA RAMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANDARA ISLEN BIAZATI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001364-06.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 15:48:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA SAO PAULO DE ACESSORIOS E UTILIDADES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CERAMICA SAN BENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001500-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYKONN 

DEVID FONSECA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAUL COELHO CURVO POLO PASSIVO: CERAMICA SAN BENTO EIRELI - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000998-64.2020.8.11.0002. AUTOR: KELLY CRISTINA DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente 

afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata em consulta ao sistema PJe 

que a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto desta 

reclamação, cuja ação n. 1000996-94.2020.8.11.0002 está em trâmite 

neste Juizado Especial, restando assim necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001505-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERCY BENEDITA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY NUNES DE 

MELO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015762-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1015762-89.2019.8.11.0002 Reclamante: Luiz Fernando de 

Oliveira e Silva Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Da preliminar: - Da impugnação ao pedido de benefício da gratuidade da 

justiça: Em que pesem as considerações apresentadas pelo Reclamado, 

entendo que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo, pois, 

segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). Outrossim, entendo 

que, se o Reclamado defende a necessidade de rejeição do pedido de 

assistência judiciária formulado pelo Reclamante, cabia à própria 

instituição financeira ter apresentado a este juízo alguma prova passível 

de afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica 

do Autor, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como se 

não bastasse, consigno que, independentemente do deferimento do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra pelo sistema 

de crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 1.439,28. No entanto, o 

Autor informou que não possui qualquer débito com a instituição 

financeira, muito menos em atraso, motivo pelo qual, acredita que foi 

negativado indevidamente. Por entender que os fatos acima mencionados 

lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, o Reclamado sustentou que o Autor é correntista da instituição 

financeira, bem como, que o mesmo possui os cartões “Ourocard Conta 

Fácil” e “Cartão de Crédito Smiles Internacional”. O Réu esclareceu que, 

apesar de ter se utilizado do cartão Smiles para a realização de compras, 

o Reclamante não promoveu os pagamentos que se faziam necessários, 

ensejando a inscrição do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. O Postulado ressaltou que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credor, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Inicialmente, oportuno registrar que o Reclamante não chegou 

a negar expressamente a existência de vínculo com o Reclamado, 

limitando-se a sustentar o desconhecimento da dívida que lhe está sendo 

imputada. Pois bem, embora tenha ventilado que a pendência debatida nos 

autos é proveniente da utilização de um cartão de crédito “Smiles 

Internacional”, o fato é que o Reclamado não se dignou em apresentar a 

cópia de nenhuma “Proposta de Adesão” assinada pelo Reclamante (seja 

de próprio punho ou por meio digital), tampouco de eventuais faturas 

demonstrando que o referido serviço foi realmente utilizado. Na verdade, a 

fim de tentar respaldar a sua tese defensiva, o Reclamado limitou-se em 

colacionar ao corpo da contestação o “print” de algumas telas sistêmicas, 

as quais, com a devida vênia, por se tratarem de provas de cunho 

totalmente unilateral, entendo que não se revelam suficientes para conferir 

legitimidade à dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de 

corroborar o referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). In casu, 

reitero que cabia ao Reclamado comprovar a regularidade da dívida 

motivadora do apontamento mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade, como por exemplo a famigerada “Proposta de 

Adesão” mencionada na defesa, bem como, faturas de cobrança 

(comprovando a efetiva utilização dos serviços) ou ainda, um eventual 

arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha reconhecido a 

existência de alguma dívida em seu nome, ônus este que, definitivamente, 

a instituição financeira não se desincumbiu. No que diz respeito aos 

documentos protocolizados junto à defesa (com exceção da Cédula de 

Identidade), tenho que os mesmos não passam de documentos de caráter 

informativo e de cunho totalmente genérico, pois, não fazem qualquer 

referência ao nome do Reclamante e ainda, não se encontram assinados. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a origem da dívida 

debatida nos presentes autos, entendo que a negativação registrada em 

detrimento do Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do 

Código Civil), amparando as pretensões submetidas à apreciação deste 

juízo. Ainda que o Reclamado tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o mesmo assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

do mencionado cartão de crédito “Smiles” (o que, reitero, não restou 

minimamente comprovado) e, consequentemente, evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante, mesmo não tendo se utilizado do serviço de cartão de crédito 

(tanto é que o banco não apresentou nenhum contrato ou cópia de 

faturas), teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DÍVIDA SEM ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. É 

ilegítima a inscrição motivada pelo inadimplemento de dívida não 
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comprovadamente contraída pela autora. Mantida a sentença que declarou 

inexistente o débito objeto da ação. (...). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

AC: 70080768088 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019).”. (Destaquei). No que 

concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato do Reclamante não possuir nenhuma 

anotação adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa 

definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da presente data. Outrossim, CONDENO o Reclamado ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação (artigo 406 do Código Civil). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013369-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GODOY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014166-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ASSUNCAO OZAKI COSTA (INTERESSADO)

K. O. C. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014166-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 

16:17:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014167-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL GUIA DE ASSUNCAO OZAKI (INTERESSADO)

ANGELO MASSAHARU OZAKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014167-55.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 

16:21:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001531-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NILTON SANTOS 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001538-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ILSON ALVES 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO HENRIQUE 

CORREA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TACILIA SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001541-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TACILIA SOARES 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

17/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001544-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENNAN DE 

OLIVEIRA UNTAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

17/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001545-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSEFA DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRINEU PEDRO MUHL 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

17/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018142-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SEBASTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018142-85.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 17:51:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007080-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007080-48.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 17:57:45
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018172-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO MOREIRA DE FARIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018172-23.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 18:00:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018152-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018152-32.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 18:18:29

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017701-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (EXEQUENTE)

YASMIN DE PINHO NOVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCINO BATISTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017701-07.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 18:21:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014842-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014842-18.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 17/01/2020 18:24:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ROSSANA NEVES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dantyelly Torres de Pinho Iora (REU)

DANNY ESTETICA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1001555-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARLA 

ROSSANA NEVES BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

ALVES DA ANUNCIACAO POLO PASSIVO: DANNY ESTETICA EIRELI e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

VANESSA MARIA GONCALVES OAB - 013.106.361-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001548-59.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 17/01/2020 18:48:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA CANICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001556-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEANDRA 

CANICA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 
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16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001565-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DELAINE 

CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001573-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANUBIA 

CARVALHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARLA TAVARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001577-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: JULIANA CARLA TAVARES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001579-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 17/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON JUNIOR ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001586-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARILSON JUNIOR 

ALVES MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GABRIEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001590-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

GABRIEL DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARTINS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001591-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EWERTON 

MARTINS CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MANOEL 

GUEDES POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001593-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SIRLEI PEREIRA 

DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001604-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADELSON LEITE 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001607-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001608-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJHA LUCIENNE ABDALLA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001613-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NIEDJHA 

LUCIENNE ABDALLA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE SOUZA BERNARDES OLIMPIO (REU)

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001619-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DOLORES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIA ROSANA 

PERIN POLO PASSIVO: BEATRIZ DE SOUZA BERNARDES OLIMPIO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAN DO CARMO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001622-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUZAN DO 

CARMO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELE 

YARZON RAMOS, EDUARDO VITALINO BARBOSA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001627-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SELMA 

CARVALHO DA SILVA LEMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA, BRUNA RAFAELA MACIEL POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JORGE NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001637-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: FRANCISCO JORGE NETO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PIO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001638-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VICENTE PIO DE 

SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001641-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001648-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001648-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KASSIA MARIA 

DA SILVA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001661-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KAROLINE 

CAMARGO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001665-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDERSON 

FERNANDES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001669-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO LUCAS 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001675-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GLEISON 

MARADONA DOS SANTOS ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001679-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GLEISON 

MARADONA DOS SANTOS ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)
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PROCESSO n. 1001680-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAINARA LOPES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001687-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:UESLEI ELIAS DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO VITOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001688-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FLORISVALDO 

VITOR DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

AZEVEDO ACHITI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 14:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001690-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:UESLEI ELIAS DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001692-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALMIR LUIS DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001697-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO MARIO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001698-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NILSON XAVIER 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 
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19/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010888-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA IVANA DELLA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010888-61.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/02/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

20/01/2020 13:59:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013752-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA POLLETTI LEINAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013752-72.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - MT0013624S, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 20/01/2020 13:09:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE BRUNA COUTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016443-59.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 20/01/2020 13:10:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013937-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBER VACA DOMINGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013937-13.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para apresentar 

as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 20/01/2020 13:14:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020559-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020559-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAMON LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de 

tutela de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001712-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 
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CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001716-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001565-95.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 20/01/2020 14:33:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019458-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ERANILDO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES OAB - MT18105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (REQUERIDO)

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019458-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 20/01/2020 

15:00:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001669-87.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como PROCURAÇÃO atualizada, haja vista 

que o juntado consta a data de janeiro de 2019, sob pena de indeferimento 

da inicial. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

20/01/2020 14:56:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001661-13.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

atualizada, conforme art. 654 §1º, do CC, uma vez que a juntada data 

janeiro de 2019, bem como comprovante/extrato de negativação legível, 

sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 20/01/2020 15:04:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001692-33.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora nos termos do Art. 

654 do CC, para no prazo de 15 dias, apresentar PROCURAÇÃO com data 

de emissão RECENTE, sob pena de indeferimento da inicial, e por este 

motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 20/01/2020 17:07:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001538-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILSON ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que a parte requerente alega inexigibilidade da dívida, 

não reconhecendo o consumo de energia, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, ressaltando-se que a suposta negativação do nome 

da parte requerente ocorreu em 29/03/2019 e somente agora vem 

questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo imediato à 

parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e 

o regular encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001725-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DE AMORIM GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001726-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITA 

CONCEICAO DE AMORIM GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LILIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001727-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LILIANE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001697-55.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora nos termos do Art. 

654 do CC, para no prazo de 15 dias, apresentar PROCURAÇÃO com data 

de emissão RECENTE, sob pena de indeferimento da inicial, e por este 

motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 20/01/2020 17:17:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONER EUDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001729-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RONER EUDER 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016251-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI ALVES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016251-32.2019.8.11.0001. INTERESSADO: MARELI ALVES LEITE 

REQUERIDO: JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO Vistos, etc. 

Acolho a competência declinada de id. 25978450. Trata-se de EMBARGOS 

DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima possuidora do 

veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX, placa NJL 6260, ano 

2007/2008, cor PRATA, Renavam 00943151902, Chassi 

9BWKA05Z184097085, adquirido em 09.10.2018 da parte embargada, o 

qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8020667-23.2016.811.0002 em trâmite neste Juizado, constrição indevida, 

de acordo com a ATPV o bem já tinha sido vendido na data da penhora 

(21.11.2018), requerendo liminarmente o imediato cancelamento da 

restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD. Decido. No 

presente caso, o provimento antecipatório da forma e justificativas 

apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a documentação 

necessária, embasando seu pedido no fato de ser o veículo constrito de 

sua posse, o que se denota pela Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo ATPV juntado em que espelha a requerente como 

adquirente do bem em 09.10.2018. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao 

Juízo na conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do 

acervo de bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a 

constrição. Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam 

a probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano 

imediato quanto à retirada da constrição, podendo aguardar a 

apresentação de defesa pela parte embargada e, ainda, considerando que 

se trata de veículo, portanto, de fácil transferência para outra pessoa, a 

ausência da inscrição enquanto ainda não decidido estes embargos 

poderá gerar prejuízo a terceiro. Ressalta-se que, diante de todo o 

exposto e a contundência do documento suscitado (id. 25975751), deve a 

posse ser retornada à embargante, por ora. Pelo exposto, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente para permanecer a 

embargante na sua posse até ulterior deliberação. Os autos principais - 

8020667-23.2016.811.0002 - tramitam pelo sistema PROJUDI, DEVENDO 

NELE SER CERTIFICADA A EXISTÊNCIA DOS PRESENTES EMBARGOS DE 

TERCEIRO. Recebo os presentes Embargos para discussão sem efeito 

suspensivo, por tratar tão somente da penhora do veículo. Cite-se o 

Exequente - Embargado, para contestar, em quinze (15) dias, 

consignando-se que, se não contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante. A citação deverá 

ser realizada diretamente na pessoa do advogado - art. 677, § 3º, 

CPC/2015 - e pessoal somente se a parte embargada não tiver procurador 

constituído nos autos principais. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA GONCALVES SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001734-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZANDRA 

GONCALVES SILVA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DAS DORES MOTA SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001738-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZABETE DAS 

DORES MOTA SALVADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA 

NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA NORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BEATRIZ VAZ (REU)

 

PROCESSO n. 1001743-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JHONATAN 

SILVA NORATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR NEGRAO 

BACARJI POLO PASSIVO: BARBARA BEATRIZ VAZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001747-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

DOMINGAS DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/02/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001566-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001566-80.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA RODRIGUES FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando que as faturas de energia apresentadas 

são do ano de 2017 (id. 28112839), INTIME-SE a parte autora para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC, colacionando aos autos cópia do histórico de 

consumo e do histórico de pagamento referente aos últimos 12 (doze) 

meses, bem como cópia integral das três faturas questionadas (art. 320 

do CPC), posto que juntou apenas boleto de pagamento (id. 28112833, 

28112834 e 28112838), sob pena de indeferimento da inicial. Informo que 

os documentos supracitados podem ser retirados pela internet, no site da 

reclamada, ou pessoalmente em uma das agências de atendimento. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Considerando o 

tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAN DO CARMO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001622-16.2020.8.11.0002. AUTOR: SUZAN DO CARMO DE MORAES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. INTIME-SE a parte autora para EMENDAR a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, 

colacionando aos autos cópia do histórico de consumo e do histórico de 

pagamento referente aos últimos 12 (doze) meses, bem como cópia 

integral da fatura questionadas (art. 320 do CPC), posto que juntou apenas 

boleto de pagamento (id. 28130666), sob pena de indeferimento da inicial. 

Informo que os documentos supracitados podem ser retirados pela 

internet, no site da reclamada, ou pessoalmente em uma das agências de 

atendimento. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiência designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO VITOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001688-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FLORISVALDO VITOR DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/366152-7 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, a 

partir do mês de setembro passou a receber faturas exorbitantes e, no 

mês de dezembro de 2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 800,25, não 

condizendo com seu consumo mensal. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, inclusive perante o Procon, mas teve o 

fornecimento de energia suspenso em razão de tal débito. Por essas 

razões requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer o 

fornecimento de energia da unidade do requerente. Inicialmente, em 

consulta ao sistema Projudi e ao site da Energisa, verifica-se a existência 

de dívidas que foram objeto de outra ação (8033510-83.2017.811.0002), 

onde, em tese, se demonstraria pendências financeiras vencidas no mês 

de dezembro de 2019 (R$ 148,86), conforme extrato abaixo: Unidade: 

6/366152-7 MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO 

STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO JAN 2020 29496852 R$ 697,45 

23/01/2020 PENDENTE DEZ 2019 28275766 R$ 800,25 24/12/2019 

PENDENTE NOV 2019 27056557 R$ 775,23 25/11/2019 PAGO OUT 2019 

25840281 R$ 732,23 23/10/2019 PAGO SET 2019 24622002 R$ 744,48 

24/09/2019 PAGO AGO 2019 23402098 R$ 524,08 26/08/2019 PAGO JUL 

2019 22183594 R$ 526,87 24/07/2019 PAGO JUN 2019 20968785 R$ 

458,87 24/06/2019 PAGO MAI 2019 19754926 R$ 557,36 23/05/2019 

PAGO ABR 2019 18541672 R$ 523,88 24/04/2019 PAGO MAR 2019 

17330172 R$ 582,09 25/03/2019 PAGO FEV 2019 16121776 R$ 567,64 

21/02/2019 PAGO DEZ 2018 3262415 R$ 148,86 27/12/2019 PENDENTE 

DEZ 2018 3262416 R$ 148,86 26/01/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262417 

R$ 148,86 25/02/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262418 R$ 148,86 

26/03/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262419 R$ 148,86 25/04/2020 

PENDENTE DEZ 2018 3262420 R$ 148,86 25/05/2020 PENDENTE DEZ 2018 

3262421 R$ 148,86 24/06/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262422 R$ 148,86 

22/07/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262423 R$ 148,87 23/08/2020 
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PENDENTE Não obstante a pendência acima, considerando que a presente 

ação tem por objeto tão somente a fatura vencida em 24/12/2019 no valor 

de R$ 800,25, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem 

como sopesando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. 

Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a 

EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper 

o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução 

definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso 

ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte 

requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO de 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/366152-7 em razão 

do débito discutido nos autos (fatura de 24/12/2019 - R$ 800,25), até o 

julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a 

ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja 

descumprimento da presente decisão, será o seu representante legal 

responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo 

da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta decisão 

não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, se 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013474-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013474-71.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28136561, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 20/01/2020 13:50:21

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014671-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014671-61.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28137384, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 20/01/2020 13:51:31

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020331-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020331-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDVANIA CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/1756122-6, e que está com problemas com a 

concessionária desde o final de 2018, o que a levou a tentar resolver 

perante o PROCON em fevereiro/2019, acabando por pagar faturas com 

valores acima da média para não ter seu fornecimento suspenso, se 

surpreendendo, por último, com três faturas para o mês de outubro, sendo 

informada que o motivo é danificação no aparelho de leitura, não obtendo 

êxito em resolver a questão, temendo por ter seu fornecimento suspenso. 

Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, se 

abstendo de negativar seu nome e suspendendo as faturas questionadas, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a 

priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a reclamação 

perante o PROCON sem a resolução da questão, histórico do consumo, 

faturas de todo o ano de 2019 com os respectivos comprovantes de 

pagamento, CARTA AO CLIENTE com o demonstrativo da apuração do 

valor de recuperação de consumo, TOI, as faturas com vencimento para 

outubro questionadas – R$ 748,91 (setecentos e quarenta e oito reais e 

noventa e um centavos), R$ 1.336,50 (um mil e trezentos e trinta e seis 

reais e cinquenta centavos) e R$ 1.351,30 (um mil e trezentos e cinquenta 

e um reais e trinta centavos) -, coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se 

como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 
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requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1756122-6 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020269-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ OAB - MT26021/O (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020269-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO LUIS DE ARRUDA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que 

é correntista do banco requerido e sua conta foi bloqueada há pouco mais 

de 60 dias sem qualquer aviso, afirmando que em contato com a agência, 

esta nada informa de concreto, somente pede para aguardar a central, 

apontando que necessita sacar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

advindos de comissão de venda de veículos de seu sogro, bem como seu 

salário, e tentando resolver administrativamente o problema não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar determinando que o 

BANCO DO BRASIL libere a movimentação da Conta Corrente nº. 

20.444-7, da Agência 0662-9, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto, 

primeiramente, a parte afirma que a conta foi bloqueada há mais de dois 

meses, e somente agora às vésperas do recesso, solicita o desbloqueio, 

fato que descaracteriza o perigo da demora, e ainda o Juízo se encontra 

limitado às determinações de praxe em casos desta natureza, mormente a 

intimação do banco para se manifestar em tempo exíguo antes da análise 

liminar, além de não ter juntado aos autos qualquer comprovação de que 

seu salário é depositado na conta bloqueada, e também qualquer 

documento comprovante em relação à comissão de venda de veículos, 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019655-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA QUEIROZ TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019655-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINA QUEIROZ 

TELES REQUERIDO: F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C 

INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, aduzindo a 

parte autora que adquiriu da loja requerida o veículo Caminhonete Modelo: 

203476-VW/SAVEIRO CS ST MB, ano 2014/2015, Placa QBK3089, 

afirmando que a antiga proprietária fez o comunicado de venda em 

17.04.2019, mas o CRV não lhe foi entregue e nem foi efetivada a 

transferência do veículo para seu nome, e tentando resolver a situação 

para conseguir efetivar a transferência não obteve sucesso, não 

restando alternativa senão a presente ação. Desta forma, requer seja 

determinado à requerida que proceda a entrega do CRV do veículo 

adquirido, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisado os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto, primeiramente, se constata que a 

comunicação de venda foi registrada perante o DETRAN em 17.04.2019, 

atesta que a venda foi efetivada no dia anterior (id. 27291152), fato que 

descaracteriza o perigo da demora, e ainda o Juízo se encontra limitado às 

determinações de praxe em casos desta natureza pelo recesso que se 

aproxima, mormente porque a parte nem mesmo informa como foi a 

negociação e se há alguma pendência ainda a ser sanada junto à parte 
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requerida, restando, assim, necessária a instauração do contraditório para 

maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que 

não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016251-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI ALVES LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016251-32.2019.8.11.0001. INTERESSADO: MARELI ALVES LEITE 

REQUERIDO: JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO Vistos, etc. 

Acolho a competência declinada de id. 25978450. Trata-se de EMBARGOS 

DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima possuidora do 

veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX, placa NJL 6260, ano 

2007/2008, cor PRATA, Renavam 00943151902, Chassi 

9BWKA05Z184097085, adquirido em 09.10.2018 da parte embargada, o 

qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8020667-23.2016.811.0002 em trâmite neste Juizado, constrição indevida, 

de acordo com a ATPV o bem já tinha sido vendido na data da penhora 

(21.11.2018), requerendo liminarmente o imediato cancelamento da 

restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD. Decido. No 

presente caso, o provimento antecipatório da forma e justificativas 

apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a documentação 

necessária, embasando seu pedido no fato de ser o veículo constrito de 

sua posse, o que se denota pela Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo ATPV juntado em que espelha a requerente como 

adquirente do bem em 09.10.2018. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao 

Juízo na conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do 

acervo de bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a 

constrição. Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam 

a probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano 

imediato quanto à retirada da constrição, podendo aguardar a 

apresentação de defesa pela parte embargada e, ainda, considerando que 

se trata de veículo, portanto, de fácil transferência para outra pessoa, a 

ausência da inscrição enquanto ainda não decidido estes embargos 

poderá gerar prejuízo a terceiro. Ressalta-se que, diante de todo o 

exposto e a contundência do documento suscitado (id. 25975751), deve a 

posse ser retornada à embargante, por ora. Pelo exposto, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente para permanecer a 

embargante na sua posse até ulterior deliberação. Os autos principais - 

8020667-23.2016.811.0002 - tramitam pelo sistema PROJUDI, DEVENDO 

NELE SER CERTIFICADA A EXISTÊNCIA DOS PRESENTES EMBARGOS DE 

TERCEIRO. Recebo os presentes Embargos para discussão sem efeito 

suspensivo, por tratar tão somente da penhora do veículo. Cite-se o 

Exequente - Embargado, para contestar, em quinze (15) dias, 

consignando-se que, se não contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante. A citação deverá 

ser realizada diretamente na pessoa do advogado - art. 677, § 3º, 

CPC/2015 - e pessoal somente se a parte embargada não tiver procurador 

constituído nos autos principais. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020353-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020353-94.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ONELMA GUIMARAES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/2193323-9, e que suas 

faturas nunca chegam na residência, todo mês seu esposo vai até a 

concessionária buscar segunda via, se surpreendendo com o valor da 

conta de vencimento 21.11.2019 – R$ 907,64 (novecentos e sete reais e 

sessenta e quatro centavos) -, questionada imediatamente foi informada 

que houve aumento em seu consumo, fato com o qual discorda, o valor é 

exorbitante e não condizente com seu consumo, afirmando que tentou 

resolver administrativamente, mas sem sucesso. Por essas razões, 

requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos 

juntados a segunda via da fatura com o valor anunciado, de vencimento 

21.11.2019, bem como protocolos de atendimento pessoal na 

concessionária e resposta enviada via aplicativo à parte autora da 

reclamação nº 337193 efetivada em 13.11.2019 consignando que o valor 

da fatura questionada está correto e espelha o aumento do consumo da 

unidade consumidora, e que a leitura é válida, coadunando com as 

alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos 

autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2193323-9 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 
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FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018809-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALACY LIMA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018809-71.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WALACY LIMA DE CASTRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO c/c ANULAÇÃO DE PROTESTO 

INDEVIDO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte 

autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando não ter 

qualquer relação jurídica e que JAMAIS FEZ QUALQUER CONTRATO COM 

ESTA EMPRESA TIM S.A, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu 

nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC em que constam dois 

apontamentos no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa 

centavos) cada um, ambos inclusos em 29.07.2019, restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020359-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GARCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020359-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERSON GARCIA 

CORREA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DOS BOLETOS EM ABERTO E NÃO INCLUSÃO DO NOME 

(SPC/SERASA), ANULAÇÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que em 

20.05.2019 adquiriu passagens aéreas com destino a João Pessoa/PB 

para o período de 16.12.2019 a 23.12.2019, pelo valor de 06 parcelas de 

R$ 276,20 (duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos), totalizando 

R$ 1.657,20 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte 

centavos), e após vinte dias solicitou a alteração do dia de embarque, 

sendo então informado da impossibilidade por ser o contrato de 

contratação fechada, sem possibilidade de alterações, decidindo então 

cancelar o mesmo, mas foi lhe cobrado uma multa no valor de R$1.578,00 

(um mil e quinhentos e setenta e oito reais) por ter já ultrapassado as 24 

(vinte e quatro) horas de cancelamento sem pagamento de multa, e 

tentando resolver administrativamente, inclusive junto ao PROCON, não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

requerida suspenda a cobrança dos boletos de junho a novembro/2019, 

bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou o 

CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO, relatório de 

consulta e reserva espelhando a forma de pagamento, bem como a 

reclamação perante o PROCON sem solução da questão, coadunando com 

a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 
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positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos boletos referente ao contrato 

questionado, até ulterior deliberação, e DETERMINO à parte requerida que 

se abstenha de negativar o nome do autor quanto ao mesmo contrato, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento à audiência implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e 

será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019989-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019989-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO DAVI DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidor 

público e contraiu empréstimos consignados, mas desconhece o valor que 

está desde 2011 sendo lançado em seu holerite a título de BANCO OLE 

BONSUCESSO CARTÃO DE CRÉDITO, pois jamais teve ou desbloqueou tal 

cartão, afirmando que tentou resolver administrativamente com o banco 

solicitando o contrato que prevê tal desconto e não obteve sucesso, e 

ainda retirou extrato de sua conta bancária do ano de 2011 para verificar 

se havia crédito referente ao banco requerido e nada constatou, sendo 

indevidos tais descontos. Desta forma, requer concessão de liminar para 

que seja suspenso o desconto sob a denominação de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CARTÃO DE CRÉDITO por indevidos estes descontos, 

conforme documentos anexo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até decisão final da lide. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou cópia dos holerites desde o ano de 2011, 

constando descontos a título de BANCO OLÉ BONSUCESSO CARTÃO DE 

CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, e ainda juntou cópia do 

extrato da conta corrente (id. 27461774) onde seu salário é creditado, de 

todo o ano de 2011 quando se iniciaram os descontos questionados (id. 

27461775) em novembro, onde não se verifica qualquer outro crédito de 

valores a não ser o pagamento dos seus proventos, coadunando com a 

narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência; ORDENO A 

SUSPENSÃO dos descontos no holerite da parte autora, intitulado BANCO 

OLE BONSUCESSO CARTÃO DE CRÉDITO, até ulterior deliberação, sob 

pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020484-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SOCORRO UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020484-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIA SOCORRO UNTAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, aduzindo a 

parte autora que ao tentar comprar a prazo no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando 

que não possui qualquer relação jurídica com a mesma, e tentando 

resolver administrativamente não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que exclua seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata extrato SCPC juntado a 

existência de outro apontamento que não o questionado (ENERGISA), 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 
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ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006396-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 24807390, 

visando à correção da decisão proferida no ID 24443898, sob o 

argumento de que a sentença apresenta omissão, pois o embargado 

realizou a contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por 

telas sistêmicas trazidas com a contestação – ID 22631903, ocasionando 

a negativação por haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não 

foram fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral 

pode ser apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso 

de embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Diante do teor da sentença verifica-se que resta razão à embargante, 

assim, RECONHEÇO a omissão na decisão lançada ID 24443898, e 

RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, em relação às telas 

sistêmicas apresentadas, passando a constar corretamente da seguinte 

forma: “(...) Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais, quais sejam, telas do sistema interno inseridas via print 

screen no bojo da contestação – ID 22631903, que não serve para provar 

a existência de contrato estabelecido entre as partes. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE 

DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL 

– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido 1. Quando o consumidor não reconhece 

a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, 

sendo que, no caso concreto, não foi comprovada à relação jurídica entre 

os litigantes, caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos 

inadimplentes.2. A propósito, o “print” de TELA SISTÊMICA colacionada, 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se 

de prova unilateral.3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em 

conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A 

reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento 

sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem 

causa’.4. Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo 

advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, 

do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser 

majorados.[...]Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 

11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em 

grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi 

fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 17% 

(dezessete por cento).Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em 

julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de 

jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.Cuiabá, 04 de abril de 

2.018.Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator - (N.U 

0006545-24.2016.8.11.0041, 24587/2018, SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018). JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS. 

INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. CONFORME A 

EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 

O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR, QUANTO AO FATO 

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, E AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DAQUELE DIREITO. 2. 

CONTROVERSA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, CUMPRIRIA AO 

RÉU, ORA RECORRENTE, COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, 

CUJO INADIMPLEMENTO MOTIVOU A INCLUSÃO DO NOME DO 

REQUERENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 3. TENDO 

O RECORRENTE SE LIMITADO A COLACIONAR PRINT DE TELA DO 

COMPUTADOR, SEM APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE 

DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO 

PELAS PARTES, FORÇOSO É RECONHECER SUA INEXISTÊNCIA, ASSIM 

COMO ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR FORÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE 

RELAÇÃO CELEBRADA MEDIANTE FRAUDE. 4. O DANO IMATERIAL 

PRESCINDE DE PROVA, POR ESTAR RELACIONADO A DIREITOS OU 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, CONSEQUENTEMENTE IMPOSSÍVEIS DE 

SEREM DEMONSTRADOS. DAÍ PORQUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA O 

CLASSIFICAM COMO IN RE IPSA, OU SEJA, DECORRE DO PRÓPRIO FATO 

OU ATO ILÍCITO. 5. NA FIXAÇÃO DO DANO MORAL, DEVEM SER 

OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. ALÉM DISSO, DEVE-SE ATENTAR PARA O SEU 

FIM PEDAGÓGICO DE DESESTIMULAR CONDUTA SEMELHANTE, 

ASSEGURAR CERTO ALENTO AO OFENDIDO QUE MINIMIZE AS AGRURAS 

SUPORTADAS, MAS DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DE 

QUEM DEVE, DE MODO A NÃO CAUSAR SUA RUÍNA, E NEM PATROCINAR 

O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 6. A INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 

5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, 

ATÉ PORQUE A JURISPRUDÊNCIA DA SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA TEM 

PARÂMETRO ESTABELECIDO EM 50 (CINQÜENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 7. 

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, E LAVRADO NOS TERMOS DO 

ART. 46 DA LEI NO. 9.099/95. 8. CUSTAS PELO RECORRENTE, CUJOS 

HONORÁRIOS ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO CORRIGIDA MONETARIAMENTE. (TJDF - ACJ: 

20130310084848 DF 0008484-72.2013.8.07.0003, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2013, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). (...) Friso que o 

fato de outros Juízes aceitarem, conforme a parte embargante expõe este 

não é do entendimento deste Juízo, vez que não há participação da outra 

parte a garantir sua idoneidade. Quanto a alegação de que a condenação 

em indenização por dano moral não restou suficientemente fundamentada, 

verifica-se que a sentença explicíta que se trata de dano moral in re ipsa 

e, assim, não se faz necessárias outras provas além das existentes no 

processo que demonstram a inscrição indevida. Assim, CONHEÇO os 

embargos de declaração e DOU-LHE parcial provimento corrigindo a 

omissão indicada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006735-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXASAMER MAC MACIEL AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006735-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OXASAMER MAC MACIEL 

AFONSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25898843, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25273735, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26050111. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença lançado no ID 25273735, verifica-se a 

inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que 

todas as questões trazidas na contestação, foram analisadas na referida 

sentença, pois a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas 

telas sistêmicas, que não servem como prova da contratação por não ter 

a participação da parte autora. Em relação ao o abalo moral, restou 

configurado pela negativação indevida do nome da parte embargante, o 

qual tem natureza in re ipsa., não havendo necessidade de comprovação. 

Assim, não há que se falar em omissão, restando inalterada a sentença. 

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008124-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008124-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRE CARLA RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25904697, visando à correção da decisão 

proferida no ID 24929258, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26050126. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença lançado no ID 24929258, verifica-se a 

inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que 

todas as questões trazidas na contestação, foram analisadas na referida 

sentença, pois a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas 

telas sistêmicas, que não servem como prova da contratação por ser 

unilateral e não trazer a participação da parte autora. Em relação ao o 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, pois tem 

natureza in re ipsa, não havendo necessidade de prova. Assim, não há 

que se falar em omissão, restando inalterada a sentença. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, 

permanecendo a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007138-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES APARECIDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007138-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TAMIRES APARECIDA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 26022001, visando à 

correção da decisão proferida no ID 25420509, sob o argumento de que a 

sentença vindicada apresenta omissão, sob alegação de que embargado 

realizou a contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por 

telas sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em 

razão de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26050401. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença lançado no ID 25420509, verifica-se a 

inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que 

todas as questões trazidas na contestação, foram analisadas na referida 

sentença, pois a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas 

telas sistêmicas, que não podem ser aceitas como prova da contratação, 

por não haver participação da parte autora. Em relação ao o abalo moral, 

restou configurado pela negativação indevida, a qual tem natureza in re 

ipsa., não havendo necessidade de prova. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E 

NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença 

como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009431-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009431-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KATIA CILENE MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO interposto no ID 25904739, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25264856, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26139868, requerendo a 

aplicação de multa por se tratarem de embargos protelatórios. Fundamento 

e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença lançado no ID 25264856, verifica-se a 

inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que 

todas as questões trazidas na contestação ID 24264725, foram 

analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não podem ser 

aceitas como prova da contratação por não haver a participação da parte 

autora. Importante frisar, que mesmo a contratação sendo via Call Center, 

era dever da parte embargante manter em seus sistema a gravação da 

ligação comprovando a contratação, o que não ocorreu no caso. Em 

relação ao o abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, a 

qual tem natureza in re ipsa, não havendo necessidade de prova. Assim, 

não há que se falar em omissão, restando inalterada a sentença, 

frisando-se que o intuito do embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, 

o que não cabe nesta esfera. INDEFIRO também o pedido da parte 

embargada, em relação a multa, pois não verifico a intenção da parte 

embargante em protelar o andamento da ação, mediante a propositura dos 

embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO 

os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009373-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSON JOSE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25914746, visando à correção da 

decisão proferida no ID 25509670, sob o argumento de que a sentença 

vindicada apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26188989, requerendo a 

aplicação de multa por se tratarem de embargos protelatórios. Fundamento 

e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença lançado no ID 25509670, verifica-se a 

inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que 

todas as questões trazidas na contestação ID 24260614, foram 

analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não são podem ser 

aceitas como prova da contratação por não haver participação da parte 

autora. Importante frisar, que mesmo a contratação sendo via Call Center, 

e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 meses, não muda o 

entendimento deste juízo, vez que a única prova anexada são telas 

sistêmicas que não podem ser aceitas como prova de contratação pelas 

mesmas razões já expostas acima. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 

373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a 

respeito da efetiva prestação de serviços de TELEFONIA pela 

concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém 

todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha 

CONTRATO os serviços de TELEFONIA fixa e a ré afirma que a 

contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de 

contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o 

alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 

373, II, do CPC. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de 

débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da 

PROVA de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. O valor 

fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter 

punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as 

circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em 

casos análogos por este Tribunal. (N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, 

Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao abalo moral, restou 

configurado pela negativação indevida por ter natureza in re ipsa, não 

havendo necessidade de prova. Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. INDEFIRO 

também o pedido da parte embargada, em relação a multa, pois não 

verifico a intenção da parte embargante em protelar o andamento da ação, 

mediante a propositura dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, 

CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, permanecendo a 

sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006864-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006864-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DENISE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25900021, visando à correção da decisão 

proferida no ID 24931206, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 
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omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença lançado no ID 24931206, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação ID 22701212, 

foram analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não servem como 

prova da contratação por serem unilaterais, sem a participação da parte 

autora. Importante frisar, que mesmo a contratação sendo via Call Center, 

e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 meses, não muda o 

entendimento deste juízo, vez que a única prova anexada são telas 

sistêmicas, que não servem como prova pelas razões já informadas 

acima. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – 

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida a qual tem 

natureza in re ipsa, não precisando de outras provas além do 

comprovante de negativação. Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, 

permanecendo a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006388-49.2019.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006388-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25904958, visando à correção da decisão 

proferida no ID 24931127, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença lançado no ID 24931127, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação - ID 22630991, 

foram analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não podem ser 

aceitas como prova de contratação por ser unilateral, sem a participação 

da parte autora. Importante frisar, que mesmo a contratação sendo via Call 

Center, e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 meses, não muda 

o entendimento deste juízo, vez que a única prova anexada são telas 

sistêmicas, que não servem de prova pelas mesmas razões acima 

informadas. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO 

CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE 

NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, por ter 

natureza in re ipsa, não há necessidade de outras provas além do 

comprovante de inscrição. Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008540-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALDETE DE CARVALHO 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO interposto no ID 26784633, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25989854, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão 

de haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença lançado no ID 25989854, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação ID 24877650, 

foram analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não servem para 

provar a contratação por ser unilateral, não havendo participação da parte 

autora. Importante frisar, que mesmo a contratação sendo via Call Center, 

e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 meses, não muda o 

entendimento deste juízo, vez que a única prova anexada são telas 

sistêmicas, não servindo como prova pelas razões já descritas acima. Da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – 

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, cujo dano tem 

natureza in re ipsa, não havendo necessidade de outras provas além do 

comprovante da inscrição. Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, 

permanecendo a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009698-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA QUINTINO 

BASEGGIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto no ID 26766265, visando à correção da 

decisão proferida no ID 25665719, sob o argumento de que a sentença 

vindicada apresenta omissão, sob alegação de que o embargado em sua 

contestação - ID 24328383 realizou a contratação do serviço 

normalmente, conforme comprovado por telas sistêmicas, em que não 

foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão de haver fatura 

pendente de pagamento, e, ainda, que não foram fundamentados os 

danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser apenas 

presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 27232241. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Compulsando os 

autos, verifica-se que todas as questões trazidas na contestação ID 

24328383, foram analisadas na referida sentença, pois a parte não 

comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não 

podem ser aceitas como prova por ser unilateral, não havendo 

participação da parte autora. Importante frisar, que mesmo a contratação 

sendo via Call Center, e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 

meses, não muda o entendimento deste Juízo, pelas razões já expostas 

acima. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – 

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, cujo dano é in 

re ipsa, não havendo necessidade de outras provas além do comprovante 

de inscrição, sendo quantificado de acordo ao caso concreto. Assim, não 

há que se falar em omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se 

que o intuito do embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não 

cabe nesta esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os 

Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014664-69.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOEL SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de apreciar o pedido de id. 27749023, onde o 

reclamante informa o descumprimento da medida liminar e pugna pela 

religação da energia elétrica de sua residência. Inicialmente, compulsando 

os autos constata-se que a fatura que ensejou a suspensão do 

fornecimento de energia refere-se ao mês de novembro/2019 (R$ 464,22) 

e, portanto, não é objeto da presente ação, na qual se discute o consumo 

do mês de setembro/2019 (R$ 480,07). Deste modo, trata-se de fato novo 

e tal questionamento é verdadeira emenda à inicial. Assim, considerando a 

adiantada fase processual, estando encerrada a instrução e os autos 

conclusos para sentença, INDEFIRO o pedido id. 27749023, devendo ser a 

questão objeto de ação própria, se for o caso. Publicada esta decisão, 

retornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000541-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALFREDO FERNANDES FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR na qual o requerente informa ser possuidor da unidade 

consumidora UC 6/2218351-1 e vinha pagando regularmente as faturas 

que lhe eram enviadas, entretanto, nos últimos meses passou a receber 

faturas exorbitantes, nos valores de R$ 676,97 (outubro/2019), R$ 829,83 

(novembro/2019) e R$ 714,58 (dezembro/2019), as quais não condizem 

com seu consumo mensal. Por essas razões requer a concessão da 

medida liminar a fim de impedir que a requerida realize o corte no 

fornecimento de energia da unidade do requerente, bem como determinar 

à requerida que efetue imediatamente a exclusão do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito. A princípio, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto o extrato das 

faturas anteriores comprova a quantia a menor, bem como o regular 

pagamento das contas de energia do último ano (2019), conforme abaixo: 

Unidade: 6/2218351-1 MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR 

VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO DEZ 2019 28113313 

R$ 714,58 19/12/2019 PENDENTE NOV 2019 6587481 R$ 829,83 

26/11/2019 PENDENTE OUT 2019 25679386 R$ 676,97 18/10/2019 PAGO 

SET 2019 24460282 R$ 557,33 19/09/2019 PAGO AGO 2019 23241195 R$ 

507,98 21/08/2019 PAGO JUL 2019 22023267 R$ 476,07 19/07/2019 

PAGO JUN 2019 20808938 R$ 448,57 19/06/2019 PAGO MAI 2019 

19595912 R$ 558,04 20/05/2019 PAGO ABR 2019 18383837 R$ 489,29 

18/04/2019 PAGO MAR 2019 17172342 R$ 424,82 20/03/2019 PAGO FEV 

2019 15964591 R$ 532,99 18/02/2019 PAGO JAN 2019 14759613 R$ 

495,27 21/01/2019 PAGO Assim, visando assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, bem como sopesando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO 

de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a 

conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está 

DEMONSTRADO. Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO 

JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o 

direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e 

contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA 

DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se 

concede, é reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto 

posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte 

requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/2218351-1 em razão dos débitos ora discutidos, e caso já 

tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO 

da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem como ORDENO a 

SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e que não seja 

realizada a inscrição do nome da parte reclamante em relação a este 

débito até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena de 

multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, 

também se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORA VENIRA ROZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020767-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DORA VENIRA ROZA DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS na qual a requerente informa ser possuidora da 

unidade consumidora UC 6/390295-4, afirmando que em junho de 2019 a 

reclamada realizou uma inspeção no medidor de energia de sua residência 

e, posteriormente, recebeu uma multa no valor de R$ 10.371,09 (parcelada 

em duas vezes), não condizendo com seu consumo mensal. Informa ainda 

que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive no Procon, 

todavia, não obteve êxito, sendo o fornecimento de energia suspenso em 

22/11/2019. Por essas razões requer a concessão da medida liminar a fim 

de restabelecer o fornecimento de energia da unidade da requerente. A 

princípio, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta na carta ao cliente tratar-se de 

recuperação de consumo (id. 27726029)), cobradas em duas parcelas no 

valor de R$ 9.517,89 e R$ 853,20 (id. 27726025 e 27726027), ambas com 

vencimento em 30/09/2019, bem como pela fatura do mês de novembro de 

2019 (id. 27726019), a qual demonstra o regular pagamento das contas de 

energia anteriores. Não obstante a documentação juntada aos autos, 
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onde, em tese, se demonstraria a suposta ligação clandestina na unidade 

consumidora, conforme termo de inspeção, visando assegurar o 

contraditório e a ampla defesa, bem como sopesando a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o consumidor 

DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a 

concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso 

essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de 

OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e 

da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA 

que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao status que 

ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a 

parte requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTOde 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/390295-4, até o 

julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a 

ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja 

descumprimento da presente decisão, será o seu representante legal 

responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo 

da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta decisão 

não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, se 

necessário. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020805-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020805-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GERSON SULZBACHER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando a propositura da ação n. 

1016068-58.2019.8.11.0002 perante o Juizado Especial do Cristo Rei, 

onde se discute o consumo de energia da mesma U/C 6/390512-2, a qual 

está em fase de instrução, verifico que existe conexão de causa de pedir, 

obrigando que os feitos sejam julgados em conjunto, evitando decisões 

conflitantes. Dessa forma, declaro referidas ações conexas, sendo 

aquele Juízo prevento, eis que a ação foi distribuída em 28/10/2019, 

conforme artigos 55 e 59 do CPC. Isto posto, DETERMINO que o presente 

feito seja remetido ao Juizado Especial do Cristo Rei. Determino ainda que 

a secretaria faça a vinculação do presente feito àquele para que possam 

ser julgados de forma conexa. Intimem-se. Cumpra-se Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERREIRA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000294-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUNIOR FERREIRA PAZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SERASA S/A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, na qual o requerente informa que teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito sem que fosse devidamente notificado, 

assim, requer liminarmente a suspensão da negativação perante o 

SERASA. No caso em tela, o provimento antecipatório se confunde com o 

mérito, sendo sensato e recomendável aguardar o encaminhamento 

processual, assegurando aos requeridos o salutar contraditório sobre os 

fatos, pois o reclamante reconhece a existência da dívida, questionando 

apenas a ausência de notificação, cuja comprovação depende da oitiva da 

parte contrária. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000517-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELLO CONSTRUTORA, 
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COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando a propositura da ação n. 1020096-83.2018.8.11.0041 

perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde se discute o 

consumo da mesma U/C 6/1076747-3, a qual está pendente de julgamento, 

verifico que existe conexão de causa de pedir, obrigando que os feitos 

sejam julgados em conjunto, evitando decisões conflitantes. Dessa forma, 

declaro referidas ações conexas, sendo aquele Juízo prevento, eis que a 

ação foi distribuída em 06/07/2018, conforme artigos 55 e 59 do CPC. Isto 

posto, DETERMINO que o presente feito seja remetido à 7ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá. Determino ainda que a secretaria faça a vinculação 

do presente feito àquele para que possam ser julgados de forma conexa. 

Intimem-se. Cumpra-se Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LESSI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000565-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE LESSI DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS na qual a requerente informa ser possuidora da 

unidade consumidora UC 6/1965887-1, afirmando que em abril de 2017 a 

reclamada realizou uma inspeção no medidor de energia de sua residência 

e, posteriormente, recebeu duas faturas nos valores de R$ 2.390,20 e R$ 

236,69, não condizendo com seu consumo mensal. Informa ainda que 

tentou resolver a questão administrativamente, inclusive no Procon, 

todavia, não obteve êxito. Aduz que, desde a ocorrência destes fatos não 

houve cobranças pela reclamada, cujas faturas venceram em 29/06/2017 

e 08/08/2017, entretanto, na data de 08/01/2020 teve o fornecimento de 

energia suspenso em decorrência de tais débitos. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer o 

fornecimento de energia da unidade da requerente. A princípio, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta nas faturas tratar-se de recuperação de 

consumo (id. 27846814 e 27846817), ambas com vencimento em 2017, 

bem como pelo extrato de id. 27846808, o qual demonstra o regular 

pagamento das contas de energia posteriores. Não obstante a 

documentação juntada aos autos, onde, em tese, se demonstra o débito 

pretérito, tais dívidas encontram-se pendentes há mais de 02 anos, assim, 

visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como sopesando 

a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias 

atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, 

remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, 

estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do 

DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento 

do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do 

impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da 

INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELAque ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA e DETERMINO que a parte requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO de energia elétrica na referida unidade 

consumidora UC 6/1965887-1, até o julgamento final da lide ou ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES OAB - MT24373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000804-64.2020.8.11.0002. INTERESSADO: LEILA SOLANGE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2676677-4 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, à 

partir de julho de 2019 passou a receber faturas com valores elevados, 

sendo que nos meses de novembro e dezembro as contas chegaram aos 

valores de R$ 351,31 e R$ 238,41, respectivamente, não condizendo com 

seu consumo mensal. Aduz que tentou resolver a questão 

administrativamente, inclusive perante o PROCON, todavia, não obteve 

êxito, sendo o fornecimento de energia suspenso em 09/01/2020. Por 

essas razões requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer 

o fornecimento de energia da unidade da requerente. De acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, sendo o extrato das contas de 

energia anteriores, que comprovam a quantia a menor, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o 

consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não 

tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, 

de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena 

de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA 

PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO 

da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao 

status que ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DETERMINO que a parte requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO de energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/2676677-4, até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob 

pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de 

que se caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu 

representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - 

CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este 

juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas 
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vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja 

julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da 

prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019731-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1019731-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENOVEVA MARQUES DE 

LIMA PAELO SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que é 

beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial (6367 – AGEMED 

ALIANCA ONLINE STD 0%), na qualidade de empresária individual (sendo 

cliente desde 25/08/2017), restando livre de qualquer carência e 

impedimento, estando as parcelas mensais rigorosamente em dia, e 

necessitando com urgência de operação para tratamento de incontinência 

urinária, detectada por médico urologista, o qual constatou a necessidade 

da cirurgia, mas a parte requerida se nega a liberar o procedimento 

indicado, e tentando resolver a questão administrativamente, não obteve 

sucesso. Desta forma, requer seja determinada à requerida a autorização 

do procedimento indicado pelo médico – cirurgia de sling, sob pena de 

penhora dos valores necessários ao custeio da cirurgia. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou diversos 

documentos que coadunam e demonstram toda a narrativa apresentada: - 

Carteira AGEMED com validade até 30.08.2019; - Relação das faturas 

quitadas; - Resultados de exames com os respectivos laudos clínicos; - 

Guia de solicitação do tratamento indicado por dois médicos; - E-mails e 

protocolos da solicitação do tratamento; - Termo de compromisso para 

pagamento de Consulta Pré-anestésica e Procedimento Anestésico, cujos 

valores foram depositados em conta corrente do cônjuge da requerente. 

Assim, merece acolhimento o pedido liminar, pois a parte autora não está 

em mora com a reclamada e, diante dos documentos e laudos 

apresentados, verifica-se que há vários meses a paciente vem 

aguardando o tratamento, além de a própria requerida afirmar que 

custearia todo o procedimento, inclusive depositou os valores referentes 

ao anestesista, vez que não havia médico com esta especialidade 

credenciado ao plano de saúde (id. 27324396). Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão (art. 300 do CPC). Isto posto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO que a AGEMED custeie, no prazo de 20 dias, o 

procedimento indicado pelo médico urologista – cirurgia de “sling”, DE 

ACORDO COM A INDICAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA, sob pena de 

penhora via BacenJud dos valores necessários à realização desta. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020563-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARLOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020563-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO CARLOS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SCPC ocorreu em 09/07/2018 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE 

a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 
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DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020585-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANIR MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020585-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOANIR MACIEL 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisadas as argumentações expostas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que a restrição 

lançada no nome da parte autora é única e recente. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada e ORDENO a SUSPENSÃO da 

inscrição do nome da parte reclamante em relação ao débito discutido nos 

autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que a Secretaria oficie ao 

órgão restritivo para que este efetive a baixa da inscrição objeto deste 

processo, no prazo de 48 horas, contados do recebimento desta decisão. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. Considerando que houve citação (id. 27692963), tendo a 

reclamada constituído advogado nos autos (id. 27795320), aguarde-se a 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, devendo apenas intimar a reclamada de que 

o não comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 

20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020617-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAL MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020617-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODIVAL MONTEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisadas as argumentações expostas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que a restrição 

lançada no nome da parte autora é única e recente. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada e ORDENO a SUSPENSÃO da 

inscrição do nome da parte reclamante em relação ao débito discutido nos 

autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que a Secretaria oficie ao 

órgão restritivo para que este efetive a baixa da inscrição objeto deste 

processo, no prazo de 48 horas, contados do recebimento desta decisão. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. Considerando que houve citação (id. 27692963), tendo a 

reclamada constituído advogado nos autos (id. 27795320), aguarde-se a 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, devendo apenas intimar a reclamada de que 

o não comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 

20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIVAL DA SILVA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000080-60.2020.8.11.0002. INTERESSADO: JUNIVAL DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que o 

requerente afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu 

nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. 

Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata que a ação nº 

8013715-23.2019.811.0002 teve por objeto cobranças indevidas lançadas 

nas faturas de cartão de crédito, além do mais, a inclusão do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 23/04/2018, ou 

seja, um ano antes da propositura daquela ação, não sendo a negativação 

objeto daqueles autos, e somente agora vem questionar tal situação, 

restando assim necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE 

a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSLEY OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BELCHIOR OAB - MT17322/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA OAB - MT25284/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000097-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: OSLEY OLIVEIRA ROSA 

REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que a parte requerente afirma 

jamais ter realizado qualquer contratação com a requerida, entretanto, 

foram debitadas diversas faturas em sua conta corrente. Aduz que tentou 

resolver a questão administrativamente, inclusive perante a instituição 

financeira, todavia, não obteve êxito, posto que os pagamentos são 

realizados via cartão de débito (Visa Electron). Pelos motivos expostos, 

requer a concessão do pedido liminar para SUSPENDER OS DESCONTOS 

EM CONTA CORRENTE. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou extratos 

bancários e apresentou cálculo dos valores descontados até o presente 

momento. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto 

posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência; ORDENO a SUSPENSÃO dos descontos efetuados pela 

requerida na conta corrente do requerente (Banco Bradesco, ag. 4462, cc 

01002359-8), discutido nos autos, até ulterior deliberação, sob pena de 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO FROZ SOUZA OAB - MA21012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000157-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO SILVA 

REQUERIDO: CENTRO UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO 

CUIABÁ/MT, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, na qual o requerente 

informa que concluiu o curso de Engenharia Mecânica no Centro 

Universitário UNIASSELVI (Unidade Poção), todavia, a instituição de ensino 

não permitiu que o autor participasse da colação de grau no próximo dia 

13/02/2020, sob a alegação de que o certificado de conclusão do ensino 

médio é recente. O requerente aduz que concluiu o ensino médio em 2009 

mediante supletivo e prestou o ENEM em 2014, assim, fazia jus ao 

certificado de conclusão antes de ingressar na universidade. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar, determinando à reclamada 

que receba a documentação e declare o autor apto à colação de grau, 

emitindo o respectivo diploma. No caso em tela, o provimento antecipatório 

se confunde com o mérito, sendo sensato e recomendável aguardar o 

encaminhamento processual, assegurando à requerida o salutar 

contraditório sobre os fatos, pois se determinar a colação de grau e 

consequente expedição do diploma se estará julgando o mérito, tornando o 

autor apto ao exercício da profissão, inclusive perante o CREA. Ademais, 

ao contatar a SEDUC em 2019, o autor teve que cursar outras disciplinas 

para que fosse emitido o certificado de conclusão do ensino médio, cujo 

exame supletivo prestou no ano de 2009, restando assim necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão, já 

que a comprovação do suposto vício na documentação ou qualquer 

irregularidade na conclusão do ensino médio depende da oitiva da parte 

contrária. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, 

pois o reclamante poderá colar grau em outra data. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 
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revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000469-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que o requerente afirma que é cliente da 

empresa reclamada desde 2011, tendo contratado o serviço de internet 

banda larga. Aduz que, em 04/12/2019 solicitou também o serviço de TV 

por assinatura, todavia, após algumas horas o serviço de internet foi 

suspenso indevidamente. Inconformado, contatou a reclamada, sendo 

então informado que, ante a alteração do plano, o serviço seria 

interrompido até a nova instalação. Deste modo, o autor cancelou o 

serviço de TV recentemente contratado e assim o fornecimento de acesso 

à internet foi restabelecido. Contudo, o autor alega que, nos dias 

seguintes, passou a receber inúmeros telefonemas e mensagens da 

reclamada para instalação dos serviços que havia cancelado, sendo 

contatado de forma exaustiva e inconveniente pela empresa, motivo pelo 

qual requer liminarmente que a requerida se abstenha de solicitar a 

instalação do serviço. Analisadas as argumentações expostas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia das 

mensagens de texto, bem como o registro das diversas ligações 

telefônicas recebidas após o cancelamento do plano contratado. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e ORDENO que a requerida se 

ABSTENHA de solicitar à parte autora o agendamento ou instalação dos 

serviços cancelados, seja por telefone ou mensagens de texto, em 

relação ao contrato discutido nos autos, até ulterior deliberação, sob pena 

de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000905-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

EDILAINE DO CARMO FEITOSA CHAGAS OAB - 037.093.641-83 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000905-04.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: EDILAINE DO CARMO 

FEITOSA CHAGAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS na qual a requerente informa 

ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2275082-2 e vinha pagando 

regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, recebeu no 

mês de novembro de 2019 uma fatura no valor de R$ 432,49, não 

condizendo com seu consumo mensal. Por essas razões requer a 

concessão da medida liminar a fim de impedir que a requerida realize o 

corte no fornecimento de energia da unidade da requerente. De acordo 

com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, sendo o extrato das contas 

de energia anteriores, que comprovam a quantia a menor, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o 

consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não 

tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, 

de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena 

de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA 

PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO 

da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao 

status que ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DETERMINO que a parte requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/2275082-2 em razão do débito 

ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação a este débito até o julgamento final da lide ou 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da 

inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o competente Mandado e, 

desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando autorizado o 

cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também se 
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necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001060-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/626291-9, 

afirmando que em maio de 2017 a reclamada realizou uma inspeção no 

medidor de energia de sua residência e, posteriormente, recebeu uma 

fatura no valor de R$ 1.596,28, não condizendo com seu consumo mensal. 

Informa ainda que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive 

no Procon, todavia, não obteve êxito. Aduz que, desde a ocorrência 

destes fatos não houve cobrança pela reclamada, cuja fatura venceu em 

30/07/2017, entretanto, na data de 10/01/2020 teve o fornecimento de 

energia suspenso em decorrência de tal débito. Por essas razões requer 

a concessão da medida liminar a fim de restabelecer o fornecimento de 

energia da unidade da requerente. A princípio, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta nas 

faturas tratar-se de recuperação de consumo (id. 27987203), com 

vencimento em 2017, bem como pelos documentos de id. 27987235, os 

quais demonstram o regular pagamento das contas de energia 

posteriores. Não obstante a documentação juntada aos autos, onde, em 

tese, se demonstra o débito pretérito, tais dívidas encontram-se pendentes 

há mais de 02 anos, assim, visando assegurar o contraditório e a ampla 

defesa, bem como sopesando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de 

ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a 

conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está 

DEMONSTRADO. Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO 

JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o 

direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e 

contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA 

DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELAque ora se 

concede, é reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto 

posto, DEFIRO PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO 

que a parte requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO de energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/626291-9, até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena 

de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018952-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018952-60.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANTONIO MATIAS DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, na qual o requerente 

declara que é cliente da empresa reclamada há vários anos e pagava 

regularmente as faturas que lhe eram enviadas, todavia, em 22/11/2019 

teve os serviços de telefonia suspensos indevidamente. Aduz que, ao 

contatar a reclamada, informaram a existência de débitos, e assim quitou 

as faturas. Entretanto, ao comparecer na instituição financeira, verificou 

que tais contas haviam sido pagadas mediante débito automático quando 

do vencimento e, mesmo diante do pagamento em duplicidade, não teve o 

serviço restabelecido. Por essas razões requer a concessão da medida 

liminar a fim de restabelecer a linha telefônica. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata nas faturas emitidas há um ano (id. 26794133) a 

ausência de número de telefone e do contrato, nem mesmo na petição 

inicial se informa o número da linha telefônica do autor, inviabilizando a 

análise preliminar da existência de relação de consumo atual entre as 

partes, restando, assim, necessária a instauração do contraditório para 

maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que 

não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000797-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, na qual a requerente 

declara ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a empresa 

reclamada e, por problemas particulares, deixou de pagar o boleto com 

vencimento em 02/09/2019, no valor de R$ 439,30. Aduz que a instituição 

financeira procedeu à negativação pela integralidade do financiamento (R$ 

10.543,20) e, mesmo após quitar a parcela em 28/10/2019, seu nome 

permanece inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pala qual 

requer liminarmente a retirada da negativação. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto a autora não apresentou cópia do contrato ou dos boletos que 

foram quitados, inviabilizando a análise preliminar de que tais pagamentos 

são referentes ao contrato n. 84714800 (objeto da inscrição no Serasa - 

id. 27904709), tampouco juntou o histórico de pagamento das parcelas, 

pois é cediço que o contrato de financiamento pode ter cláusula resolutiva 

com vencimento antecipado em caso de inadimplência, restando, assim, 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000567-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELI BUENO DA SILVA 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual 

a requerente informa que em 14/12/2019 adquiriu uma geladeira da 

empresa reclamada, cuja entrega do bem estava agendada para 

16/12/2019, todavia, até o presente momento não recebeu o refrigerador. 

Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive perante 

o Procon, mas não obteve êxito. Por essas razões requer a concessão da 

medida liminar, determinando que a requerida proceda imediatamente à 

entrega do bem, sob pena de multa diária. Analisado os autos, verifico que 

não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata no comprovante de pagamento (id. 27847846) e 

informações prestadas ao Procon (id. 27847855) que a entrega do 

produto está prevista para 19/01/2020. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que 

não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000666-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENILDA LOPES DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado a contratação dos serviços de 

telefonia fixa da requerida, entretanto, ao solicitar uma linha móvel teve o 

contrato negado, sob a alegação de possuir dívidas anteriores com a 

empresa reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de tal 

restrição. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o pedido 

da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que trata-se de 

restrição interna da empresa reclamada, não constando nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, tais faturas são do ano de 2014, vencidas 

há mais de 05 anos, e somente agora vem questionar tal situação, 

reforçando a inexistência de prejuízo imediato à parte reclamante. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000676-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO VINICIOS SOARES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SERASA ocorreu em 10/07/2018 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE 

a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000714-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIONE DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual o 

requerente informa que alienou um imóvel e parte do pagamento seria 

parcelado em cartão de crédito (R$ 7.000,00), vez que possui uma 

máquina da empresa reclamada. Aduz que, não obstante o adquirente 

realizar o pagamento, a requerida reteve os valores da transação, não 

disponibilizando o recebimento pela parte autora. Aduz que tentou 

solucionar a questão administrativamente, inclusive perante o Procon, mas 

não obteve êxito, razão pela qual requer liminarmente o desbloqueio dos 

valores, cujo saldo remanescente é de R$ 5.854,38. No caso em tela, o 

provimento antecipatório se confunde com o mérito, sendo sensato e 

recomendável aguardar o encaminhamento processual, assegurando ao 

requerido o salutar contraditório sobre os fatos, pois se determinar o 

imediato levantamento dos valores estará julgando o mérito, já que a 

comprovação da regularidade da transação depende a oitiva da parte 

contrária. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis 

que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000748-31.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDUARDO AMORIM ALVES 

REQUERIDO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisadas as argumentações expostas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que a restrição 

lançada no nome da parte autora é única e recente. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada e ORDENO a SUSPENSÃO da 

inscrição do nome da parte reclamante em relação ao débito discutido nos 

autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que a Secretaria oficie ao 

órgão restritivo para que este efetive a baixa da inscrição objeto deste 

processo, no prazo de 48 horas, contados do recebimento desta decisão. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERNANDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000834-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDINALDO FERNANDO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu 

nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. 

Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata, pelo histórico 

demonstrado no relatório juntado (id. 27921418) que a parte autora figura 

em outra inscrição que não é objeto da reclamação, além do mais, a 

inclusão do nome do requerente no SCPC ocorreu em 17/03/2019 e 

somente agora vem questionar tal situação restando, assim, necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000996-94.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente 

afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata, pelo histórico demonstrado no 

relatório juntado do CDL que a parte autora figura em outra inscrição que 

não é objeto da reclamação (id. 2973018), restando assim necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 
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do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000998-64.2020.8.11.0002. AUTOR: KELLY CRISTINA DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente 

afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata em consulta ao sistema PJe 

que a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto desta 

reclamação, cuja ação n. 1000996-94.2020.8.11.0002 está em trâmite 

neste Juizado Especial, restando assim necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001060-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de apreciar pedido de reconsideração (id. 

28017838) da decisão que indeferiu o pedido liminar quanto à retirada da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (id. 28005195). Analisando 

os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, 

por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata, em consulta ao 

sistema PJe, que a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto 

desta reclamação, cuja ação n. 1001026-32.2020.8.11.0002 encontra-se 

em trâmite neste Juizado Especial, além do mais, a informação do débito 

em comento consta nas faturas de energia desde 15/07/2019 (id. 

27987235) e somente agora vem questionar tal situação, restando assim 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração (id. 28017838), eis que ausente os requisitos que 

autorizam a tutela antecipada, e mantenho a decisão subjugada nos seus 

próprios termos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001026-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente 

afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata, em consulta ao sistema PJe, 

que a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto desta 

reclamação, cuja ação n. 1001060-07.2020.8.11.0002 encontra-se em 

trâmite neste Juizado Especial, além do mais, a inclusão do nome da 

requerente no SCPC ocorreu em 18/02/2017 e somente agora vem 

questionar tal situação restando, assim, necessária a instauração do 
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contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009325-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009325-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 24750141, visando à correção da decisão 

proferida no ID 24420578, sob o argumento de que ocorreu omissão na 

referida sentença, porquanto não analisou o seu pedido contraposto 

formulado na contestação anexada no ID 24239176. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 26516268, requerendo a aplicação de multa por se tratarem de 

embargos protelatórios. É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença verifica-se que resta razão à 

embargante, assim, RECONHEÇO a omissão na decisão lançada no ID 

24420578, e RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, como 

suscitado, passando a constar corretamente da seguinte forma após o 

parágrafo: “A proibição do corte da energia, no entanto, deve ser mantida, 

porquanto é pacífica a jurisprudência no sentido de que a suspensão só 

pode ser realizada quando a inadimplência for relativa à fatura normal do 

consumo.”. Em relação ao pedido contraposto solicitado no valor de R$ 

9.554,58 (nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), verifico que é o mesmo valor discutido na inicial, sendo 

totalmente possível a deferimento do pedido, conforme o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO 

INMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor 

de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente 

assinado por pessoa que se denomina inquilino do consumidor e que 

acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura 

eventual. 2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no 

equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, 

regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja 

imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três 

elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou 

demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. No caso, 

correta a sentença que acolheu o pedido CONTRAPOSTO. 5. Não 

comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em 

declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais, uma 

vez que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima. 6. 

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002536-34.2018.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, 

condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte 

requerida, no valor de R$ 9.554,58 (nove mil quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento da dívida e juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da apresentação do pedido contraposto – 

24/09/2019. (...) Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de 

declaração, corrigindo a omissão indicada, mantendo no mais a sentença 

embargada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005786-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FELICIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 23989171, visando à correção da decisão 

proferida no ID 23667143, sob o argumento de que ocorreu erro material, 

na medida em o processo foi extinto por contumácia, mas não foi realizada 

a intimação da parte reclamante sobre o ato. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 26707543 É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença lançada no ID 23667143, 

verifica-se que resta razão à embargante, tratando-se de nítido equívoco. 

Assim, RECONHEÇO a ocorrência do ERRO MATERIAL da decisão lançada 

no ID 23667143, RETIFICO o decisório exarado equivocadamente, como 

suscitado, passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos 

etc. Em análise dos autos, verifico que a parte reclamante não foi intimada 

da audiência de conciliação designada para o dia 08/08/2019, sendo 

assim, DESIGNO nova data para a realização de audiência de conciliação, 
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com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito Assim, 

CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHE provimento corrigindo o 

erro material indicado. Intimem-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012086-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012086-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MAURICIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 26691319, visando à correção da decisão proferida no ID 26177513, 

sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto agiu 

em conformidade com a resolução 414/2010 da ANEEL, em relação ao 

ressarcimento por danos elétricos, pois conforme a carta de indeferimento 

anexada, a parte embagada não forneceu o aparelho para vistoria, o que 

impediu a verificação da causa do mau funcionamento. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada não apresentou 

contrarrazões apesar de intimada. Fundamento e Decido. De início, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de 

declaração foram abordadas na sentença lançada no ID 26177513, 

principalmente em relação ao defeito ocorrido no televisor da embargada 

após a queda de energia, conforme trecho da sentença abaixo 

colacionado: (...) Com a devida vênia à contestação protocolada nos 

autos, entendo que foram ventiladas apenas considerações genéricas, 

pois, além de não ter combatido nenhum dos protocolos de atendimento 

correspondentes às reclamações administrativas formalizadas pela 

consumidora, a Reclamada igualmente não apresentou a cópia do 

processo de ressarcimento de danos (o qual, por sua vez, teria indeferido 

o pleito da Autora em razão do produto já ter sido supostamente reparado) 

ou ainda, qualquer prova de que, eventualmente, não houve nenhuma 

oscilação de energia na região onde a Reclamante reside. Por outro lado, 

extrai-se dos documentos que instruíram a inicial que a Reclamante não só 

formalizou uma reclamação pessoalmente perante a Concessionária 

(Senha de Atendimento – Protocolo nº 56051597), como também, foi 

diligente em providenciar 02 Laudos Técnicos distintos no intuito de 

demonstrar a origem dos problemas apresentados pelo aparelho televisor. 

Da exegese dos mencionados Laudos, verifica-se que ambas as 

Assistências Técnicas atestaram que a causa do problema seria uma 

possível oscilação de energia, o que, definitivamente, confere total 

credibilidade à explanação inicial. Em se tratando o vínculo existente entre 

as partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos de seu 

negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados. In casu, 

em que pese as incessantes reclamações formalizadas pela Reclamante, 

a Reclamada não apresentou absolutamente nenhuma prova para 

respaldar as suas genéricas considerações, pois, reitero, quedou-se 

inerte em apresentar a cópia do processo administrativo relacionado à 

reclamação da consumidora, bem como, qualquer laudo de vistoria 

eventualmente elaborado por qualquer um de seus prepostos. Ao que tudo 

indica, a Reclamada sequer se atentou aos Laudos Técnicos 

apresentados pela Autora, pois, se o fizesse, não se prestaria em 

sustentar inocuamente que a consumidora teria quantificado e qualificado 

o prejuízo material ao seu próprio critério. (...) Assim, não há que se falar 

em contradição ou omissão, restando inalterada a sentença, além do mais 

os documentos anexados no ID 26691320 e 26691321, não constam em 

nenhum momento assinatura da embargada, a fim de comprovar que esta 

teria se negado em fornecer o aparelho, frisando-se que o intuito da 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007320-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007320-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID 24807864, visando à 

correção da decisão proferida no ID 24448913, sob o argumento de que a 

sentença vindicada apresenta omissão, sob alegação de que o 

embargado realizou a contratação do serviço normalmente, conforme 

comprovado por telas sistêmicas trazidas com a contestação – ID 

22700373, ocasionando a negativação por haver fatura pendente de 

pagamento, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões no ID 25052940, requerendo o não acolhimento e a 

condenação em multa por ser os embargos de declaração meramente 

protelatórios. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença verifica-se que resta razão à 

embargante, assim, RECONHEÇO a omissão na decisão lançada ID 

24448913, e RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, em 

relação às telas sistêmicas apresentadas, passando a constar 

corretamente da seguinte forma após o parágrafo: “Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os 

documentos apresentados são considerados como unilaterais.”. (...) Em 

relação às telas do sistema interno inseridas via print screen no bojo da 

contestação – ID 22700373 não servem para provar a existência de 

contrato estabelecido entre as partes, por ser unilateral, já que sua 

elaboração não tem a participação da parte autora. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE 

DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL 

– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido 1. Quando o consumidor não reconhece 

a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, 

sendo que, no caso concreto, não foi comprovada à relação jurídica entre 
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os litigantes, caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos 

inadimplentes.2. A propósito, o “print” de TELA SISTÊMICA colacionada, 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se 

de prova unilateral.3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em 

conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A 

reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento 

sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem 

causa’.4. Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo 

advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, 

do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser 

majorados.[...]Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 

11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em 

grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi 

fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 17% 

(dezessete por cento).Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em 

julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de 

jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.Cuiabá, 04 de abril de 

2.018.Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator - (N.U 

0006545-24.2016.8.11.0041, 24587/2018, SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018). (...) Assim, CONHEÇO E ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração, corrigindo a omissão 

indicada, mantendo no mais a sentença embargada. Rejeito o pedido da 

parte reclamada de aplicação de multa, pois os embargos de declaração 

não são protelatórios. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA JESUS DA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001343-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VICENTINA JESUS DA SILVA 

DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2162706-2 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, a 

partir do mês de setembro de 2019 passou a receber cobranças que não 

condizem com seu consumo mensal, tendo ingressado com a ação n. 

1017791-15.2019.8.11.0002 questionando os valores de setembro e 

outubro de 2019. Não obstante a liminar outrora deferida, aduz que as 

cobranças abusivas permaneceram nos meses seguintes, sendo emitidas 

faturas de R$ 244,76 e R$ 191,32 em novembro e dezembro, 

respectivamente, cujo consumo também não reconhece. Ressalta que 

tentou resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve êxito e 

teve o fornecimento de energia suspenso em 15/01/2020 em razão de tais 

débitos. Por essas razões requer a concessão da medida liminar a fim de 

restabelecer o fornecimento de energia da unidade do requerente. De 

acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, sendo o extrato das 

contas de energia anteriores, que comprovam a quantia a menor, bem 

como a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias 

atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, 

remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, 

estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do 

DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento 

do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do 

impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da 

INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Apesar da propositura de 

ação anterior questionando o consumo da mesma unidade consumidora, 

aquele feito ainda encontra-se em fase de instrução. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte requerida 

RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO de energia elétrica 

na referida unidade consumidora UC 6/2162706-2, até o julgamento final 

da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. 

CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento 

da presente decisão, será o seu representante legal responsabilizado 

civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da 

multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte 

autora do pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito 

ora discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação 

da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as 

benesses do art. 212 do CPC, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) 

oficial(a) de justiça de plantão, se necessário. Por fim, considerando a 

propositura da ação nº 1017791-15.2019.8.11.0002, onde se discute 

débitos da mesma UC 6/2162706-2, verifico que existe conexão de partes 

e de causa de pedir, obrigando que os feitos sejam julgados em conjunto, 

evitando decisões conflitantes, razão pela qual DECLARO referidas ações 

conexas e determino o apensamento deste feito àquele. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE BARROS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005910-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIR DE BARROS MORAES 

REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25928486, 

visando à correção da decisão proferida no ID 24930709, sob o 

argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto não analisou 

a documentação anexada na inicial, e, que não foi realizado audiência de 

instrução, em razão da única testemunha ser o esposo da embargante. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 26593259. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na inicial foram 

abordadas na sentença lançada no ID 24930709, principalmente em 
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relação aos documentos e procedimentos adotados pela parte embargada, 

conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) A parte Requerente 

apresentou impugnação a contestação rechaçando os termos da 

contestação. No contexto dos autos, verifico que embora a parte 

Requerente afirme que a sua prótese dentária tenha sido extraviada no 

hospital, realmente não há nenhuma prova nos autos que corrobore tal 

alegação. Ressalto ainda que a parte Requerente deixou de pleitear a 

realização de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual 

inexiste a comprovação dos fatos narrados na inicial. Deste modo entendo 

que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, motivo 

pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. (...) Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE BARROS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005910-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIR DE BARROS MORAES 

REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25928486, 

visando à correção da decisão proferida no ID 24930709, sob o 

argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto não analisou 

a documentação anexada na inicial, e, que não foi realizado audiência de 

instrução, em razão da única testemunha ser o esposo da embargante. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 26593259. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na inicial foram 

abordadas na sentença lançada no ID 24930709, principalmente em 

relação aos documentos e procedimentos adotados pela parte embargada, 

conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) A parte Requerente 

apresentou impugnação a contestação rechaçando os termos da 

contestação. No contexto dos autos, verifico que embora a parte 

Requerente afirme que a sua prótese dentária tenha sido extraviada no 

hospital, realmente não há nenhuma prova nos autos que corrobore tal 

alegação. Ressalto ainda que a parte Requerente deixou de pleitear a 

realização de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual 

inexiste a comprovação dos fatos narrados na inicial. Deste modo entendo 

que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, motivo 

pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. (...) Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE BARROS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005910-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIR DE BARROS MORAES 

REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25928486, 

visando à correção da decisão proferida no ID 24930709, sob o 

argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto não analisou 

a documentação anexada na inicial, e, que não foi realizado audiência de 

instrução, em razão da única testemunha ser o esposo da embargante. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 26593259. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na inicial foram 

abordadas na sentença lançada no ID 24930709, principalmente em 

relação aos documentos e procedimentos adotados pela parte embargada, 

conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) A parte Requerente 

apresentou impugnação a contestação rechaçando os termos da 

contestação. No contexto dos autos, verifico que embora a parte 

Requerente afirme que a sua prótese dentária tenha sido extraviada no 

hospital, realmente não há nenhuma prova nos autos que corrobore tal 

alegação. Ressalto ainda que a parte Requerente deixou de pleitear a 

realização de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual 

inexiste a comprovação dos fatos narrados na inicial. Deste modo entendo 

que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, motivo 

pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. (...) Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001548-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

VANESSA MARIA GONCALVES OAB - 013.106.361-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 
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1001548-59.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: VANESSA MARIA 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/232292-3 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, 

recebeu no mês de dezembro de 2019 uma fatura no valor de R$ 672,27, 

não condizendo com seu consumo mensal. Por essas razões requer a 

concessão da medida liminar a fim de impedir que a requerida realize o 

corte no fornecimento de energia da unidade da requerente, bem como 

determinar à requerida que efetue imediatamente a exclusão do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito. De acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, sendo o extrato das contas de 

energia anteriores, que comprovam a quantia a menor, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o 

consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não 

tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, 

de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena 

de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA 

PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO 

da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao 

status que ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DETERMINO que a parte requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/232292-3 em razão do débito ora 

discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS 

O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, 

bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora 

questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação a este débito até o julgamento final da lide ou 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da 

inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o competente Mandado e, 

desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando autorizado o 

cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também se 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001607-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando a propositura da ação n. 

1020185-92.2019.8.11.0002 perante o Juizado Especial do Cristo Rei, 

onde se discute o consumo de energia da mesma U/C 1983184-1, a qual 

está em fase de instrução, verifico que existe conexão de partes e causa 

de pedir, obrigando que os feitos sejam julgados em conjunto, evitando 

decisões conflitantes. Dessa forma, declaro referidas ações conexas, 

sendo aquele Juízo prevento, eis que a ação foi distribuída em 17/12/2019, 

às 16h12, conforme artigos 55 e 59 do CPC. Isto posto, DETERMINO que o 

presente feito seja remetido ao Juizado Especial do Cristo Rei. Determino 

ainda que a secretaria faça a vinculação do presente feito àquele para 

que possam ser julgados de forma conexa. Intimem-se. Cumpra-se Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001627-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SELMA CARVALHO DA 

SILVA LEMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2161676-8 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, a 

partir de setembro de 2019 passou a receber faturas em valores 

exorbitantes, sendo as três últimas de R$ 611,07, R$ 628,23 e R$ 571,57, 

referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, 

respectivamente, não condizendo com seu consumo mensal. Aduz que 

tentou resolver a questão administrativamente, inclusive perante o Procon, 

mas não obteve êxito. Por essas razões requer a concessão da medida 

liminar a fim de impedir que a requerida realize o corte no fornecimento de 

energia da unidade da requerente, bem como determinar à requerida que 

suspenda a cobrança de tais débitos. De acordo com a DOCUMENTAÇÃO 

juntada aos autos, sendo o extrato das contas de energia anteriores e 

histórico de consumo, que comprovam a quantia a menor, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o 

consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não 

tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, 

de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena 

de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA 

PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO 

da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao 

status que ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DETERMINO que a parte requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/2161676-8 em razão do débito 

ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação a este débito até o julgamento final da lide ou 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 
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a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da 

inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o competente Mandado e, 

desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando autorizado o 

cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também se 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001608-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando a propositura da ação n. 

1020185-92.2019.8.11.0002 perante o Juizado Especial do Cristo Rei, 

onde se discute o consumo de energia da mesma U/C 1983184-1, a qual 

está em fase de instrução, verifico que existe conexão de partes e causa 

de pedir, obrigando que os feitos sejam julgados em conjunto, evitando 

decisões conflitantes. Dessa forma, declaro referidas ações conexas, 

sendo aquele Juízo prevento, eis que a ação foi distribuída em 17/12/2019, 

às 16h12, conforme artigos 55 e 59 do CPC. Isto posto, DETERMINO que o 

presente feito seja remetido ao Juizado Especial do Cristo Rei. Determino 

ainda que a secretaria faça a vinculação do presente feito àquele para 

que possam ser julgados de forma conexa. Intimem-se. Cumpra-se Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001538-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILSON ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que a parte requerente alega inexigibilidade da dívida, 

não reconhecendo o consumo de energia, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, ressaltando-se que a suposta negativação do nome 

da parte requerente ocorreu em 29/03/2019 e somente agora vem 

questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo imediato à 

parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e 

o regular encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI BERALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001327-76.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JURACI BERALDI REQUERIDO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA, SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual o requerente 

informa que em 07/12/2018 contratou o serviço de seguro para seu 

veículo, cuja apólice estaria vigente até dezembro de 2019. Ocorre que, 

recentemente, descobriu que a apólice havia sido cancelada em 

30/01/2019 sem que fosse comunicado e, ao solicitar a restituição dos 

valores, apenas lhe foi ofertado outro seguro veicular, razão pela qual 

requer liminarmente a restituição em dobro da quantia indevidamente retida 

pela reclamada, totalizando R$ 2.860,70. No caso em tela, o provimento 

antecipatório se confunde com o mérito, sendo sensato e recomendável 

aguardar o encaminhamento processual, assegurando à requerida o 

salutar contraditório sobre os fatos, pois se determinar a imediata 
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restituição dos valores se estará julgando o mérito, já que a comprovação 

do suposto cancelamento da apólice ou qualquer irregularidade na 

contratação depende da oitiva da parte contrária. Ademais, o negócio 

entabulado entre as partes ocorreu em 07/12/2018 e somente agora a 

parte reclamante vem questionar tal situação, restando assim necessária 

a instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001505-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERCY BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR na qual a requerente informa ser servidora pública e 

contratou com o Banco Cruzeiro do Sul um empréstimo consignado, que 

vem sendo descontado regularmente pela instituição financeira que o 

sucedeu (Banco Pan), ora reclamada. Entretanto, há um desconto em 

folha referente à amortização de cartão de crédito PAN no valor de R$ 

173,50, tendo como favorecido o Banco PAN S/A, sem sua autorização, 

cujo cartão de crédito nunca solicitou ou utilizou. Alega também que, diante 

de tais descontos indevidos, a dívida estaria integralmente quitada, mas 

teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

requer liminarmente a suspensão do débito na folha de pagamento, bem 

como a baixa da negativação. Quanto ao desconto em folha de 

pagamento, analisadas as argumentações expostas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, que afirmou ter realizado 

empréstimo consignado e não a aquisição de cartão de crédito, como 

outras partes tem alegado em outros processos, aduzindo, simplesmente, 

que nunca autorizou o desconto e não solicitou cartão de crédito, juntando 

comprovante de desconto na folha de pagamento. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Todavia, em relação à inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do nome da 

parte requerente no SERASA ocorreu em 21/07/2018 e somente agora 

vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo imediato 

à parte reclamante. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA pleiteada e, consequentemente, ORDENO a SUSPENSÃO de 

cobrança do débito discutido nos autos, referente a cartão de crédito, até 

ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001412-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 979.889.101-59 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001412-62.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ED REGER MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que o requerente informa que é 

servidor pública e pactuou com a reclamada o parcelamento de uma dívida 

de cartão de crédito mediante desconto em folha, em 19 vezes, sendo a 

última parcela com vencimento em março de 2019. Ocorre que, no mês 

seguinte, foi mantido em seu holerite o desconto de fatura de cartão de 

crédito, o qual já havia cancelado e quitado, sendo, portanto, indevidos. 

Pelos motivos expostos, requer a concessão do pedido liminar para 

SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou holerites e apresentou cálculo dos valores 

descontados até o presente momento. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 

300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência; ORDENO a SUSPENSÃO dos 

descontos de fatura de cartão de crédito efetuados pela requerida na 

folha de pagamento do requerente, intitulado BANCO OLE BONSUCESSO 

CARTÃO CRÉDITO, discutido nos autos, até ulterior deliberação, sob pena 

de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 
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na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009518-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009518-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANY APARECIDA 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009518-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009518-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANY APARECIDA 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO VITOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001688-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FLORISVALDO VITOR DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/366152-7 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, a 

partir do mês de setembro passou a receber faturas exorbitantes e, no 

mês de dezembro de 2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 800,25, não 

condizendo com seu consumo mensal. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, inclusive perante o Procon, mas teve o 

fornecimento de energia suspenso em razão de tal débito. Por essas 

razões requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer o 

fornecimento de energia da unidade do requerente. Inicialmente, em 

consulta ao sistema Projudi e ao site da Energisa, verifica-se a existência 

de dívidas que foram objeto de outra ação (8033510-83.2017.811.0002), 

onde, em tese, se demonstraria pendências financeiras vencidas no mês 

de dezembro de 2019 (R$ 148,86), conforme extrato abaixo: Unidade: 

6/366152-7 MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO 

STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO JAN 2020 29496852 R$ 697,45 

23/01/2020 PENDENTE DEZ 2019 28275766 R$ 800,25 24/12/2019 

PENDENTE NOV 2019 27056557 R$ 775,23 25/11/2019 PAGO OUT 2019 

25840281 R$ 732,23 23/10/2019 PAGO SET 2019 24622002 R$ 744,48 

24/09/2019 PAGO AGO 2019 23402098 R$ 524,08 26/08/2019 PAGO JUL 

2019 22183594 R$ 526,87 24/07/2019 PAGO JUN 2019 20968785 R$ 

458,87 24/06/2019 PAGO MAI 2019 19754926 R$ 557,36 23/05/2019 

PAGO ABR 2019 18541672 R$ 523,88 24/04/2019 PAGO MAR 2019 

17330172 R$ 582,09 25/03/2019 PAGO FEV 2019 16121776 R$ 567,64 

21/02/2019 PAGO DEZ 2018 3262415 R$ 148,86 27/12/2019 PENDENTE 

DEZ 2018 3262416 R$ 148,86 26/01/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262417 

R$ 148,86 25/02/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262418 R$ 148,86 

26/03/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262419 R$ 148,86 25/04/2020 

PENDENTE DEZ 2018 3262420 R$ 148,86 25/05/2020 PENDENTE DEZ 2018 

3262421 R$ 148,86 24/06/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262422 R$ 148,86 
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22/07/2020 PENDENTE DEZ 2018 3262423 R$ 148,87 23/08/2020 

PENDENTE Não obstante a pendência acima, considerando que a presente 

ação tem por objeto tão somente a fatura vencida em 24/12/2019 no valor 

de R$ 800,25, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem 

como sopesando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. 

Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a 

EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper 

o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução 

definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso 

ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte 

requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO de 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/366152-7 em razão 

do débito discutido nos autos (fatura de 24/12/2019 - R$ 800,25), até o 

julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a 

ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja 

descumprimento da presente decisão, será o seu representante legal 

responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo 

da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta decisão 

não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, se 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010067-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1010067-57.2019.8.11.0002 Promovente: REINALDO 

DOMINGUES DE ARAUJO Promovido: Banco OLÉ CONSIGNADO Mérito 

Narra o autor que possuía cartão da Reclamada onde sempre pagou 

pontualmente suas faturas, que por dificuldades financeiras resolveu 

cancelar o seu cartão de crédito, sendo que em maio de 2018 entrou em 

contato com o banco Reclamado e solicitou o cancelamento do cartão de 

crédito, que gerou número de protocolo, que foi informado pela atendente 

de que possuía saldo devedor de R$9.996,09 (nove mil novecentos e 

noventa e seis reais e nove centavos), sendo que realizou o pagamento 

do valor total, que após o pagamento, foi surpreendido com desconto em 

sua folha de salario do mês de julho de 2018 no valor de R$ 171,99 – 

sendo que entrou em contato com a Reclamada para cancelar o desconto, 

todavia, alega que o banco Reclamado continua fazendo descontos a titulo 

de cartão de crédito desde julho de 2018 até o mês de maio de 2019. 

Pleiteia pela devolução dos valores descontados de Julho/2018 até a 

presente data, ou seja, mês de Maio de 2019 equivalente a R$ 5.823,19 

(cinco mil oitocentos e vinte e três reais e dezenove centavos), bem como 

indenização por dano moral. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. Que o autor solicitou que 

fosse efetuado 04 saques nos valores líquidos de R$ 4.012,00; R$ 352,61; 

R$ 287,98; R$ 5.321,42, sendo transferido para conta de titularidade da 

parte autora. Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação 

à Contestação. Da analise dos documentos colacionados aos autos, resta 

incontroverso a contratação do cartão de crédito consignado, no entanto, 

muito embora a parte Autora alegue que formalizou acordo para quitação 

integral do débito e cancelamento do cartão de crédito, pelas faturas 

apresentadas, observo que, de fato, o Autor permaneceu utilizando o 

cartão. Conforme comprovado pela Reclamada, após a data do suposto 

acordo compras e saques através do cartão conforme se pode observar 

nas faturas juntadas nos ID 25806502. Logo, tendo o autor praticado atos 

contrários a intenção de cancelar o cartão de crédito, entendo que seus 

pedidos são improcedentes. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de 

cancelamento do cartão de crédito consignado em maio de 2016 por parte 

do Reclamante. Uma vez entendendo pela contratação do cartão de 

crédito e a intenção de manter a relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude nos descontos na folha de pagamento do Reclamante, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil. Com efeito, sendo legítimo os descontos em folha de 

pagamento, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

adesão ao cartão de crédito, e, via de consequência, licitude dos 

descontos diretamente na folha de pagamento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

ante a premissa do art. 55 da Lei 9.099/95. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. 

Intimem-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012662-29.2019.8.11.0002
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SILVANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012662-29.2019.8.11.0002 Reclamante: Silvana Paula de 

Moraes Reclamada: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial ter contratado um consórcio junto à Reclamada, no entanto, de 

forma imotivada e unilateral, o instrumento sofreu algumas alterações, 

pois, a parcela originalmente fixada em R$ 372,00 passou a ser 

representada pelo valor de R$ 453,75. A Autora destacou que, no tocante 

à taxa de administração, o percentual fixado pela Ré (16%) é superior 

àquele previsto pelo decreto lei 70.951/72, motivo pelo qual, acredita que 

está tendo uma desvantagem na relação jurídica. Além disso, a Postulante 

alegou que, no momento da adesão ao consórcio, lhe foi imposta a 

contratação de um seguro de vida, caracterizando venda casada. Por 

entender que os fatos acima mencionados estão lhe proporcionando 

prejuízos, a Reclamante ingressou com a presente demanda almejando a 

rescisão do contrato (por restar configurada onerosidade excessiva) c/c 

restituição do montante pago em sua integralidade ou, caso o juízo 

entenda apenas pela rescisão, pela repetição do indébito de valores 

correspondentes à taxa de administração e o seguro indevido. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou que a Autora aderiu a um grupo de 

consórcio para fins de aquisição de um automóvel (com prazo de duração 

de 84 meses), bem como, que a mesma já efetuou o pagamento de 52 

parcelas, estando em dias com o seu contrato. A Postulante relatou que o 

suposto aumento na parcela se refere apenas ao ajuste anual da cota e 

ainda que tal fato está previsto no contrato, não havendo qualquer tipo de 

falha na prestação do serviço. A Demandada destacou que não procede a 

alegação de venda casada, pois, o seguro de vida é celebrado pelo grupo 

consorcial e ainda, não é obrigatório, podendo o consorciado se recusar 

em aderir ao mesmo. No tocante à taxa de administração, a Ré defendeu 

que o dispositivo mencionado pela Autora foi derrogado pela Lei nº 

8.177/91, bem como, que após regulamentação do BACEN, foi 

proporcionada liberdade às administradoras para fixar a taxa de 

administração. Com amparo nos referidos argumentos, por entender que 

inexistem valores a serem restituídos ou danos morais a serem 

indenizados, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. No entanto, convém alvitrar à Reclamante que, não obstante se 

trate de um direito básico inerente a pessoa do consumidor, a inversão do 

ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

lhe eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência contemplada pelo TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO. MOTOSSERRA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA MINIMA CAPAZ DE AFASTAR O LAUDO APRESENTADO PELA RE. 

A INVERSAO DO ONUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTA, E O CONSUMIDOR 

TEM QUE FAZER PROVA MINIMA DO DIREITO INVOCADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007549967 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Da exegese da exposição inicial, 

extrai-se que a irresignação da Reclamante está relacionada a uma 

suposta onerosidade excessiva inerente ao seu contrato de consórcio, 

pois, não só teria ocorrido um aumento das prestações mensais, como 

também, o percentual correspondente à taxa de administração seria 

abusivo e ainda, teria sido impingido à mesma a venda casada de um 

seguro de vida. De fato, o ordenamento jurídico pátrio prevê a 

possibilidade de, em restando configurada uma situação de onerosidade 

excessiva, o devedor postular pela resolução do contrato (artigo 478 do 

Código Civil). No entanto, tenho que o referido entendimento não se aplica 

à presente lide, pois, a Reclamante não apresentou absolutamente 

nenhuma prova de que o seu contrato se tornou excessivamente oneroso 

(estando, portanto, em desconformidade com os preceitos do artigo 373, I, 

do CPC/2015). Extrai-se da “Proposta de Participação em Grupo de 

Consórcio” anexada aos autos que, de fato, no momento em que a 

Reclamante aderiu ao contrato de consórcio junto à Reclamada, o valor da 

prestação era representado inicialmente pela importância de R$ 372,00. 

Contudo, ao assinar o contrato, a Reclamante não só declarou que estava 

de acordo com todas as normas que regem o funcionamento do grupo de 

consórcio, como também, tomou pleno conhecimento de que o contrato 

estava disponível no site www.consorciosaga.com.br, não havendo de 

se falar em falha no dever de informação por parte da administradora Ré. 

Reza o artigo 11, I, b, do “Contrato de Participação em Grupo de 

Consórcio” (documento anexo à defesa) que: “Art. 11 – O 

CONSORCIADO, para atender aos objetivos contratuais, obriga-se a 

pagar, mensalmente, prestação cujo valor será a soma das importâncias 

referentes ao Fundo Comum, Fundo de Reserva, Taxa de Administração, 

Reajuste de Saldo de Caixa e Prêmio de Seguro de Vida em Grupo, 

observado que: I – a importância destinada à formação do Fundo Comum 

do grupo será calculada com observância do seguinte: b) o valor da 

contribuição mensal devida ao Fundo Comum será resultante da incidência 

do percentual de que trata o item anterior sobre o preço do bem ou do 

serviço referenciado na PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO, vigente na data 

da realização da Assembleia Mensal de Contemplação; ”. (Destaquei). 

Ademais, dispõe o artigo 27, § 1º, da Lei nº 11.795/2008 (a qual dispõe 

sobre o Sistema de Consórcio): “Art. 27. (...). § 1º As obrigações e os 

direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são 

identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no 

contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”. 

(Destaquei). Segundo consta dos documentos protocolados nos autos, o 

valor do bem no momento da contratação era representado por R$ 

25.000,00. No entanto, segundo consta das informações registradas no 

“Extrato do Consorciado” (documento anexo à defesa), o valor do bem 

(objeto do consórcio) sofreu um sensível aumento, o que, por corolário 

lógico, também refletiu no benefício contratual (ou seja, o valor do crédito). 

Destarte, considerando que as prestações mensais foram corrigidas de 

acordo com o valor do bem (objeto do contrato) e ainda, que tal fato era de 

pleno conhecimento da parte Autora (a qual, reitero, ao assinar a proposta 

junto à Reclamada, declarou estar ciente acerca das normas que regem o 

funcionamento do consórcio), entendo que não há como ser reconhecida 

qualquer configuração de onerosidade excessiva, o que, por corolário 

lógico, retira o alicerce não só da pretensão inicial de rescisão do 

contrato, como também, no que concerne à restituição dos valores pagos 

(não havendo de se falar em qualquer cobrança indevida ou pagamento 

em excesso). Não se pode olvidar que, no tocante a restituição dos 

valores despendidos ao longo da vigência de um contrato de consórcio, a 

Lei nº 11.795/2008 reza que a mesma ocorrerá apenas por meio de 

contemplação (de acordo com os sorteios/assembleias inerentes ao grupo 

consorcial) ou ainda, em se tratando de consorciado desistente/excluído, 

ao final do grupo, o que, diante da ausência de qualquer onerosidade 

incidente sobre o contrato submetido à apreciação do juízo, apenas 

reforça a falta de credibilidade da tese inaugural. - Da taxa de 

administração: Como consequência dos fundamentos anteriormente 

mencionados, não há como este juízo conferir guarida à pretensão da 

Reclamante em obter a restituição dos valores cobrados a título de taxa de 

administração. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela parte 

Autora, entendo que não restou configurada nenhuma abusividade no 

tocante à fixação do percentual de 16% a título de taxa de administração, 

seja porque, no momento da contratação, a consumidora detinha pleno 

conhecimento acerca do mencionado percentual (e, mesmo assim, aderiu 

ao contrato) ou ainda, porque segundo entendimento consolidado pela 

súmula 538 do STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para 

estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em 

percentual superior a dez por cento.”. (Destaquei). Apenas para fortalecer 

os sucintos argumentos supracitados, segue transcrita, por analogia, uma 

decisão colegiada proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM 

MÓVEL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos da Lei nº 8.177/91 e 
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da Circular nº 2.766/97 do Banco Central. Aplicação dos Paradigmas do 

STJ (Resp. nº 1.114.606-PR e nº 1.114.604-PR). Súmula nº 538 do STJ. 

Mantido o desconto da taxa de administração no percentual previsto no 

contrato. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70068609718 RS, Relator: 

Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 28/07/2016, 

Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/08/2016).”. (Destaquei). - Da venda casada: Já no que se refere à 

alegação inaugural de “venda casada”, entendo que a mesma igualmente 

não comporta acolhimento, pois, da exegese da “Proposta de Participação 

em Grupo de Consórcio” apresentada por ambos os litigantes, a 

contratação do seguro não era obrigatória, tanto é que havia opção da 

consumidora assinar em um campo específico concordando com a sua 

inclusão como segurada. Logo, considerando que a Reclamante exarou a 

sua assinatura concordando expressamente com sua inclusão como 

segurada (Seguro de Vida em Grupo), tenho plena convicção de que não 

há de se falar em vício na manifestação de vontade e, consequentemente, 

na configuração da alegada “venda casada”. - Do dano moral: Por 

derradeiro, apesar de a Reclamante ter narrado que a situação submetida 

à apreciação deste juízo lhe proporcionou danos morais, razão alguma 

assiste as suas considerações. Primeiramente, não haveria como este 

juízo se pronunciar sobre qualquer reconhecimento de verba indenizatória, 

pois, no tópico “Dos Pedidos” (registrado na inicial), a Autora não formulou 

expressamente nenhum pedido para que a Ré fosse condenada a título de 

danos morais. Ainda que não fosse este o caso, consigno que as 

considerações iniciais (no tocante aos alegados “danos morais”) não 

fugiram da esfera das meras alegações, pois, a Reclamante não 

apresentou nenhuma prova de que a situação narrada nos autos chegou 

a ofender algum direito relacionado a sua personalidade, o que, 

definitivamente, implicaria na rejeição do pedido indenizatório. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 18 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009016-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRIELY APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009016-11.2019.8.11.0002 Reclamante: Sandriely 

Aparecida Pereira Reclamada: Odorata Indústria e Comércio de 

Cosméticos Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a 

Reclamada, ao protocolizar a sua defesa, tenha postulado pelo 

depoimento pessoal da Reclamante, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico inicialmente a necessidade de tecer algumas considerações 

acerca da ausência injustificada da Reclamante em audiência conciliatória. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, bem 

como, visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Na presente lide, um dia antes da realização da 

audiência de conciliação, a Reclamada anexou sua defesa aos autos, 

juntamente com alguns documentos aptos a comprovar o vínculo existente 

com a Demandante, dentre eles ficha de cadastro, documentos pessoais, 

nota fiscal e ainda, comprovante de entrega/recebimento de mercadorias. 

A meu ver, tudo indica que, após tomar conhecimento prévio das provas 

apresentadas pela Reclamada, a Reclamante voluntariamente deixou de 

comparecer à sessão de conciliação realizada nos autos e o pior, até a 

presente data, não apresentou nenhum argumento para tentar justificar a 

sua ausência. Embora o patrono da Postulante tenha se dignado em 

comparecer na solenidade de conciliação realizada em 13/09/2019, 

chegando inclusive a postular pela abertura do prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentar alguma justificativa acerca da ausência de sua cliente, 

entendo que tal providência independe de qualquer pronunciamento deste 

juízo, afinal, a maior interessada em comprovar que a ausência foi 

motivada por um fundamento legítimo é justamente a própria Reclamante. 

Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, cuja parte 

autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com contrato assinado), fazendo emergir o seu 

desrespeito não só com o Poder Judiciário, como também, com a parte que 

foi citada para litigar em juízo. A princípio, a ausência da Demandante na 

audiência de conciliação implicaria na extinção do feito sem a resolução do 

mérito, no entanto, em respeito aos atos processuais já praticados, bem 

como, considerando que os presentes autos já se encontram maduros 

para a apreciação do mérito e ainda, a fim de evitar a insegurança 

proveniente da possibilidade de ser ajuizada uma nova ação debatendo 

exatamente os mesmos fatos (gerando novas despesas para o Poder 

Judiciário e para a parte que se encontra no polo passivo), deixo de 

extinguir a ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Do mérito: A Reclamante esclareceu na 

petição inicial que teve o nome negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 332,36. No entanto, a Autora informou que desconhece o 

débito que lhe está sendo cobrado, motivo pelo qual, acredita que teve o 

nome negativado indevidamente. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, bem 

como, que apesar de ter adquirido alguns produtos, a Reclamante deixou 

de promover o pagamento que se fazia necessário. A empresa Ré 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Postulante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 
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Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora a Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, entendo 

que os esclarecimentos e, principalmente, os documentos apresentados 

pela empresa Ré retiraram totalmente a credibilidade das explanações 

iniciais. No que se refere à relação jurídica existente entre as partes, 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, a Reclamada 

protocolizou junto à sua defesa a cópia de esclarecedores documentos, 

dentre eles: uma “Ficha de Cadastro” (demonstrando que a Autora se 

cadastrou como uma consultora dos produtos comercializados pela Ré) 

devidamente assinada pela consumidora; “Documentos Pessoais” 

pertencentes à Reclamante (CTPS, CPF e comprovante de residência); 

“Nota Fiscal” (comprovando a aquisição de alguns produtos); 

“Comprovante de Recebimento de Mercadoria” igualmente assinado e 

ainda, um “Comprovante de Atualização de Dívida”. De suma relevância 

ressaltar que a assinatura lançada na “Ficha de Cadastro” e no 

“Comprovante de Recebimento de Mercadoria” guardam notória similitude 

com àquelas registradas nos documentos anexos à petição inicial e ainda, 

se encontram fortalecidas pela apresentação de documentos pessoais 

pertencentes à consumidora, motivo pelo qual, entendo que não subsistem 

dúvidas acerca da lisura do vínculo existente entre os litigantes. Já no 

tocante a origem dos débitos debatidos nos presentes autos, entendo que 

a mesma restou igualmente esclarecida. Em decorrência do cadastro 

existente com a Reclamada, a Demandante não só adquiriu alguns 

produtos (o que pode ser facilmente verificado na “Nota Fiscal” nº 187924 

que se encontra anexa à defesa), os quais, registra-se, lhe foram 

devidamente entregues (conforme consta do “Comprovante” de 

entrega/recebimento apresentado pela Ré), como também, assumiu a 

responsabilidade de efetuar o pagamento do montante de R$ 151,57 

(cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Todavia, não 

obstante o compromisso assumido perante a empresa Ré, tudo indica que 

a Demandante se quedou silente em promover o pagamento que se fazia 

necessário, motivo pelo qual, tenho que restou devidamente justificada a 

inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. In casu, 

entendo que foram apresentadas provas irrefutáveis de que subsistiu 

relação negocial entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia da 

Reclamante em apresentar qualquer comprovante de pagamento inerente 

à dívida que lhe está sendo cobrada, confere legitimidade ao apontamento 

restritivo debatido nesta lide. Desta feita, em havendo um débito pendente, 

bem como, não tendo sido apresentado pela Reclamante nenhuma prova 

indicando a devida contraprestação pelos produtos comprovadamente 

adquiridos/recebidos, entendo que a restrição creditícia refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). A fim de corroborar a fundamentação acima mencionada, 

segue colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INDENIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

POR PARTE DO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A parte autora 

não comprovou a inexistência de relação contratual ou o pagamento da 

dívida que gerou a negativação do seu nome nos cadastros de 

inadimplência. Por seu turno, a parte ré juntou aos autos documentos 

(contrato e extratos da conta bancária) que comprovam a existência da 

relação jurídica e da inadimplência ao tempo da inclusão. Demonstrada a 

regularidade do débito, agiu a instituição bancária no exercício regular do 

direito ao inscrever a parte recorrente no órgão restritivo ao crédito, 

conforme preceitua o artigo 188, inciso I do Código Civil. Lícita a inscrição, 

não resta caracterizado o abalo de ordem moral ao consumidor. Decisão 

Monocrática mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

70075287979, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 

25/07/2018).”. (Destaquei). Portanto, respaldado por toda a 

fundamentação supracitada, bem como, considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pela Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), entendo que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

iniciais. Da litigância de má-fé: Tendo em vista tudo o que foi debatido 

nesta lide, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, entendo ser evidente que a consumidora, de forma intencional 

e maliciosa (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, 

que subsistia um débito inadimplido perante a mesma), distorceu a 

realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a demanda inicial como sendo a materialização da 

má-fé da Reclamante. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (ficha cadastral; documentos 

pessoais; nota fiscal, comprovante de recebimento de mercadoria, etc.), 

possivelmente poderia encorajar a Autora a comparecer na audiência e, 

consequentemente, seria condenada ao pagamento de uma verba 

indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor da Demandante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo comporta 

acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Conforme pode ser verificado nos documentos protocolizados nos autos, 

a Reclamante deixou de honrar o pagamento do valor constante na Nota 

Fiscal emitida pela Reclamada (em decorrência da aquisição de vários 

produtos), ensejando o regular envio de seu nome aos cadastros 

restritivos. Logo, por corolário lógico, não tendo sido devidamente quitada 

a pendência motivadora do apontamento debatido nesta lide, bem como, 

não tendo a Reclamante refutado a “Tabela de Atualização” protocolizada 

junto à defesa, entendo que assiste à Reclamada o direito de reivindicar o 

pagamento do valor atualizado de R$ 671,03 (seiscentos e setenta e um 

reais e três centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser 

corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada 

e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da 

importância de R$ 671,03 (seiscentos e setenta e um reais e três 

centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC e ainda, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados 

a partir do presente decisum. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 18 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 
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solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016765-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016765-79.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FERNANDA 

SOUZA DE LIMA. PARTE RÉ: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito. Afirmou desconhecer a dívida 

em questão e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito No caso, 

constata-se que foi provada a legitimidade da inscrição, já que provou-se 

que a parte autora recebeu produto para revenda, foi apresentado telas 

sistêmicas legíveis e recibo de entrega assinado pela parte autora o qual 

não foi impugnado. (ID.Num. 26872549 - Pág. 3). Observa-se que a parte 

autora na inicial não negou a relação jurídica, dessa forma esclarecida a 

origem do débito competia a parte autora apresentar provas para 

demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos, no entanto assim 

não procedeu ficando no campo das meras alegações. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Dessa forma, as 

provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a 

relação jurídica e a existência dos débitos. Por consequência, declaro a 

existência do débito e que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Por fim, ressalta-se que a 

notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1006762-65.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JEFERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - 

VIVO.S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de relação jurídica com pedido de reparação 

por dano moral. Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição 

indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, do mesmo modo o comprovante de residência 

também não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a 

análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Ressalta-se que quanto a 

alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não se 

sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
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danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da 

Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013492-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1013492-92.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ROBERTO 

PEREIRA NUNES PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S.A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o contrato e o débito o qual deu 

origem a inscrição. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Em relação ao 

pedido de audiência de instrução. Indefiro o pedido de depoimento pessoal 

formulado pela parte ré, haja vista que, à luz dos artigos 370 e 371 do 

CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir as 

provas inúteis e protelatórias. Registre-se, ademais, que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do 

convencimento do juízo. Dessa forma oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, do mesmo modo o comprovante de residência 

também não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a 

análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Ressalta-se que quanto a 

alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não se 

sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
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a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Face ao 

exposto inexiste por parte da demandante qualquer ato que caracteriza 

litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a 

inexistência do débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré 

efetue o cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora 

nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da 

Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012238-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDYMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES MONTEIRO OAB - MT11931/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012238-84.2019.8.11.0002 Reclamante: Sidymar da Costa 

Reclamada: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - 

AJES Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a 

parte requerente que efetivou um vestibular junto a parte Requerida e 

passou no curso de direito, tendo efetuado o pagamento da matrícula. 

Afirma que por motivos pessoais teve que se mudar para Várzea 

Grande/MT, assim teve que solicitar o cancelamento da matrícula. Aduz 

que lhe informaram que o valor da matrícula seria restituído, contudo até a 

presente data não teve o valor restituído, mesmo depois de ter solicitado 

administrativamente, motivo pelo qual requer a devolução do valor pago e 

indenização por danos morais. A parte requerida a parte Requerente 

afirmando que este efetuou um concurso de bolsas, oferecido com 

valores mais baratos de mensalidade, tendo o Requerente sido aprovado, 

fazendo em sequência a matrícula. Afirma que por ser um concurso de 

bolsas específicos, há previsão contratual de que o valor do pagamento 

da matrícula não seria devolvido, conforme cláusula 9, §1º do contrato, 

juntado no ID 25234825. Assim, requer que seja julgada improcedente a 

demanda. A parte Requerente apresentou manifestação rechaçando os 

argumentos apresentados pela Requerida. No contexto dos autos, verifico 

que a parte Requerente efetivou a matrícula junto a faculdade, tendo 

assinado o contrato de prestação de serviços educacionais de ID 

25234825. Denoto ainda que no referido contrato há expressa previsão 

que em caso de desistência do contratante a primeira parcela seria 

considerada como ARRAS e não haveria devolução desta em caso de 

desistência, conforme previsto no §1º da cláusula 9ª. Desta maneira, resta 

evidente que havia previsão contratual de que não haveria devolução do 

valor pago na primeira parcela em caso de desistência. Embora a parte 

Requerente afirme que lhe informaram que o valor seria integralmente 

devolvido, não há nenhum documento nos autos que corrobore o 

argumento narrado. Assim, pelos documentos apresentados na demanda, 

não há qualquer prova de que a parte Requerente tenha sofrido abalo 

moral, bem como faça jus a restituição do valor pago, uma vez que há 

expressa contratação, quanto a sua impossibilidade. Deste modo entendo 

que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto 

ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 

523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010730-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYNE GABRIELLE NASCIMENTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI OAB - MT21559/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo n.º 1010730-06.2019.811.0002 Reclamante: Claudyne Gabrielle 

Nascimento de Arruda Reclamada: União Norte do Paraná de Ensino LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar – Retificação do polo passivo: 

A parte requerida, pugnou pela retificação do polo passivo para constar 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, em razão da 

incorporação societária e sucessão empresarial. Pelos documentos 

carreados aos autos, constata-se que a empresa EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A é incorporadora da ora requerida, 

devendo ser admitido o pedido. Assim, retifique-se o polo passivo da 

ação, substituindo a empresa UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, como 

solicitado. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por danos 

morais, decorrente da suspensão indevida da sua matrícula, sob o 

argumento de que o documento de transferência trazido pela faculdade 

era incompatível, e mesmo após reclamações administrativas a requerida 

não solucionou o problema e sequer informou uma justificativa plausível 

para a inadmissibilidade do documento anteriormente entregue. A parte 

requerida, no mérito contesta alegando que não houve nenhum abalo 

moral, visto que a parte Requerente não trouxe os documentos 

necessários, inexistindo qualquer ato ilícito e consequentemente dano 

moral, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente impugna a contestação rechaçando os argumentos 

apresentados na defesa. Conforme se denota dos autos a parte 

Requerente comprovou que estava cursando regularmente a faculdade 

junto a parte Requerida e que no segundo semestre de 2019 foi informada 

que o documento de transferência não estava correto. Destaca-se que a 

parte Requerente comprovou que tentou solucionar o fato 

administrativamente apresentando o documento entregue pela sua Antiga 

Instituição de Ensino e que a parte Requerida não apresentou qualquer 

justificativa para o não recebimento do referido documento que ensejou na 

suspensão do portal, impossibilitando a parte Requerente de cursar 

corretamente as matérias do semestre. No caso cabia à parte Requerida 

colacionar aos autos documentos que comprovassem que orientou a parte 

Requerente quanto aos documentos faltantes e como este deveria ter sido 

apresentado. Verificando ainda os documentos da inicial, constato que a 

parte Requerente empregou diligências a fim de sanar o problema, 

questionando o motivo pelo qual o documento de transferência que havia 

sido aceito, não deveria ser alterado, todavia, mesmo assim a parte 

Requerida não solucionou o fato definitivamente. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Constata-se que a parte requerida NÃO comprovou o motivo pelo qual não 

foi reestabelecida a linha quando solicitado, deixando de trazer qualquer 

documento capaz de efetivar contraprova aos fatos iniciais. O que se 

constata compulsando os documentos dos autos é que resta razão a 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a tutela de 

urgência concedida no ID 22892809, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para determinar que a parte 

Requerida regularize a matrícula da parte Requerente, possibilitando a esta 

cursar todas as atividades acadêmicas e condeno a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 01.11.2019 – 

por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012686-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012686-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Edinaldo Pereira de 

Barros Reclamada: Itaú Seguros S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 
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relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que no dia 13.06.2019, por volta das 

19h00m, ao chegar em sua residência notou que o portão estava fora do 

trilho e uma das janelas se encontrava quebrada. Ao adentrar em sua 

casa, percebeu que foram furtados dois televisores, sendo um de 55 e o 

outro de 32 polegadas, um home theather, um microondas, três correntes 

de ouro, três pulseiras de ouro, três relógios da marca Invictus e roupas 

masculinas. Entrou em contato com a seguradora que somente foi realizar 

a vistoria 10 (dez) dias após o ocorrido, tendo neste meio tempo solicitado 

o conserto da janela em razão da insegurança ocasionada pelo furto em 

sua residência. Afirma que a seguradora se recusou a lhe indenizar pelos 

danos materiais sofridos, motivo pelo qual pleiteia por indenização a título 

de dano moral e material. A parte requerida contesta a parte Requerente 

alegando que não houve qualquer falha na prestação e serviço, bem como 

não há cobertura para o furto ocorrido na residência do autor, pois não 

foram encontrados vestígios de arrombamento nos locais de acesso, a 

teor da conclusão do incluso relatório de vistoria efetuada pela 

seguradora. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito praticado. 

Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente 

apresentou impugnação a contestação rebatendo todos os pontos 

apresentados na defesa. No contexto dos autos, verifico que a parte 

Requerente alegou em sua inicial que no sinistro “furto”, foi quebrada a 

janela de sua residência, contudo, no boletim de ocorrência acostado no ID 

23994406, há declaração do comunicante (requerente) de que não 

necessita de perícia técnica, pois não houve arrombamento, bem como 

não foi juntado pelo requerente foto de que a janela foi quebrada e o 

orçamento apresentado no ID 23994407, consta informação de que o valor 

de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) se refere a reforma de vidros, 

sem discriminar o serviço que foi efetuado. Portanto, de acordo com o 

contrato de seguro contratado pela parte requerente, o fato narrado está 

descrito na cláusula 30.2.2 – Riscos Excluídos – “Furto Não Coberto a) 

Subtração de bens sem deixar vestígios matérias de sua ocorrência e sem 

a destruição ou rompimento de obstáculos;”. (ID 23995192). Deste modo 

entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida 

que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito, mas 

no presente caso, a parte requerente sequer juntou fotografia da janela 

que alega ter sido quebrada no momento do furto. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 

523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015075-15.2019.8.11.0002
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CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1015075-15.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA. PARTE RÉ: BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. SENTENÇA Síntese dos fatos Em 

síntese, alegou a parte autora que teria contrato um empréstimo 

consignado no valor de R$ 869,42, porém foi surpreendida com um 

descontos referente a empréstimo consignado superior ao contratado no 

valor de R$ 6.396,61, cuja parcela corresponde a R$ 154,01, nos pedidos 

requereu a reparação em danos morais, e a restituição em dobro das 

parcelas pagas. A parte ré, defendeu a legitimidade da contratação e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Por verificar a ausência de complexidade da causa, 

dispenso a perícia grafotécnica, já que as provas carreados aos autos 

são suficientes para a resolução da demanda. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca do valor da contratação do empréstimo consignado. Dos autos 

constata-se a existência de relação jurídica entre as partes, e por 

consequência a regular contratação do empréstimo consignado, pois foi 

apresentado pela ré contrato assinado pela parte autora, o qual é 

decorrente de refinanciamento no valor de R$ 6.609,71, com setenta e 

duas parcelas no valor de R$ 154,01, conforme o que vem sendo 

descontado do benefício da parte autora. (Contrato Id. Num. 26292993 - 

Pág. 8). Juntou-se ainda comprovante de transferência de valores na 

conta bancária da parte autora e documentos pessoais da parte autora. É 

cristalina a relação jurídica entre as partes, visto que a parte autora 

usufruiu o crédito concedido pela parte ré, assim não merece amparo as 

pretensões autorais, posto que a parte ré provou que os descontos no 

benefício previdenciário da parte autora decorreram da efetiva 

contratação do crédito consignado. Válido lembrar que a inversão do ônus 

da prova não tem caráter absoluto devendo a parte autora provar o fato 

constitutivo do seu direito. Nota-se ainda que a ficha financeira do 

servidor/autor possui outra contratação de empréstimo consignado o que 

demonstra que é conhecedor das regras da modalidade contratual. (Id. 

Num. 25056913 - Pág. 1) Com efeito, inexiste qualquer ato ilícito por parte 

da instituição ré, que agiu no exercício regular do direito. Insta salientar 

que o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez 

efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as 

partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena 

Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao 

ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, 

autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para 

assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida segundo a 

vontade que a constituiu.”. Em complemento, inexistente a demonstração 

de vício de consentimento ou de nulidade contratual, devem os contratos 

ser preservados, sob pena de intensa insegurança jurídica. Comprovada a 

legitimidade dos descontos, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, afastada as preliminares, OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS 

EFEITOS DA LIMINAR E PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas 

na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015460-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015460-60.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARILZA 

TOME FERREIRA PARTE RÉ: CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida 

em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, que a inclusão ocorreu 

em 17/05/2019. Informou que em 2016 realizou acordo com a parte 

requerida para quitar suas pendências, que a última parcela do acordo foi 

firmada para o dia 20/05/2019, relatou que quitou todas as parcelas e que 

a inscrição foi indevida. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré, confirmou a existência do acordo, mas pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Em relação ao 

benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa que acesso 

ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, 

preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma rejeito a 

preliminar suscitada. Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de 

interesse de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

legitimidade ou não da inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. No caso, constata-se que não foi provada a 

legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil 

capaz de atestar à legítima existência do débito. Isso porque, a parte 

autora provou que a última parcela do acordo que entabulou com a ré 

seria para dia 20/05/2019, e a ré inscreveu o nome da parte autora no dia 

17/05/2019, referente a uma parcela inexistente com vencimento para dia 

10/07/2016 no valor R$ 780,36, portanto a inscrição ocorreu sem 

motivação legítima, já que as quarenta e sete parcelas do acordo 

venceriam todo dia 20 de cada mês no valor de R$ 700,00. Nota-se que a 

parcela do dia 21/07/2016 foi devidamente paga, conforme o comprovante 

de pagamento no (id. Num. 25245377 - Pág. 2). Ademais, a parte autora 

quitou todas as suas pendências conforme o acordado, provou-se a 

quitação com o documento juntado no id. Num. 25245390 - Pág. 2. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta 

ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento, por definitivo, 

das restrições imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga. 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015007-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015007-65.2019.8.11.0002 Promovente: MILANY DAIANE 

DA SILVA XAVIER Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Com relação ao 

documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado. Aduz a 

parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida pelo valor de R$ 15,53 (quinze reais e cinquenta e três 

centavos), visto que desconhece o débito e o contrato. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, alega que os débitos são pendencias financeiras 

referente a UC 2607415-3, localizada na Rua Onze, 17, Casa 14, Bairro 

Jardim União, Várzea Grande/MT. A Reclamada juntou: Ficha cadastral, 

histórico de contas, histórico de consumo e inclusive contrato de locação 

que comprova o vínculo da autora com a unidade consumidora em questão 

. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na 

contratação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013946-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1013946-72.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SANDRO RODRIGUES DE MORAES PARTE RÉ: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. SENTENÇA Trata-se de ação indenizatória por danos 

morais e materiais. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 
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Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência da falha na 

prestação do serviço. Constata-se que a parte requerida não entregou a 

máquina de cartão adquirida pela parte autora, pois não trouxe elementos 

que provasse o cumprimento contratual, já a parte autora apresentou 

documentos que comprovam a aquisição do produto e seu respectivo 

pagamento. ID. Num. 24578268 - Pág. 1. Portanto, diante da inexistência de 

qualquer excludente de responsabilidade, afere-se que houve vício na 

prestação do serviço. Diante disso, constata-se que houve 

inadimplemento contratual por parte da ré, por consequência deverá a 

parte ré restituir a parte autora pelos valores descontados. Nota-se que 

houve descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva que regem as 

relações de consumo. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O Código de Defesa do Consumidor 

adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse trilhar, compete a 

empresa ré agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse sentido é o entendimento deste 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “A ausência de entrega de 

mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na solução do 

problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. [...].” (Ap n° 167552/2015 – 

Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara Cível – 

12.4.2016). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) CONDENAR a parte ré 

a restituir o valor de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), 

mais R$ 96,00 (noventa e seis reais), a parte autora, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples 

de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. 2) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA OAB - MT26811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1008435-93.2019.8.11.0002 Reclamante: José Leite de 

Barros Reclamada: UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que possui um plano de saúde junto à Reclamada, bem como, que se 

encontra em dia com suas obrigações. O Autor alegou que, em 

25/02/2019, ao postular pela realização de um “tratamento ocular 

quimioterápico com anti-angiogenico” (conforme solicitação médica), teve 

o seu pedido negado pela Reclamada, motivo pelo qual, foi compelido a 

despender o valor de R$ 4.000,00 referente a uma injeção intravítrea 

(proveniente do mencionado tratamento). O Postulante relatou que, em 

razão do descaso da Reclamada, bem como, considerando a possibilidade 

de uma segunda aplicação, formalizou uma reclamação junto ao PROCON 

no intuito de resolver a questão pacificamente, no entanto, não logrou 

êxito. O Demandante destacou ainda que, apesar de ter pugnado 

administrativamente pelo reembolso das despesas que teve de arcar, não 

obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que, apesar de o procedimento “tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico” se encontrar no rol dos 

procedimentos de cobertura obrigatória, existem algumas diretrizes de 

utilização que devem ser respeitadas. A Ré sustentou não ter autorizado o 

procedimento em razão da indicação do médico assistente não condizer 

com nenhuma das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS. Por 

entender que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

materiais ou morais a serem indenizados (haja vista que a situação 

vivenciada pelo Reclamante não passou de um mero dissabor), a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

em favor das pretensões inaugurais. Consoante se extrai dos argumentos 

ventilados em sede de contestação, a própria Reclamada reconheceu que 

o procedimento outrora solicitado pelo Reclamante (“tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico”) se encontra no rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória. No entanto, apesar de ter justificado a negativa 

do procedimento devido à solicitação médica não se enquadrar nas 

diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, tenho plena convicção de 

que a Reclamada incorreu em patente falha na prestação dos seus 

serviços. De fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, Anexo II, 

item/diretriz 74 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM 

ANTIANGIOGÊNICO) faz menção a alguns critérios que devem ser 

adotados para fins possibilitar a autorização da cobertura. Contudo, 

embora a solicitação médica apresentada pelo Reclamante aparentemente 
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não faça nenhuma referência específica acerca dos famigerados critérios 

previstos na mencionada Resolução, o fato é que nem mesmo a 

Reclamada se dignou em fazê-lo no momento da negativa de cobertura, o 

que, em tese, possibilitaria ao consumidor (ou ao profissional responsável 

pela solicitação do tratamento) sanar o vício e, conseguintemente, renovar 

o pedido para fins de realização do procedimento. A meu ver, de forma 

diversa do que genericamente quis fazer prevalecer a Reclamada, ainda 

que o profissional responsável pela solicitação do procedimento não tenha 

pontuado as diretrizes da Resolução Normativa, não subsiste nenhum 

motivo legítimo para que houvesse a negativa de cobertura. In casu, 

reitero que, além de a Ré não ter fundamentado de forma específica a 

recusa, o pedido elaborado pelo médico restou devidamente justificado e 

ainda, o Demandante se encontra absolutamente regular no que se refere 

ao adimplemento de suas mensalidades (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos documentos que instruíram a inicial). A fim de fortalecer a 

fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRS: “Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa 

de cobertura. Paciente diagnosticado com Maculopatia Diabética. 

Necessidade de realização de tratamento com injeções intravítreas. O fato 

de não haver o preenchimento das diretrizes de utilização, por si só, não é 

capaz de afastar a cobertura pleiteada. Caso concreto onde demonstrada 

a indicação do tratamento e o risco de perda da visão caso não realizado. 

Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência realizada em 

sentença. Vedação de compensação da verba honorária. Apelo do autor 

não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 

70078840162 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

14/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). De suma relevância 

registrar que, segundo consta da “Guia de Serviço Profissional” (c/c 

Declaração) anexada à inicial, a indicação clínica apresenta pelo 

profissional médico consistia em “hemorragia vítrea secundária a oclusão 

de ramo de veia central da retina em olho direito impedindo tratamento com 

fotocoagulação a laser”. A simples leitura da justificativa acima demonstra 

que os problemas apresentados no olho direito do Reclamante estavam 

impedindo o tratamento mediante fotocoagulação, o que, 

consequentemente, se revela uma justificativa totalmente plausível para a 

realização do procedimento que, por sua vez, restou injustamente negado 

pela Reclamada. Em decorrência da reprovável conduta da Reclamada, o 

Reclamante foi compelido a arcar com os custos do procedimento 

pretendido, fato este que, inegavelmente, não só lhe proporcionou 

prejuízos de ordem material, como também, fez emergir um flagrante ato 

ilícito por parte da Ré (artigo 186 do Código Civil). Logo, restando 

documentalmente comprovado que o Autor teve de despender a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar um 

procedimento que anteriormente lhe havia sido indevidamente negado 

(conforme “Nota Fiscal” anexa à exordial), bem como, que mesmo tendo 

formalizado administrativamente o pedido de ressarcimento (conforme 

“Protocolo de Reembolso” anexo à inicial), a Reclamada não se dignou em 

atende-lo, entendo que o mesmo faz jus em obter o devido ressarcimento, 

nos termos dos artigos 927 do Código Civil e artigo 6º, VI, do CDC. Já no 

que se refere à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

danos morais, entendo que a mesma igualmente reivindica a guarida deste 

juízo. A princípio, uma situação de descumprimento contratual (como 

ocorreu na presente demanda) não seria motivo suficiente para ensejar o 

reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor, especialmente porque, felizmente, o mesmo 

detinha à época dos fatos recursos financeiros para arcar com as 

despesas provenientes do procedimento injustamente negado pela 

Demandada. No entanto, conforme se extrai das considerações iniciais, o 

Reclamante tentou exaustivamente solucionar o problema na esfera 

administrativa, seja por meio de atendimento pessoal (conforme “Protocolo 

Presencial” e “Protocolo de Reembolso” anexos à exordial) ou ainda, 

mediante uma reclamação comprovadamente formalizada perante o 

PROCON. A meu ver, o martírio do Reclamante (em tentar resolver 

amigavelmente um problema que não deu causa) não pode ser ignorado, 

pois, está mais do que evidente não só a ocorrência de um desvio 

produtivo por parte do consumidor, como também, principalmente, o total 

descaso da Reclamada que, mesmo constatando a justificativa 

apresentada pelo médico do Reclamante e ainda, estando o beneficiário do 

plano de saúde adimplente com suas obrigações, quedou-se silente em 

auxiliar o Demandante. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que a Reclamada 

tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre registrar que, 

tratando-se o vínculo estabelecido entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos de seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem eventualmente prejudicados, o 

que, definitivamente, não é o caso dos autos. Logo, considerando que 

negativa indevida do procedimento por parte da Reclamada, bem como, a 

indiferença da mesma em auxiliar o Reclamante, contribuíram diretamente 

para com os infortúnios vivenciados pelo consumidor, tenho que a Ré 

deverá ser civilmente responsabilizada. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que os fatos 

debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que, 

apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema, ainda 

assim o Reclamante não logrou êxito. No tocante a prova do abalo imaterial 

suportado pelo Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pela Reclamada. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, no intuito de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de pagamento registrada na Nota Fiscal correspondente ao 

procedimento/tratamento médico (26/02/2019). Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 

362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, 

DEFIRO em favor do Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009377-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA JOSE DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

OSVALDO PINTO DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009377-28.2019.8.11.0002 Promovente: OSVALDO PINTO 

DE GODOI HILDA JOSE DA SILVA GODOY Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por OSVALDO PINTO DE GODOI e HILDA JOSE DA SILVA GODOY em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminarmente A parte reclamante HILDA JOSE DA SILVA GODOY 

requereu a desistência desta reclamação, conforme termo de audiência 

digitalizado no ID 25535801. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito somente em relação a autora HILDA JOSE DA SILVA 

GODOY, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Mérito Pleiteia o reclamante a condenação da requerida em 

danos morais e lucros cessantes, ao argumento de que a empresa 

Reclamada se negou em realizar a troca de titularidade de seu imóvel pelo 

fato de existirem débitos pendentes da antiga locatária ROSIANY SOARES 

MOTTA, no valor de R$1.549,57 (um mil e quinhentos e quarenta e nove 

reais e cinquenta e sete centavos), que ante a negativa da Reclamada fez 

surgir lucro cessante desde o mês de maio/2019 até o mês de agosto pois 

ficou impossibilitado de fazer a locação do imóvel. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, aduz que a parte autora entrou em contato com 

concessionária, sem contudo promover os atos inerentes a troca 

solicitada, e que não condicionou o fornecimento de energia aos 

pagamentos dos débitos pretéritos, mas sim, a apresentação de alguns 

documentos solicitados. Pois bem. Cumpre à reclamada impugnar 

especificamente as alegações postas na peça de ingresso, sob pena de 

serem as mesmas reputadas verdadeiras. Na espécie, a parte autora 

demonstrou a condição de proprietário do imóvel a que pertence a unidade 

consumidora 6/1344758-6, e inclusive demonstrou através de contrato de 

locação (ID 22400328) que o imóvel esteve alugado para sra. ROSIANY 

SOARES MOTTA, no período de 01/11/2018 a 01/05/2019 Por outro lado, a 

Reclamada confirma em sua contestação que a parte autora entrou em 

contato com a concessionária e que não foi efetuada a troca pelo motivo 

que o autor não apresentou documentos solicitados. Desse modo, é de 

bom alvitre destacar que o suposto documento faltante indicado pela 

reclamada não pode ser motivo para a negativa ante o instrumento 

apresentado. Ademais, não sendo o reclamante o titular da unidade 

consumidora no momento da geração dos débitos, não tem o dever de 

pagá-los, impondo-se à reclamada a obrigação efetuar a transferência da 

unidade consumidora e cobrá-los de quem assumiu tal obrigação. Assim, é 

fato incontroverso que os débitos pretéritos não são de responsabilidade 

do reclamante. - Dos Lucros Cessantes A parte autora pleiteia o valor de 

R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) referente ao mês de Maio/2019 até o 

mês de Agosto/2019, pelo fato de não ter alugado o imóvel pela ausência 

de energia elétrica no imóvel. Outrossim, com relação aos lucros 

cessantes, estes se constituem naquilo que a parte deixou de ganhar, em 

razão de ato ilícito e exige comprovação objetiva de que os lucros seriam 

realizados sem a interferência do evento danoso Para auferir a 

indenização, a norma civil prevê o princípio da razoabilidade, de modo que 

não é considerado razoável aquilo que é hipotético, imaginário. Pleiteia o 

autor, indenização por danos morais. Entendo que o referido pleito merece 

ser acolhido, isto porque, a prestação do serviço pela parte requerida foi 

deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa no 

fornecimento de enérgica elétrica, em decorrência de débito pretérito de 

terceira pessoa. Diante da falha na prestação do serviço oferecido a 

mesma, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e 

prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, considerando a ausência de provas de grave prejuízo, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes 

autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 

a) determinar que a requerida promova a transferência da seguinte 

unidade consumidora: localizada Rua Piauí, Lote 06, Quadra 62, Jardim 

Paula II, Várzea Grande/MT, conforme indicado no Contrato de Locação, 

para o nome do requerente; b) Condenar a Reclamada ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 

Ratifico a liminar concedida nos autos. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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PROCESSO NÚMERO: 1013587-25.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LEONARDO BRANDAO PEREIRA. PARTE RÉ: OI S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Cuida-se de ação na qual o autor alegou que estaria 

sofrendo danos de ordem moral e material em razão de falha no serviço 

prestado pela Ré. Afirmou a parte autora que passou a receber 

cobranças com valores superiores ao avençado, o que reputou ser 

indevido, pois alegou que teria contratado o plano pelo valor de R$39,99. 

Nos pedidos, requereu a indenização por dano moral e restauração para o 

plano contratado. A parte ré defendeu a regularidade das cobranças e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Por verificar a ausência de complexidade da causa 

dispenso a perícia, já que as provas carreados aos autos são suficientes 

para a resolução da demanda, assim fica rejeita a preliminar de 

incompetência. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência 

ou inexistência de cobranças indevidas. Para o deslinde da controvérsia é 

pertinente a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, 

diante da verossimilhança das suas alegações e diante da sua 

hipossuficiência e vulnerabilidade em produzir provas. (Art. 6º, VIII, CDC). 

No caso, constata-se que a ré negou a irregularidade, afirmou que não 

houve cobrança indevida, todavia não apresentou provas hábeis para se 

afastar do seu ônus probatório. Porquanto, deixou de juntar aos autos o 

contratou ou gravação telefônica que rebata as alegações da parte 

autora, em relação ao valor acordado do plano contratado. Dessa maneira, 

há cobrança indevida pois o plano contrato foi no valor de R$ 39,99, mas a 

parte autora foi cobrado em valores superiores nas faturas de 

dezembro/2018, janeiro de 2019 e fevereiro de 2019, assim é pertinente a 

restituição em dobro. Já que a parte autora pagou o que lhe foi cobrado 

indevidamente e a parte ré não provou engano justificável para afastar a 

incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Consoante a inteligência do 

Art. 42, Parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Por outro lado, quanto ao dano moral, não 

vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é o 

fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte 

autora, consistindo em mero descumprimento contratual. O dano moral, à 

luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, 

de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Via de regra, o descumprimento de um dever contratual 

não é causa que, por si só, gera o dano moral. Se o vício do serviço 

apontado pela parte autora não acarreta violação aos direitos da 

personalidade, não há falar-se em condenação da parte ré ao pagamento 

de danos morais. Fundamentação apresentada passo a opinar. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a preliminar, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção 

do processo com resolução do mérito, nos termos do do art. 487, inciso I, 

do CPC, para: Determinar que a ré restabeleça o plano contrato para o 

valor de R$ 39,99 (trinta e nove e noventa e nove centavos); Condenar a 

parte ré a restituir, em dobro, a parte autora as quantias de: R$ 127,93 

(cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos - vencimento da 

fatura 03/01/2019) R$ 190,02 (cento e noventa reais e dois centavos - 

vencimento da fatura 04/02/2019), R$ 196,80 (cento e noventa e seis 

reais e oitenta centavos - vencimento da fatura 07/03/2019); As 

restituições deverão ser acrescidas de correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um por cento ao 

mês, a partir da citação. Opino pela improcedência da reparação por 

danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Concedo a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Remeta-se os autos a Excelentíssima 

Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Processo Nº: 1014149-34.2019.8.11.0002 Promovente: PAULO FELIX DE 

OLIVEIRA Promovido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO VIA 

VAREJO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva da VIA VAREJO S/A, suscitada na 

contestação, visto que, o autor não comprovou que essa empresa 

participou da relação consumerista anunciada, os prints de tela juntados 

apenas constam “EXTRA.COM.BR”. Assim, excluo VIA VAREJO S/A da 

relação processual por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por PAULO FELIX DE 

OLIVEIRA em desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e 

VIA VAREJO S/A. A parte requerente informa que adquiriu através do site 

um kit com 4 cadeiras Tramontina Alice, no valor de R$ 362,12 , todavia, 

até o momento do ajuizamento da ação o produto não fora entregue. 

Pugna por danos materiais R$ 362,12 (trezentos e sessenta e dois reais e 

doze centavos) e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). No ID 25736271, a Reclamada VIA VAREJO S/A, levanta preliminar 

de ilegitimidade passiva e alega que não há qualquer irregularidade 

praticada pela empresa, que caso tenha havido problemas na entrega a 

responsabilidade pelo reparo é da empresa responsável pela venda e da 

transportadora que entrega o produto. Pleiteia pela inexistência de dano 

moral e a consequente improcedência dos pedidos autoral. Nota-se que a 

reclamada COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, foi regularmente 

citada (ID 26032722), deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 
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Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Pois bem. A parte autora juntou áudios (ID 24657586 – 

ID 24657581 – ID 24657580), onde após informar o CPF do autor a 

atendente informa que o pagamento foi aprovado (conforme áudio ID 

24657586 – duração 05:18), no ID 24657581 novamente é informado o 

nome e CPF do titular da compra (sendo os dados do autor), a atendente 

confirma o pedido, sendo 04 cadeiras (conforme áudio duração 03:19) a 

atendente também confirma que o pagamento foi aprovado (conforme 

áudio duração 06:06). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora, 

posto que comprovou a aquisição do produto bem como o efetivo 

pagamento, conforme áudios juntados aos autos e não impugnado. Sem a 

prova essencial do cumprimento do contrato e de alguma excludente 

capaz de afastar a sua responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, entende-se a 

responsabilidade objetiva. Ensina Cláudia Lima Marques: "O método 

escolhido pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor foi positivar 

um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um dever de 

qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da 

qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou 

serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de 

modo a imputar-lhes objetivamente o dever de qualidade dos produtos que 

ajudam a colocar no mercado" (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno 

Miragem, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, 

não comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da reclamante, surge o dano moral indenizável. Duvida não há de 

que restaram violados direitos da personalidade da parte reclamante, que 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. Nesse 

entendimento: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANO 

MATERIAL E MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DESCONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CDC - COMPRA E VENDA DE MERCADORIA 

- MORA NA ENTREGA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - EXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL E MATERIAL - REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO PELO JUIZ 

A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO - DECISAO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 2012204057 SE , Relator: 

DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 

27/03/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao dano 

material, também restou comprovado o pagamento, desta forma, cabe a 

restituição do valor dispendido pela mercadoria não entregue, contudo, de 

forma forma simples, pois não incide a hipótese do parágrafo único do art. 

42 do CDC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) RECONHECER a ilegitimidade passiva da 

reclamada VIA VAREJO S/A, nos termos do art. 485, VI, do CPC, b) 

DECLARAR o cancelamento do contrato da parte autora com a parte 

reclamada; CONDENAR a reclamada COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO a restituir à parte autora o valor de R$ 362,12 (trezentos e 

sessenta e dois reais e doze centavos), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, c) CONDENO a empresa Reclamada 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014994-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo Nº: 1014994-66.2019.8.11.0002 Promovente: WENDER DA 

SILVA Promovido: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelos valores de R$ 

352,53 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

visto que jamais contraiu a dívida com a Reclamada. Contesta a requerida 

sustentando que a dívida cobrada se origina de contrato inadimplido junto 

ao BANCO ITAU, a qual cedeu o crédito para a empresa. Por fim, pleiteia 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Embora a parte Reclamada não 

tenha trazidos nestes autos documento que comprove contratação entre o 

autor e a empresa cedente, é de bom alvitre destacar que o autor ajuizou 

ação contra a mesma empresa, sendo o processo de número 

1014996-36.2019.8.11.0002, naquele processo a Reclamada juntou 

diversos documentos que constam a validade da cobrança e comprovam 

o vínculo existente entre o autor e a empresa cedente, sendo que no 

processo 1014996-36.2019.8.11.0002 (em tramite no Juizado Especial do 

Cristo Rei), a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o contrato firmado junto ao Banco Itaú, documento pessoal 

apresentado na contratação e termo de cessão (ID n. 26331962 e n. 

26331971), estando os contratos devidamente assinados com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte autora informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do 

qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da 

parte autora junto a empresa cedente parte reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre a autora 

e a cedente é fato incontroverso, contudo, a parte reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016681-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA DE LINS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO:1016681-78.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DONIZETE PEREIRA DE LINS. PARTE RÉ: OI S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Cuida-se de ação na qual o autor alegou que estaria 

sofrendo danos de ordem moral em razão de falha no serviço prestado 

pela ré. Afirmou a parte autora que após o pedido de cancelamento de sua 

linha telefônica, em 15 de maio de 2019, passou a receber cobranças pelo 

serviço cancelado. Nos pedidos, requereu a indenização por dano moral. 

A parte ré defendeu a regularidade das cobranças e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Por verificar a ausência de complexidade da causa dispenso a 

perícia, já que as provas carreados aos autos são suficientes para a 

resolução da demanda, assim fica rejeita a preliminar de incompetência. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência de 

cobranças indevidas. Para o deslinde da controvérsia é pertinente a 

inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, diante da 

verossimilhança das suas alegações e diante da sua hipossuficiência e 

vulnerabilidade em produzir provas. (Art. 6º, VIII, CDC). A parte autora 

apresentou aos autos número de protocolo e as faturas das cobranças, 

as quais demonstram endereço diverso, que não corresponde onde reside 

o autor e onde recebia com habitualidade as cobranças quando o contrato 

estava em vigor. (ID. Num. 25759808 - Pág. 2) Observa-se que nas 

faturas devidas de março e fevereiro 2019 as faturas apresentam o 

endereço correto do consumidor, que reside na Tv S Benedito 00141, 

Manga, Várzea Grande-MT. Já as faturas indevidas tem como endereço a 

cidade de Campo Grande-MS, na avenida Afonso Pena 347, Amambai. 

Ressalta-se que a linha cancelada pelo autor era uma linha fixa, e a ré não 

apresentou provas suficientes para provar que houve solicitação de 

alteração de endereço por parte do autor. Constata-se que a ré negou a 

irregularidade, afirmou que não houve cobrança indevida, alegou que não 

houve solicitação de cancelamento, todavia não apresentou provas hábeis 

para se afastar do seu ônus probatório. Dessa maneira, há cobrança 

indevida, pois houve pedido de cancelamento, mas a ré cobra 

indevidamente o consumidor. Assim, as cobranças devem ser cessadas 

referente a linha 65-3685-4555, cujas faturas apresentam endereço de 

Campo Grande-MS. Por outro lado, quanto ao dano moral, não vislumbro a 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é o fato não 

configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, 

consistindo em mero descumprimento contratual. O dano moral, à luz da 

Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de 

modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Via de regra, o descumprimento de um dever contratual 

não é causa que, por si só, gera o dano moral. Se o vício do serviço 

apontado pela parte autora não acarreta violação aos direitos da 

personalidade, não há falar-se em condenação da parte ré ao pagamento 

de danos morais. Fundamentação apresentada passo a opinar. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a preliminar, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção 

do processo com resolução do mérito, nos termos do do art. 487, inciso I, 

do CPC, para: Declarar inexigível as cobranças referente as faturas de 

março de 2019 no valor de R$ 51,34 e no valor de R$ 83, 82 referente a 

fatura de abril de 2019, ambas com endereço na Avenida Afonso Pena, n° 

347, Bairro Amambai, Campo Grande/MS, CEP 79.005-001. Opino pela 

improcedência da reparação por danos morais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso. Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 
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seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1016632-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VAINE APARECIDO DE MORAES PARTE RÉ: SERASA S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de indenização por 

dano moral. Narrou a parte autora que foi surpreendida por uma 

negativação em seu nome, afirmou que em momento algum foi notificada 

ou informada acerca da restrição em seu nome. A parte ré refutou os 

termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. 

Salienta-se que é dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A 

controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição 

lançada no nome da parte autora. O Enunciado da Súmula n. 359 do STJ, 

assevera que: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 

Analisando a documentação carreada aos autos vislumbra-se que não 

ficou comprovado que houve a devida notificação da parte autora, 

anteriormente à inserção da negativação. Isso porque, o documento 

apresentado no id Num. 26668997 - Pág. 7, não prova o conteúdo da 

remessa, nem mesmo faz menção ao nome ou endereço do autor. 

Ademais, ainda que houvesse envio a inclusão foi indevida, pois na carta 

de comunicação o consumidor teria dez dias para manifestar-se, prazo 

esse que não foi obedecido pela parte requerida, posto que se a carta foi 

enviada no dia 03 de dezembro de 2018 não poderia a ré ter incluído o 

nome da parte autora em seus bancos de dados no dia 11/12/2018, já que 

nesta data o prazo de dez dias para manifestação da parte consumidora 

não teria se esgotado. Assim, houve inserção indevida, dessa maneira 

houve afronta ao disposto no art. 43, §2º do CDC. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. A indevida inserção do nome do 

consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado decorrentes 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011528-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYZELAINE VILALVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011528-64.2019.8.11.0002 Promovente: DAYZELAINE 

VILALVA DE OLIVEIRA Promovido: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 
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probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz a parte requerente 

que seus dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida 

pelo valor de R$ 44 ,49 (quarenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), visto que desconhece o débito e o contrato. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, alega que o cadastro da autora foi gerado em 

07/09/2015, por compras no estabelecimento denominado “Demais Jeans e 

Baby”, através de solicitação de crediário, sendo que a autora realizou 

compras e não efetuou o pagamento de todas as parcelas. A Reclamada 

juntou: Termo de confissão de dívida, cópia de documentos pessoais (RG 

e CPF), e inclusive registro fotográfico da autora feito no ato da 

contratação conforme ID 26158902. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou de 

maneira especifica os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e 

a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015011-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FRANCESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015011-05.2019.8.11.0002 Promovente: VIVIANE DE 

FRANCESCHI Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito Aduz a 

parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida pelo valor de R$ 105 ,12 (cento e cinco reais e doze 

centavos), vez que alega que desconhece o débito bem como o contrato. 

A reclamada em sua contestação alega que os débitos alegados como 

desconhecidos são oriundos da UC 9004433, localizado na Rua 

dezessete, 10, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. A Parte Reclamada apresentou contestação genérica e sequer 

apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações da 

autora. No caso, cabia à parte requerida fazer prova da origem da dívida, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não 

veio aos autos. Tenho que não há como exigir da parte autora a 

comprovação de pagamentos, se nem mesmo a Reclamada especifica de 

maneira inequívoca quais as faturas não foram adimplidas, ou qual o 

objeto – CONTRATO - que decorreu o valor cobrado. No caso, a 

Reclamada não juntou nenhum documento em sua contestação que 

comprove a relação jurídica do autor com a instituição financeira, bem 

como, a existência de débito. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 
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configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; 

b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011819-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDO PFINGSTAG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011819-64.2019.8.11.0002 Promovente: JAILDO 

PFINGSTAG Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Aduz 

a parte requerente que tentou fazer uma compra por crediário e que lhe foi 

negado pelo motivo que sua pontuação SCORE junto ao Serasa se 

encontrava baixa, que não existe nenhuma restrição financeira em seu 

nome, todavia, há uma informação de débito no valor de R$8.713,49 (oito 

mil setecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), vencido em 

11/06/2008, e que tal registro faz com que a pontuação no SCORE seja 

reduzida a ponto de surtir o mesmo efeito de uma restrição financeira, que 

a situação lhe causou diversos prejuízos. O requerido, em sua peça de 

bloqueio, alega que o negócio jurídica em questão decorre de contrato 

junto ao Banco Brasil que a parte autora possui débitos, que o LIMPA 

NOME SERASA não se trata de nenhuma restrição interna e que serve 

apenas como ponte para credor e devedor negociarem suas dívidas sem 

que seu nome seja negativado. Pois bem. Ressalto que o instituto da 

prescrição significa que a dívida não pode mais ser cobrada na Justiça, 

além de, ao fim desses cinco anos, o nome do consumidor não poder mais 

ser levado aos serviços de proteção ao crédito por conta da dívida, ou 

seja, a prescrição não é extinção da dívida, mas um prazo para que o 

fornecedor ajuíze ação de cobrança contra a parte consumidora. No caso, 

embora possa ser reconhecido que houve cobrança, de outro lado, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a 

cobrança, é importante destacar que o evento não culminou em outras 

consequências jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, excessivas cobranças e exposição a situação vexatória, 

situações que, quando comprovadas, ensejariam indenização a título de 

danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

– COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA COBRANÇA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. Extrai-se da 

petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da Recorrida. 

Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela seria 

cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no dia 

20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido banco 

efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado “SDO 

CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou em 

mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve que 

pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 279129320178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (grifei). 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016576-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARLEI RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1016576-04.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

HELEN MARLEI RODRIGUES DOS REIS PARTE RÉ: GOL LINHAS AÉREAS 

S/A SENTENÇA Trata-se de ação de reparação de dano moral em razão 

atraso no contrato de transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final 

da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora 

de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a 

parte autora contratou o serviço das empresa ré e suportou cinco horas e 

quarenta e oito minutos de atraso após o contrato inicialmente pactuado, 

inegável, portanto, o vício na prestação do serviço prestado pela empresa 

ré. Registra-se que a parte ré confirmou as intempéries, mas para 

eximir-se da responsabilidade alegou a ocorrência de intenso tráfego 

aéreo, mas não trouxe aos autos prova hábil para atestar suas alegações. 

Nesse passo, atesto que a defesa não apresentou elementos suficientes 

para afastar sua responsabilidade, não há por parte da ré qualquer 

excludente de responsabilidade que a isente do dever de indenizar. Ao 

realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo 

assumem os riscos pelo defeitos e vícios nos serviços. A 

responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de 

prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo 

indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios 

nos serviços prestados. Nota-se que incumbe a ré proceder com um 

planejamento de voo seguro e eficiente ao disponibilizar serviços de 

transporte aéreo. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14, que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não 

havendo dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Nesse 

passo, é direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, 

CDC). Quanto aos danos morais, não há dúvida de que a conduta da ré 

provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano 

moral, tendo em vista que em razão do vício no serviço, o consumidor 

suportou mais de cinco horas de atraso. Verifica-se que a situação em 

apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, 

devendo portanto a ré ser responsabiliza. A propósito: "JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO (CINCO HORAS). 

ALEGAÇÕES DE MAU TEMPO E GREVE NÃO COMPROVADAS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Narra o 

autor que teve seu voo de Florianópolis a Brasília atrasado em mais de 5 

(cinco) horas, tendo permanecido no aeroporto sem informações de 

quando ocorreria o embarque e sem receber qualquer assistência material 

por parte da empresa aérea. Pugna pela condenação em danos morais, no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil) reais. 2. A empresa aérea limitou-se a 

juntar um e-mail, supostamente remetido pelo Suporte Cliente Aeroporto, 

sem qualquer data ou menção ao número do voo, que o cancelamento 

decorreu de greve da empresa terceirizada EZE, bem como do mau tempo, 

o que acarretou alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária e atraso 

de 5 horas e 25 minutos. 3. Restou incontroverso, portanto, o atraso no 

voo, conforme documentos de ID 3970008, 3970010 e 3970011. 4. As 

demais alegações desacompanhadas de documentos hábeis à sua 

comprovação (boletim meteorológico ou outro documento oficial emitido 

pelas autoridades aeronáuticas) não têm o condão de afastar a 

responsabilidade da recorrida, uma vez que o fato por si só fere o direito 

da personalidade do consumidor, dando ensejo à compensação dos 

danos morais. Precedente: MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA 

RECORRIDO (S) versus TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

(Acórdão n.915457, 0716837-50.2015.8.07.0016, Relator: ARNALDO 

CORREA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 

26/01/2016, Publicado no DJE: 05/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada)

(…). (TJ-DF 07026685320188070016 DF 0702668-53.2018.8.07.0016, 

Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.”. A indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir 

sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido 

e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Quanto ao valor 

da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar em conta a 

conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a 

preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1) 

CONDENAR a ré em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; 2) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013351-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleusa da Rosa 

Reclamado: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 
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Fundamento e decido. Da preliminar: - Da improcedência liminar do pedido: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a improcedência liminar dos pedidos iniciais, pois, além de 

possuir negativações preexistentes (o que, em tese, ensejaria a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ), a Reclamante não apresentou 

provas de que teria adimplido as dívidas contraídas perante o mesmo, 

restando justificada a manutenção da inserção creditícia (conforme consta 

da súmula 548 do STJ). Data máxima vênia às considerações inaugurais, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. Consoante se extrai do 

comprovante de restrição apresentado pelo Reclamado (ID nº 25448713), 

todas as negativações realizadas a pedido da empresa “NATURA 

COSMÉTICOS S/A.” foram efetivadas em momento posterior ao 

apontamento debatido nesta lide (restando mais do que evidente que o 

Réu incorreu em um flagrante equívoco ao confundir as datas de inclusão 

com as datas de ocorrência, ou seja, quando as dívidas foram 

contraídas), motivo pelo qual, não há de se falar em incidência da súmula 

385 do STJ. Outrossim, ao que tudo indica, o Reclamado não se atentou 

que a causa de pedir motivadora do ajuizamento da lide está relacionada à 

uma negociação supostamente fraudulenta. A meu ver, acolher a tese 

ventilada como preliminar (no que se refere à incidência da súmula 548 do 

STJ) não só iria atribuir um caráter teratológico ao pronunciamento 

jurisdicional, como também, iria ferir flagrantemente o direito constitucional 

de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88) conferido à Reclamante. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 1.583,28. A Autora relatou que, ao 

diligenciar até o estabelecimento do Réu, lhe foi apresentada a cópia de 

um contrato, bem como, de um documento de identificação pessoal falso. 

A Postulante sustentou que a negociação (compra) firmada com o 

Reclamado foi realizada por uma terceira pessoa e ainda, esclareceu que 

não é a primeira vez que uma estelionatária se utilizou dos seus dados. 

Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Reclamante efetuou uma compra junto ao estabelecimento, no 

entanto, deixou de promover os pagamentos que se faziam necessários. 

O Réu destacou que, caso a Autora tenha sido vítima de um golpe, não há 

como ser atribuída nenhuma responsabilidade ao estabelecimento 

comercial, pois, todo o ocorrido teria sido ocasionado pela culpa de um 

terceiro. O Postulado defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24363156 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

anexado aos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Embora o 

Reclamado tenha ventilado algumas considerações acerca da aparente 

regularidade do vínculo entre as partes, chegando inclusive a apresentar 

a cópia de uma “Proposta de Crédito” e ainda, um “Histórico Financeiro do 

Cliente”, tenho que a tese defensiva não comporta acolhimento. Reza o 

artigo 341 do CPC/2015: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: ”. (Destaquei). 

Segundo consta da exposição inicial, a Reclamante esclareceu que, ao 

tomar conhecimento do apontamento restritivo, diligenciou até o 

estabelecimento Réu e, na oportunidade, lhe foram apresentados os 

documentos inerentes ao negócio que ensejou o apontamento, dentre eles 

o mesmo contrato anexado à defesa, bem como, os documentos pessoais 

supostamente pertencentes à Postulante. In casu, como o Reclamado não 

se dignou em refutar pontualmente a explanação inicial, presumo como 

verdadeira a versão narrada pela parte Autora. Ao analisar os 

documentos que foram apresentados à Reclamante, resta mais do que 

evidente que a mesma foi vítima de uma fraude. Primeiramente, registra-se 

que alguns dados cadastrais inseridos na “Proposta de Crédito” destoam 

daqueles pertencentes à Reclamante, como por exemplo o último dígito do 

RG (que, em vez de “8”, está identificado incorretamente como “9”), a 

naturalidade da consumidora (que, em vez de “Três Passos/PR”, conforme 

consta da Cédula de Identidade apresentada com a impugnação, está 

equivocadamente identificada como “Cuiabá-MT”) e ainda, o endereço 

residencial (o qual é flagrantemente diverso do comprovante de residência 

que instruiu a inicial). Além disso, basta uma simples análise visual 

(restando prescindível qualquer perícia de cunho grafotécnico) para se 

atestar que a assinatura lançada na famigerada “Proposta de Crédito” 

resta diversa daquelas exaradas nos documentos anexos à inicial e no 

termo de audiência de conciliação Outrossim, não se pode olvidar que a 

“Cédula de Identidade” fornecida por um funcionário do Réu à Reclamante 

demonstra nitidamente se tratar de outra pessoa (bastando mera análise 

do registro fotográfico) e ainda, igualmente conserva as mesmas 

informações equivocadas acerca da Reclamante (último dígito do RG, 

naturalidade e inclusive a assinatura do documento). Como se não 

bastasse, consigna-se que, segundo consta do “Histórico Financeiro do 

Cliente” (documento anexo à defesa), não foi realizado nenhum 

pagamento, bem como, todas as prestações (inclusive as vincendas) se 

encontram canceladas, o que, a meu ver, fortalece o entendimento de que 

o Reclamado, ao ser procurado, atestou que a negociação teria sido 

proveniente de uma fraude. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto 

para amparar os argumentos exarados na contestação (principalmente 

quando as provas anexadas aos autos comprometem integralmente a 

credibilidade da tese defensiva), entendo que o direito não milita em favor 

do Reclamado, restando clarividente apenas a falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados, o que, na presente demanda, definitivamente, não foi o 

que ocorreu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de produtos/serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pelo Reclamado (o qual, reitera-se, deve 

sempre zelar pela segurança na contratação), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade do estabelecimento comercial. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser 

civilmente responsabilizado por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora (entendimento este que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação). No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, irrefutavelmente vítima de uma fraude, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 
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Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Restando demonstrado que o autor foi vítima de fraude, deve ser 

reconhecida a ilicitude da inscrição negativa de seu nome. A negativação 

indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. (...). 

(TJ-MG - AC: 10720180018098001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em 

questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada mais uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existirem outras 

anotações em detrimento da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos comprovantes de restrição anexados tanto na defesa 

quanto na impugnação). Embora não sejam preexistentes ao apontamento 

debatido na presente lide (o que, consoante alhures mencionado, afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ), entendo que os 06 (seis) apontamentos 

efetivados pela empresa credora “NATURA COSMÉTICOS” não podem ser 

desprezados, pois, possuem importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (04/07/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24363156. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011916-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIA MARA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011916-64.2019.8.11.0002 Promovente: ITANIA MARA DA 

SILVA OLIVEIRA SANTOS Promovido: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 

CASAS PERNAMBUCANAS PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminarmente - 

Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a parte reclamada para 

que seja negado o pedido de concessão de assistência judicial gratuita. 

Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do beneficio da justiça 

gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os processos de custas 

no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser apreciada no 

exame de eventual recurso inominado. Assim, não há em se falar em 

indeferimento de tal pedido neste grau de jurisdição. Mérito Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida indevida, alega que a inclusão ocorreu no dia 

27/08/2019, por uma dívida supostamente vencida em 15/07/2019 por 

PERNANBUCANAS FINANCIADORAS S/A, no valor de R$ 344,78 

(trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), todavia, 

narra que buscou a loja no dia 15/08/2019 e quitou os débitos em aberto 

no valor de R$ 588,65, e que mesmo após o pagamento o seu nome ainda 

permanecia no cadastro de inadimplentes. As partes reclamadas, em sua 

peça de bloqueio, alegam que a parte autora juntou comprovante de 

pagamento com valor diverso ao do extrato de negativação, sendo datas 

de vencimentos distintas. Pugna pela ausência de dano moral e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. O extrato 

anexado pela autora (ID 23521495) possui apenas uma restrição, qual 

seja: VALOR R$ 344,78 Data de vencimento: 15/07/2019 Data de inclusão: 

27/08/2019 Extrato emitido em: 30/08/2019 A autora menciona em sua 

inicial que no dia 15/08/2019, procurou a Reclamada para quitar os débitos 

em aberto, sendo que na ocasião foi informada que sua dívida perfazia o 

valor total de R$ 588,65 – o que fora devidamente quitado. As Reclamadas 

não juntaram nenhum documento comprobatório a ponto de desconstituir o 

alegado na inicial, tais como: Faturas mensais, comprovantes de compras, 

extrato do débito em aberto. Sendo assim, tenho que a autora demonstrou 

de maneira eficaz que quitou a totalidade de sua dívida (em aberto até 

aquela data) na data de 15/08/2019, o que por consequência, torna a 

inscrição efetivada em 27/08/2019 ilegítima. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 
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requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da 

parte requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou nenhum 

documento que sustente sua alegação. Cabe ao requerido que alegar fato 

impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a 

versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que 

a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 6.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES MELQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013565-64.2019.8.11.0002 Reclamante: Sidney Rodrigues 

Melquiades Reclamada: SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene 

Pessoal Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

inicialmente a necessidade de tecer algumas considerações acerca da 

ausência injustificada do Reclamante em audiência conciliatória (ID nº 

25555654). Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, algumas 

horas antes da realização da audiência de conciliação, a Reclamada 

anexou sua defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos 

a comprovar o vínculo existente com o Demandante, dentre eles uma nota 

fiscal e um comprovante de entrega/recebimento de mercadorias. A meu 

ver, tudo indica que, após tomar conhecimento prévio das provas 

apresentadas pela Reclamada, o Reclamante voluntariamente deixou de 

comparecer à sessão de conciliação realizada nos autos e o pior, até a 

presente data não apresentou nenhum argumento para tentar justificar a 

sua ausência. Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, 

cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com contrato assinado), fazendo 

emergir o seu desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, com a parte 

que foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos fechar os olhos para 

a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados 

formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou 

condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da 

ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte Autora nas audiências 

de conciliação. In casu, reitero que, de forma maliciosa, após a 

apresentação da contestação pela Reclamada, o Reclamante deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e ainda, não acostou nenhuma 

manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo qual, este juízo 

terá o mesmo rigor das situações que são objeto do Enunciado 90 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Por essas razões, ante 

a evidente litigância de má-fé por parte do Reclamante, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do 

mérito da demanda. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial, 

ao tentar aprovar crediário no comércio local, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

292,15. No entanto, o Autor afirmou que não possui débito algum com a 

Reclamada, bem como, que não foi devidamente notificado acerca do 

apontamento, motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto a 

restrição creditícia são indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, bem 

como, que apesar de ter adquirido alguns produtos e ainda, recebido as 

mercadorias, o Reclamante deixou de promover o pagamento que se fazia 

necessário. A empresa Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Postulante, apenas exerceu o seu direito de 

credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 
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almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, os documentos apresentados pela empresa Ré retiraram 

totalmente a credibilidade das explanações iniciais. No que se refere à 

relação jurídica existente entre as partes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, a Reclamada protocolizou junto à sua 

defesa a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles uma “Nota 

Fiscal” relacionando os produtos adquiridos pelo Reclamante e ainda, um 

“Comprovante” (documento este devidamente assinado pelo consumidor) 

atestando que as mercadorias adquiridas foram entregues justamente no 

mesmo endereço indicado no preâmbulo da inicial. Já no tocante a origem 

do débito debatido nos presentes autos, entendo que a mesma restou 

igualmente esclarecida. Embora tivesse adquirido vários produtos junto à 

Reclamada (os quais, reitera-se, lhe foram devidamente entregues) e 

ainda, assumido o compromisso de efetuar o pagamento dos valores 

registrados na Nota Fiscal, tudo indica que o Demandante se quedou 

silente em honrar a sua dívida (tanto é que, após tomar conhecimento 

prévio das provas apresentadas pela Reclamada, não se dignou nem 

mesmo em comparecer à audiência de conciliação), motivo pelo qual, 

tenho que restou devidamente justificada a inserção de seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação do Reclamante 

de que não teria sido notificado premonitoriamente sobre a pendência que 

culminou com a sua inserção creditícia, consigno que não há como atribuir 

qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo disposição contida 

na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. In casu, entendo que foram apresentadas provas irrefutáveis 

de que subsistiu relação negocial entre os litigantes, as quais, 

concatenadas à inércia do Reclamante em apresentar qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, 

confere legitimidade ao apontamento restritivo debatido nesta lide. Desta 

feita, em havendo um débito pendente, bem como, não tendo sido 

apresentado pelo Reclamante nenhuma prova indicando a devida 

contraprestação pelos produtos comprovadamente adquiridos/recebidos, 

entendo que a restrição creditícia refletiu apenas o exercício regular do 

direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar a fundamentação acima mencionada, segue colacionada, 

por analogia, uma decisão proveniente do TJSP: “Declaratória e 

Indenizatória – Inscrição indevida - Revenda de mercadorias – (...) - 

Comprovação da existência da contratação, da aquisição e recebimento 

de mercadorias e inadimplemento no pagamento do boleto correspondente 

– Inocorrência de fraude – Assinatura do recebimento das mercadorias 

não impugnado – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – 

Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – 

Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença 

mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. 

Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica 

entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora 

devidamente demonstrada documentalmente pelo réu – Pretensão 

indenizatória contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – 

Violação dos princípios de probidade e boa-fé - Artigos 113 e 187, do 

Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de 

direito (artigo 81 do CPC) – (...). Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 

10321449020188260224 SP 1032144-90.2018.8.26.0224, Relator: 

Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/09/2019, 18ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). Portanto, respaldado por toda a 

fundamentação supracitada, bem como, considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), entendo que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

iniciais. - Da litigância de má-fé: Tendo em vista tudo o que foi debatido 

nesta lide, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada e ainda, a ausência injustificada do Reclamante na sessão de 

conciliação (fato este que, de forma muito conveniente, ocorreu após o 

prévio protocolo da defesa e documentos por parte da Reclamada), 

entendo ser evidente que o consumidor, de forma intencional e maliciosa 

(ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, que subsistia 

um débito inadimplido perante a mesma), distorceu a realidade dos fatos 

no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, portanto, no que resta 

disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos debatidos nos autos 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

demanda inicial como sendo a materialização da má-fé do Reclamante. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (nota fiscal e comprovante de recebimento de 

mercadoria), possivelmente poderia encorajar o Autor a comparecer na 

audiência e, consequentemente, seria condenada ao pagamento de uma 

verba indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor do 

Demandante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016131-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016131-83.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 09/2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 

03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, 

em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a 

hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 

do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que 

no presente caso, por se tratar de negativação do nome da parte autora 

ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a 

preliminar em epígrafe. Mérito Sustenta a parte requerente MARIA DAS 

GRACAS DA SILVA LISBOA que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$104,08, todavia, não entabulou negócio 

jurídico com a empresa. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial verifica-se que a parte autora possui restrições posteriores 

lançadas pela Energisa e OI S/A, as quais não restaram demonstradas 

como indevidas tendo em vista a não distribuição de ações questionando a 

sua legalidade, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do 

STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (12/09/2016) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016030-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DE FIGUEREDO TEIXERA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016030-46.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Aduz a parte autora CLEYTON DE FIGUEREDO TEIXEIRA que 

“em 2012 a empresa reclamada negativou indevidamente o nome do 

reclamante, que ingressou com uma ação no Juizado Especial Civil, ação 

número 0023385-74.2012.811.0001, que na época foi julgada procedente, 

sendo a reclamada obrigada a pagar uma indenização no importe de R$ 

10.000.00 (dez mil reais). Infelizmente, após todos esses anos, a 

reclamada voltou a cobrar pelo mesmo débito, que foi declarado 

inexistente por sentença, que deu-se em 2013 no processo citado acima. 

As cobranças são, evidentemente abusivas e sem fundamento, pois o 

suposto débito foi declarado inexistente por sentença, que transitou em 

julgado em 2013”. sic A requerida, em sua defesa, sustenta que “Em 

19/03/2013, foi proferida sentença, nos autos do processo n. 

0023385742012811.0001 que a parte autora moveu em face do réu, 

determinando a Inexistência do débito e baixa dos restritivos, no prazo de 

5 dias. O réu foi intimado da referida decisão em 19/03/2013, tendo em 

13/05/2013 efetuado Inexistência do débito e baixa dos restritivos, 

conforme demonstra os documentos anexos. Portanto, cumprida a 

determinação judicial dentro do prazo estipulado na sentença, não há que 

se falar em qualquer dano passível de reparação”. sic A parte autora não 

apresentou impugnação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 
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constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Em que pese a parte autora sustentar que está sendo 

cobrada indevidamente por um débito declarado como indevido, em 

simples análise aos documentos apresentados nesta lide e nos autos 

0023385-74.2012.811.0001, verifica-se nitidamente que se tratam de 

débitos distintos, vejamos: O débito objeto de restrição nos autos 

0023385-74.2012.811.0001 é na quantia de R$459,00, lançada pelo Banco 

Itaucard. Já o débito objeto de correspondência acostada na inicial destes 

autos é na quantia original de R$643,75, débito este cobrado pelo Itaú 

Unibanco. Portanto, não comprova a parte autora que o débito objeto de 

cobrança – sem restrição – destes autos é o mesmo objeto dos autos 

0023385-74.2012.811.0001 e declarado como indevido. Ressalta-se 

novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, 

essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao 

magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da 

medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência 

da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência 

exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e 

facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Portanto, 

em que pese a parte autora sustentar a cobrança indevida de débito 

declarado indevido, não comprova ser o mesmo débito do processo 

anterior, não apresentando documentos a fim de comprovar suas 

alegações. Cabe à parte autora, ser diligente na produção de provas, 

devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o 

encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Por fim, a simples 

cobrança indevida não enseja em danos morais. Dessa forma não há que 

se falar em repetição de indébito, bem como configuração de danos 

morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015440-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE OAB - MT26040/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015440-69.2019.8.11.0002 Vistos, etc. A petição acostada 

no ID 26766843 noticia que as partes transigiram. Pelo exposto, decido 

pela homologação da transação celebrada pelas partes e com fundamento 

no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 

e pela extinção do processo, com resolução do mérito. Custas 

remanescentes se houver, pela parte Reclamada. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014995-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA VINHAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014995-51.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da incompetência para julgamento Deixo de analisar 

por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. Mérito Sustenta a parte requerente BRUNA 

ANGELICA VINHAL DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$147,31, todavia, desconhece 

o débito e contrato. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 26950226 áudio 

de ligação realizada pela parte autora contratando os serviços da 

requerida, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente 

apresentou impugnação, alegando genericamente a necessidade de 

realização de perícia, todavia, não impugnou especificamente a áudio 

apresentado, apontando a existência de divergências. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 
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onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida 

apresentou pedido contraposto no valor de R$147,31. Comprovando a 

requerida a contratação e não tendo parte autora comprovado o 

pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$147,31 (cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto 

(05/12/2019), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo 

conforme estipulado neste dispositivo. MAISA ALVES DO CARMO Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016273-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELI RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016273-87.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

requerente CELI RODRIGUES DE MORAIS que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$175,83, todavia, não possui 

débito algum. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos 

morais. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda 

a versão dos fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não 

contratou os serviços da requerida: (...) “O que ocorre Excelência, é que o 

reclamante foi vítima de fraude, pois o mesmo desconhece o débito haja 

vista não ter realizado tal dívida, tanto que em nenhum momento a 

reclamada comprova a dívida, nem tão pouco prova que houve uma 

obrigação pactuada não respeitada pelo reclamante, logo, não há nos 

autos documento probatório que possa evidenciar a presenta relação 

jurídica. Não há como afastar a responsabilidade da reclamada diante da 

negligência que salta aos olhos, como ela própria quer fazer crer.”. grifei 

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da 

narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso 

contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em 

sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome 

negativado, todavia, não possuía nenhum débito, pleiteando apenas a 

declaração de inexistência do débito, portanto, reconhecendo 

implicitamente a contratação com a requerida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente comprovar o 

regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se 

afigura impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. 

Assim, na ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))
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TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)
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PROCESSO NÚMERO: 1009816-39.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

KELLY FRANCISCA MENDES SOUZA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DO 

PRADO PARTE RÉ: AVIANCA S.A PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. PARTE RÉ: GELTUR EIRELI - ME PARTE RÉ: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP SENTENÇA Trata-se de ação 

de indenização por danos morais em razão de cancelamento do serviço 

de transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Quanto a legitimidade passiva da empresa CVC, verifica-se 

que, houve venda de pacote turismo pelas empresa ré, assim há 

responsabilidade solidária da empresa ré com a Avianca, pois o contrato 

de intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Dessa 

forma é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Do mesmo modo, deve permanecer no polo passivo da demanda a 

empresa Tuiutur, visto que foi contratada pela consumidora para a 

prestação dos serviços de viagens, dessa forma, caso haja condenação, 

responderá de forma solidária com as outras contratadas, pois faz parte 

do mesmo ciclo de prestação de serviço. Nesse aspecto, à luz da teoria 

da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a 

partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após 

detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora 

contratou os serviços das empresas rés e suportou notícia do 

cancelamento dos voos contratados, inegável, portanto, os vícios na 

prestação do serviço. Ressalta-se que não há a presença da excludente 

culpa exclusiva de terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de 

responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro 

apontado for aquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da 

prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as defesas não 

apresentaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade, não 

há qualquer excludente que as isentem do dever de indenizar. A 

responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de 

prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo 

indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos 

serviços prestados. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa ou dolo. 

Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse 

passo, é direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, 

CDC). Ressalta-se que tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo, é o que assevera o parágrafo único do art. 7º do 

CDC. No caso, houve inadimplemento contratual, por consequência a 

restituição dos valores é medida que se impõe, no entanto não há previsão 

contratual acerca da incidência de multa rescisória em desfavor das 

contratadas, assim fica afasta a aplicação da multa de 25% sugerida pela 

parte autora. Em complemento, a natureza da multa rescisória no contrato 

em comento, visa reprimir a desistência da viagem por parte do 

consumidor, em prazo próxima a data estipulada, assim caso o fornecedor 

não consiga transacionar o mesmo pacote de viagem não arcaria com o 

total da restituição, dessa maneira não há afronta ao desequilíbrio 

contratual para determinar a inversão da multa rescisória em prol dos 

consumidores. Quanto aos danos morais, não há dúvida que o 

cancelamento no transporte aéreo provocou transtornos, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que em razão 

dos vícios nos serviços, os consumidores não efetuaram a viagem 

programa. Ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto frustou as férias 

dos demandantes que se organizaram e conseguiram férias no mesmo 

período, porém o serviço não foi prestado. Em relação ao quanto, a 

indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla 

finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar 

a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A propósito: Apelação Cível. 

Pretensão de recebimento de indenização por dano moral, em decorrência 

de atraso de voo. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da 

primeira ré. Relação de Consumo. Legitimidade ad causam passiva da 

recorrente que se reconhece, tendo em vista que integra a cadeia de 

consumo, devendo responder pelos danos advindos do evento danoso de 

forma solidária com a primeira, em especial porque, na qualidade de 

agência de turismo, não comercializou apenas a passagem aérea, mas um 

pacote de viagem, o qual incluía, além do bilhete, hospedagem e seguro de 

assistência médica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro voo contratado e consequente 

perda da conexão que restaram incontroversos, o que fez com que os 

autores chegassem ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de 

atraso, perdendo 01 (um) dia de hospedagem, bem como as atividades 

programadas para a ocasião. Falha na prestação do serviço 

caracterizada. Precedentes desta Corte de Justiça. Dano moral 

configurado (…)(TJ-RJ - APL: 00499175320188190001, Relator: Des(a). 

GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Quanto ao valor da reparação por danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR as rés de forma 

solidária a restituir a quantia de R$ 3.235,80 (três mil e duzentos e trinta e 

cinco reais e oitenta centavos), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um por cento ao 

mês a partir da citação; 2. CONDENAR as rés, de forma solidária, em 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de 

correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3. 

CONCEDER à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Caso a solicitação de transferência de valor(es) 

seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006515-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO OAB - MT25061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)
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PROCESSO NÚMERO: 1006515-84.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FABRICIO JOSÉ DA SILVA PARTE RÉ: AVIANCA S.A PARTE RÉ: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. SENTENÇA Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em razão de cancelamento do serviço de 

transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Em relação a inépcia da petição alega em preliminar, oportuno 

salientar que documentos indispensáveis à propositura da demanda são 

aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não 

se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, logo, a 

suposta ausência de comprovantes de pagamentos não obstam a análise 

do mérito. Quanto a legitimidade passiva da parte Submarino, verifica-se 

que, houve venda de pacote turismo pela empresa ré, assim há 

responsabilidade solidária da empresa ré com a Avianca, pois o contrato 

de intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Nesse 

aspecto, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar 

arguida. Dessa forma, a requerida Submarino é parte legítima para figurar 

no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos 

fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou os serviços 

das empresas rés e suportou notícia do cancelamento dos voos 

contratados, inegável, portanto, os vícios na prestação do serviço. 

Ressalta-se que não há a presença da excludente culpa exclusiva de 

terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de responsabilidade 

alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro apontado for aquele 

que de nenhuma maneira participou do ciclo da prestação do serviço. 

Nesse passo, atesto que as defesas não apresentaram elementos 

suficientes para afastar a responsabilidade, não há qualquer excludente 

que as isentem do dever de indenizar. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. No caso, houve inadimplemento contratual, por 

consequência a restituição dos valores é medida que se impõe, quanto 

aos comprovantes de desembolso pelo serviço esses foram comprovados 

no id. Num. 22612596 - Pág. 33, mediante as faturas de cartão de crédito 

da parte autora. Outrossim, a ré não provou que efetuou o estorno dos 

gastos com a viagem cancelada. Quanto aos danos morais, não há dúvida 

que o cancelamento no transporte aéreo provocou transtornos, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que em 

razão dos vícios nos serviços, o consumidor não realizou a viagem 

programa. Ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto o cancelamento 

frustou a expectativa da parte demandante. Em relação ao quanto, a 

indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla 

finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar 

a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A propósito: Apelação Cível. 

Pretensão de recebimento de indenização por dano moral, em decorrência 

de atraso de voo. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da 

primeira ré. Relação de Consumo. Legitimidade ad causam passiva da 

recorrente que se reconhece, tendo em vista que integra a cadeia de 

consumo, devendo responder pelos danos advindos do evento danoso de 

forma solidária com a primeira, em especial porque, na qualidade de 

agência de turismo, não comercializou apenas a passagem aérea, mas um 

pacote de viagem, o qual incluía, além do bilhete, hospedagem e seguro de 

assistência médica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro voo contratado e consequente 

perda da conexão que restaram incontroversos, o que fez com que os 

autores chegassem ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de 

atraso, perdendo 01 (um) dia de hospedagem, bem como as atividades 

programadas para a ocasião. Falha na prestação do serviço 

caracterizada. Precedentes desta Corte de Justiça. Dano moral 

configurado (…)(TJ-RJ - APL: 00499175320188190001, Relator: Des(a). 

GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Quanto ao valor da reparação por danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1.CONDENAR as rés de forma 

solidária a restituir a quantia de R$ 2.572,84 (dois mil quinhentos e setenta 

e dois reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um 

por cento ao mês a partir da citação; 2. CONDENAR as rés, de forma 

solidária, em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; 3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar 

quitação”. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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AGENCIA DE VIAGENS S.A SENTENÇA Trata-se de ação de indenização 

por danos morais em razão de atraso e cancelamento do serviço de 

transporte aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Quanto a legitimidade passiva da parte CVC, verifica-se que, houve venda 

de pacote turismo pela empresa ré, assim há responsabilidade solidária 

com a companhia aérea, pois o contrato de intermediação não se limitou ao 

negócio da venda dos bilhetes. Nesse aspecto, à luz da teoria da 

asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir 

de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Dessa 

forma, a requerida Submarino é parte legítima para figurar no polo passivo 

da presente demanda. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos fatos e das 

provas, verifica-se que a parte autora contratou os serviços da empresa 

ré e suportou notícia de atrasos e cancelamento dos voos contratados, 

inegável, portanto, os vícios na prestação do serviço. Ressalta-se que 

não há a presença da excludente culpa exclusiva de terceiro, na medida 

que o fornecedor só se escusa de responsabilidade alegando culpa 

exclusiva de terceiro se o terceiro apontado for aquele que de nenhuma 

maneira participou do ciclo da prestação do serviço. Nesse passo, atesto 

que as defesas não apresentaram elementos suficientes para afastar a 

responsabilidade, não há qualquer excludente que as isentem do dever de 

indenizar. A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto 

do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, 

devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e 

vícios nos serviços prestados. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa 

ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. Pertinente aos danos materiais, esses não 

ficaram demonstrados, visto que a parte autora deixou de apresentar o 

porquê requer a restituição de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois 

embora tenha ocorrido atraso e cancelamentos a viagem foi realizada. 

Verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos provas suficientes 

para provar os seus encargos, dessa feita não merece amparo seu 

pedido de indenização por dano material. posto que o dano material não 

deve ser presumido, ou seja, não cabe reparação de dano hipotético ou 

eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. Quanto aos danos 

morais, não há dúvida que os atrasos e cancelamentos no transporte 

aéreo provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Tendo em vista que em razão dos vícios nos serviços, o 

consumidor aos setenta e três anos de idade suportou doze horas de 

atraso no voo da ida, suportou dez horas de escala em Brasília, perdeu a 

primeira diária do dia 23/04/2019 no hotel. Para mais, suportou o 

cancelamento do voo de retorno para sua cidade que estava programado 

para o dia 30/04/2019, e teve que comparecer um dia antes da data 

marcada no aeroporto. Ressai dos autos que a situação em apreço 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto o 

cancelamento frustou a expectativa da parte demandante. Em relação ao 

quanto, a indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua 

dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e 

reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A propósito: 

Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por dano moral, 

em decorrência de atraso de voo. Sentença de procedência do pedido. 

Inconformismo da primeira ré. Relação de Consumo. Legitimidade ad 

causam passiva da recorrente que se reconhece, tendo em vista que 

integra a cadeia de consumo, devendo responder pelos danos advindos 

do evento danoso de forma solidária com a primeira, em especial porque, 

na qualidade de agência de turismo, não comercializou apenas a 

passagem aérea, mas um pacote de viagem, o qual incluía, além do bilhete, 

hospedagem e seguro de assistência médica. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro voo 

contratado e consequente perda da conexão que restaram 

incontroversos, o que fez com que os autores chegassem ao destino final 

com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, perdendo 01 (um) dia de 

hospedagem, bem como as atividades programadas para a ocasião. Falha 

na prestação do serviço caracterizada. Precedentes desta Corte de 

Just iça .  Dano mora l  conf igurado (…)(TJ-RJ -  APL : 

00499175320188190001, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, 

Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

Quanto ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar 

em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau 

de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR a ré em 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de 

correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2. 

Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Opino pela improcedência da indenização por danos materiais. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.
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Processo: 1008684-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Ralter Benedito 

Arruda Adão Reclamada: IUNI Educacional S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 
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auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ter ingressado como 

acadêmico na instituição Ré para fins de cursar “Enfermagem”, bem como, 

que sempre fez uso do financiamento estudantil (FIES). O Autor relatou 

que, na data de 30/10/2018 (9º semestre), devido a problemas de saúde, 

necessitou efetuar o trancamento do curso e, consequentemente, solicitou 

a dilatação do financiamento (2º semestre/2018). O Postulante informou 

que, em fevereiro/2019, ao retornar às aulas, constatou que a Ré não só 

havia efetuado o seu bloqueio no sistema, como também, excluiu o seu 

nome da lista de presença (assim como das provas, trabalhos, portal do 

aluno, etc.) e ainda, passou a lhe direcionar uma cobrança de R$ 

13.331,86 (mesmo o curso tendo sido anteriormente trancado e 

desconsiderando o fato do benefício de 100% do FIES). No tocante ao 

FIES, o Autor informou ter realizado todos os aditamentos necessários, 

estando em dias com as suas obrigações. O Demandante destacou que, 

devido ao fato de seu tratamento não ter finalizado, continua 

impossibilitado de concluir o curso, no entanto, não deseja mais fazê-lo 

perante a Reclamada. Por fim, o Autor relatou que, apesar de ter tentado 

resolver a questão administrativamente por intermédio do PROCON, não 

obteve êxito. Por entender que as cobranças direcionadas à sua pessoa 

são indevidas e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou não ter praticado nenhum 

ato ilícito, bem como, que o caso debatido nos autos não ultrapassou a 

esfera de um mero aborrecimento, pois, entende que a cobrança de 

valores, ainda que indevida, não enseja qualquer condenação por danos 

morais. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Inicialmente, em que pese o Reclamante tenha sustentado 

que, ao retornar as aulas na data de 20/02/2019, constatou que a 

instituição Ré havia efetuado o seu “bloqueio” no sistema, bem como, 

“excluído” o seu nome da lista de presença (assim como das provas, 

trabalhos e portal do aluno) e ainda, lhe “expulsado” da sala de aula antes 

da realização das provas, entendo que tais alegações não detêm 

verossimilhança. Não obstante toda a dramaticidade acima mencionada, o 

“Documento de Regularidade de Dilatação” anexado à inicial demonstrou 

que, na data de 14/02/2019, o Reclamante solicitou formalmente a 

dilatação do 1º semestre de 2019, o que, por corolário lógico, compromete 

totalmente o alicerce da construção narrativa relacionada ao seu “retorno” 

às aulas em 20/02/2019. Contudo, não obstante a patente tentativa do 

Autor em potencializar o prejuízo que lhe foi causado, ainda assim entendo 

que não há como deixar de reconhecer que houve uma falha na prestação 

dos serviços por parte da instituição Ré. Consoante se extrai dos 

documentos que instruíram a exordial, restou demonstrado que o Autor é 

beneficiário de 100% do FIES (o que pode ser facilmente visualizado no 

“Extrato Financeiro”), bem como, que foi solicitado o trancamento da 

matrícula perante a Postulada na data de 30/10/2018 (conforme se verifica 

na “Solicitação de Trancamento de Matrícula”) e ainda, foi solicitada a 

dilatação do prazo para utilização do financiamento no 2º semestre de 

2018 e no 1º semestre de 2019. A Reclamada, por sua vez, ventilou 

considerações totalmente genéricas em sua defesa, pois, não esclareceu 

qual a origem das dívidas que, comprovadamente, foram reivindicadas em 

detrimento do Reclamante, tampouco apresentou qualquer prova 

minimamente apta para confrontar a tese inicial. Pelo contrário, as 

considerações registradas na contestação demonstram que a Reclamada 

detinha conhecimento acerca da irregularidade da cobrança (o que, ainda 

que não tivesse sido reconhecido, se revelaria um tanto óbvio, pois, 

consoante mencionado alhures, além de ser beneficiário do FIES, o Autor 

formalizou o pedido de trancamento da matrícula e, principalmente, os 

pedidos de dilatação dos semestres em que iria se dedicar a um 

tratamento médico), no entanto, a instituição entende que tal fato, por si 

só, não é capaz de gerar prejuízos de ordem moral. A princípio, uma 

situação de mera cobrança indevida de valores (como vem ocorrendo com 

o Reclamante), realmente, não seria motivo suficiente para ensejar o 

reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor. No entanto, conforme pode ser facilmente 

visualizado na petição inicial, o Demandante não só adotou todas as 

medidas preventivas que se faziam necessárias para suspender os 

trâmites acadêmicos nos semestres 02/2018 e 01/2019, como também, 

após ser alvejado por incontáveis cobranças indevidas (o que pode ser 

nitidamente constatado nas mensagens anexas à inicial e na manifestação 

vinculada ao ID nº 23734969), tentou resolver a questão 

administrativamente mediante a formalização de uma reclamação 

administrativa junto ao PROCON, o que, excepcionalmente, ampara o 

reconhecimento de um desvio produtivo por parte do consumidor e ainda, 

reflete o total descaso da instituição de ensino Ré. Acerca do “desvio 

produtivo” supramencionado, de suma importância registrar que, 

atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem contemplando o 

posicionamento acerca da configuração de abalo moral em favor de 

consumidores que despendem de seu tempo para resolver questões que 

deveriam ser solucionadas pelos fornecedores (Conforme Resp nº 

1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data 

do julgamento: 12/09/2017). Ainda que a Reclamada tente se esquivar de 

suas responsabilidades, cumpre registrar que, tratando-se o vínculo 

estabelecido entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a mesma assume os riscos de seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados, o que não é o 

caso dos presentes autos. Logo, considerando que as incessantes 

cobranças realizadas pela Reclamada contribuíram diretamente para com 

o martírio vivenciado pelo Reclamante, tenho que a instituição Ré deverá 

ser civilmente responsabilizada. No que se refere à reparação do dano, 

por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração 

do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em seu art. 14 que: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” 

(Destaquei). Não há dúvida de que os fatos debatidos nos presentes 

autos provocaram transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral (superando a esfera de um mero 

aborrecimento, como infundadamente quis fazer prevalecer a Ré), uma 

vez que, apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema 

administrativamente (PROCON), ainda assim o Reclamante continuou a ser 

cobrado de forma indevida. No tocante a prova do abalo imaterial 

suportado pelo Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pela instituição Ré. A fim de corroborar a 

fundamentação supracitada, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJSP: “APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO 

MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. 1 – Cobrança de 

mensalidade, após o Pedido de cancelamento de serviços relativos à linha 

telefônica. 2 – Dano moral configurado (...). RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (TJ-SP - AC: 10217934220178260564 SP 

1021793-42.2017.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
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Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

primeiramente para DECLARAR a inexistência da dívida de R$ 13.331,86 

(treze mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil). Por derradeiro, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015417-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015417-26.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da impugnação ao pedido de justiça gratuita Aduz a 

requerida que a parte requerente não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o preenchimento aos 

requisitos para o seu deferimento. Em que pese a alegação da requerida, 

em se tratando desta justiça especializada, não há se falar em custas, 

taxas ou despesas quando o feito está tramitando em primeiro grau (artigo 

54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste motivo para que nesta 

fase processual seja analisado o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a preliminar supra. Mérito 

Sustenta a parte requerente EVERTON DOS SANTOS VIANA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por 03 débitos, no entanto, 

não contraiu tal débito. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. Foi acostado aos autos no ID 26803304 

proposta de adesão de contratação de produtos e serviços assinado pela 

parte autora, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte requerente apresentou 

impugnação alegando genericamente que a requerida somente apresentou 

proposta, não apresentando contrato, todavia, não impugnou 

especificamente o documento apresentado. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os 

contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016238-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA RAMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016238-30.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Inicialmente, determino de ofício a correção do valor da causa, na forma 

do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte 
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autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, pois, in casu, 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais, sendo que no presente caso, foi delimitado na quantia de 

R$19.960,00. Sustenta a parte requerente MARCELO DE SOUZA RAMÃO 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$107,97, no entanto, desconhece os débitos, pleiteando a declaração de 

inexistência do débito. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Registra-se que em 

que pese a requerida ter apresentado telas sistêmicas, faturas e relatório 

de chamadas, tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, 

não são hábeis a comprovar a contratação. Todavia, em sua impugnação 

a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a 

sustentar que não contratou os serviços da requerida: (...)“Impugna-se a 

alegação de legitimidade do débito, uma vez que não possui assinatura do 

requerente ao suposto valor cobrado, na qual se diz ser credor do 

respectivo valor, muito menos contrato assinado entre as partes, não 

comprovando portanto o vínculo entre eles.”. Grifei O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, requerendo apenas a declaração de inexistência de 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

empresa requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011901-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SYLMARA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1011901-95.2019.8.11.0002 Reclamante: Sylmara de Souza 

Carvalho Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar realizar compras no comércio local, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos 

valores de R$ 639,83; R$ 166,91; R$ 63,46; R$ 216,89; R$ 396,24; R$ 

534,26 e R$ 300,92. No entanto, a Autora informou não ter contratado os 

serviços da Reclamada, tampouco autorizado alguém a fazê-lo, motivo 

pelo qual, acredita que foi negativada indevidamente. Por entender que os 

referidos fatos lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada esclareceu que as cobranças questionadas 

nos autos são provenientes da UC nº 9109758 (localizada na Rua 

Alameda Quatorze Bis, nº 11, Bairro Aeroporto, Corumbá/MS), da qual a 

Reclamante figurou como titular até 25/04/2018. A Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de cobrança, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da 

decisão vinculada ao ID nº 23566006 que, em consonância com o artigo 

6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão 

do ônus da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve 

sucesso em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

das pretensões inaugurais (em patente dissonância com o art. 373, II, do 

Código de Processo Civil). No intuito de comprovar a existência de vínculo 

com a Reclamante (referente à suposta titularidade da UC nº 9109758), a 

Reclamada limitou-se em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas (as quais, registra-se, foram igualmente 

apresentadas como sendo documentos “anexos”), quedando-se inerte em 

apresentar nos autos qualquer documento apto a comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços (relacionados ao fornecimento de 

energia). Data máxima vênia às considerações defensivas, tenho que, por 

se tratarem de provas de cunho totalmente unilateral, o mero “print” de 

algumas telas capturadas do sistema interno da Concessionária não se 

revela suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre 

as partes, tampouco para conferir legitimidade às pendências que estão 

sendo debatidas na presente lide, as quais, registra-se, motivaram a 

inclusão indevida do nome da consumidora junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No intuito de respaldar a fundamentação supracitada, segue 

colacionada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMT: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. 

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, 

Julgado em 14/06/2017).”. (Destaquei). Consigna-se que a pessoa do 

consumidor é a parte vulnerável em uma relação de consumo (artigo 4º, I, 

do CDC) e, em decorrência dessa condição, bem como, em respeito a 

inversão do ônus da prova anteriormente concedida por este juízo e ainda, 

o fato da Concessionária Ré possuir maiores condições técnicas e 

financeiras, entendo que era incumbência da Reclamada apresentar 

provas passíveis de retirar a credibilidade da inicial. Ainda que tente se 

esquivar de suas responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(ou seja, na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 
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norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Concessionária 

assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

formalizar a contratação de seus serviços e, consequentemente, evitar 

que consumidores como a Reclamante fossem prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Tenho convicção de que o 

procedimento de contratação adotado pela Reclamada é falho, pois, a 

empresa não só deixou de formalizar o requerimento de solicitação dos 

serviços de energia por meio da assinatura de um instrumento contratual, 

como também, não armazenou em seu banco de dados a cópia dos 

documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da suposta contratação; não apresentou nenhum “Termo de 

Confissão de Dívidas” (devidamente assinado pela consumidora) ou ainda, 

eventuais arquivos de áudio no intuito de demonstrar que a Reclamante 

detinha o prévio conhecimento acerca da existência de alguma dívida em 

seu nome Portanto, não tendo sido apresentados quaisquer documentos 

aptos a comprovar que a Reclamante realmente solicitou a contratação 

dos serviços, bem como, que a mesma era a beneficiária do fornecimento 

de energia destinado à UC nº 9109758, tenho que as anotações creditícias 

submetidas à apreciação deste juízo se revelaram totalmente ilícitas (artigo 

186 do Código Civil), devendo a Reclamada ser compelida em promover o 

cancelamento das pendências que subsistem em seus sistemas e ainda, 

ser responsabilizada por todos os infortúnios vivenciados pela 

consumidora. No que concerne à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O Código do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta da Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante teve o seu nome negativado de forma indevida perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue registrada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no que se refere a existência de outras anotações 

creditícias em nome da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado no comprovante de restrição anexo à exordial). Embora não 

sejam preexistentes aos apontamentos debatidos na presente lide (o que, 

por si só, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ), entendo que as duas 

inserções adicionais efetivadas pela credora “TELEFÔNICA BRASIL S/A.” 

não merecem ser desprezados, pois, detêm irrefutável relevância para 

fins de arbitramento do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, o fato da Autora possuir outras anotações 

creditícias em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos que culminaram 

com as negativações questionadas pela consumidora, devendo a 

Reclamada promover a baixa definitiva dos apontamentos no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO 

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ), bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação dos apontamentos (08/08/2018). Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016287-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016287-71.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar - Da 

ilegitimidade passiva A parte requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, ao argumento de que a empresa responsável pela negativação é 

a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL. Em análise ao extrato do Serasa 

colacionado aos autos, verifico que, de fato, restou demonstrado que a 

restrição questionada pela parte requerente, no valor de R$183,80 não foi 

realizada pela empresa requerida, mas sim pela empresa ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL. A parte autora em impugnação reconhece a 

ilegitimidade arguida. Conquanto a legitimidade de parte comporte análise 

do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, 

para que não se desenvolvam atividades processuais desnecessárias. 

Assim, decido por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por 

conseguinte, decido pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

aplicando, por similitude, o artigo 485, VI do CPC. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 
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Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016290-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016290-26.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar - Da 

ilegitimidade passiva A parte requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, ao argumento de que a empresa responsável pela negativação é 

a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL. Em análise ao extrato do Serasa 

colacionado aos autos, verifico que, de fato, restou demonstrado que a 

restrição questionada pela parte requerente, no valor de R$199,55, não foi 

realizada pela empresa requerida, mas sim pela empresa ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL. A parte autora em impugnação reconhece a 

ilegitimidade arguida. Conquanto a legitimidade de parte comporte análise 

do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, 

para que não se desenvolvam atividades processuais desnecessárias. 

Assim, decido por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por 

conseguinte, decido pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

aplicando, por similitude, o artigo 485, VI do CPC. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010327-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MENA MARTINS (REQUERENTE)

LAURO RAFAEL ROCHA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1010327-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LAURO RAFAEL ROCHA DOS ANJOS PARTE AUTORA: ANA LIDIA MENA 

MARTINS. PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

razão de cancelamento do serviço de transporte aéreo. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto a legitimidade 

passiva da parte CVC, verifica-se que, houve venda de pacote turismo 

pela empresa ré, assim há responsabilidade solidária da empresa ré com a 

companhia aérea, pois o contrato de intermediação não se limitou ao 

negócio da venda dos bilhetes. Nesse aspecto, à luz da teoria da 

asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir 

de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar arguida. Dessa 

forma, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos fatos e das provas, 

verifica-se que as parte autoras contrataram os serviços da empresa ré e 

suportaram notícia do cancelamento dos voos contratados, inegável, 

portanto, os vícios na prestação do serviço. Ressalta-se que não há a 

presença da excludente culpa exclusiva de terceiro, na medida que o 

fornecedor só se escusa de responsabilidade alegando culpa exclusiva 

de terceiro se o terceiro apontado for aquele que de nenhuma maneira 

participou do ciclo da prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as 

defesas não apresentaram elementos suficientes para afastar a 

responsabilidade, não há qualquer excludente que as isentem do dever de 

indenizar, isso porque o serviço não se limitou a venda de bilhetes aéreos 

e sim a ao serviço de pacote de viagem, dessa forma concorrem para o 

risco da atividade juntamente com a cia aérea. A responsabilidade se 

traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à 

altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Pontua-se que condicionar o ressarcimento do 

valor a noventa dias constitui conduta ilícita, na medida que o art. 20, II do 

CDC, dispõe que é dever do fornecedor a restituição imediata da quantia 

paga. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos 

(Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo, é o que assevera o parágrafo único do art. 7º do 

CDC. No caso, houve inadimplemento contratual, por consequência a 

restituição dos valores é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, 

não há dúvida que o cancelamento no transporte aéreo provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo 

em vista que em razão dos vícios nos serviços, os consumidores não 

realizaram a viagem programa. Ressai dos autos que a situação em 

apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, 

porquanto o cancelamento frustou a expectativa das partes demandantes 

que se programaram com oito meses de antecedência para viajar em suas 

férias. Em relação ao quanto, a indenização por dano moral deve ser 

razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo 

ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. 

A propósito: Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por 

dano moral, em decorrência de atraso de voo. Sentença de procedência 

do pedido. Inconformismo da primeira ré. Relação de Consumo. 

Legitimidade ad causam passiva da recorrente que se reconhece, tendo 

em vista que integra a cadeia de consumo, devendo responder pelos 

danos advindos do evento danoso de forma solidária com a primeira, em 

especial porque, na qualidade de agência de turismo, não comercializou 

apenas a passagem aérea, mas um pacote de viagem, o qual incluía, além 

do bilhete, hospedagem e seguro de assistência médica. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro 

voo contratado e consequente perda da conexão que restaram 

incontroversos, o que fez com que os autores chegassem ao destino final 

com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, perdendo 01 (um) dia de 

hospedagem, bem como as atividades programadas para a ocasião. Falha 

na prestação do serviço caracterizada. Precedentes desta Corte de 

Just iça .  Dano mora l  conf igurado (…)(TJ-RJ -  APL : 

00499175320188190001, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, 

Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

Quanto ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar 

em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau 

de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2687 de 3112



sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR as rés de 

forma solidária a restituir a quantia de R$ R$ 2.673,86 (dois mil seiscentos 

e setenta e três reais e oitenta e seis reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um 

por cento ao mês a partir da citação; 2.CONDENAR as rés, de forma 

solidária, em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; 3. conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar 

quitação”. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007208-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDO GONCALO MOGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1007208-68.2019.8.11.0002 Reclamante: Joanildo Gonçalo 

Mogenio Reclamada: Móveis Romera Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95, 

Ademais, tendo em vista a revelia incorrida pela Reclamada, bem como, 

não tendo sido requerida a produção de quaisquer outras provas, delibero 

por julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, II, do 

CPC/2015. Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na 

petição inicial ser cliente da Reclamada, bem como, que recebeu vários 

telefonemas por parte do estabelecimento comercial, informando que o 

seu nome havia sido negativado por falta de pagamento. O Postulante 

relatou que, ao diligenciar até o órgão restritivo, atestou que o seu nome 

realmente havia sido negativado, no entanto, não entende os motivos da 

referida inserção, pois, não possui nenhum débito em aberto com a 

empresa Ré. Por entender que foi negativado de forma indevida e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse comparecido à 

audiência de conciliação (ID nº 26083825), a Reclamada deixou 

transcorrer in albis o prazo para protocolizar a sua contestação. Reza a 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que: 

“SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. 

(Destaquei). Ademais, cumpre transcrever o que preconiza o artigo 344 

do Código de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.”. (Destaquei). Concatenando os dispositivos 

legais supracitados à presente demanda, bem como, considerando o fato 

da empresa Ré não ter apresentado a sua contestação (ainda que 

intempestivamente), aplico os efeitos da revelia e consequentemente, 

presumo como verdadeiras as explanações do Reclamante. 

Independentemente da revelia incorrida pela Reclamada, convém registrar 

que a exposição fática apresentada pelo Reclamante possui 

verossimilhança, pois, dentre as provas que instruíram a petição inicial 

figura justamente o comprovante de pagamento da parcela (vencida em 

30/03/2019) motivadora do apontamento restritivo. Ainda que o referido 

comprovante não esteja legível, convém alvitrar que era incumbência da 

Reclamada (consoante disposição do artigo 373, II, do CPC/2015) ter 

refutado pontualmente as considerações inaugurais, o que, em 

decorrência de sua revelia, não se desincumbiu. Em se tratando o vínculo 

existente entre os litigantes de uma relação de consumo (na qual as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados. Portanto, não tendo sido 

devidamente esclarecido por qual motivo o nome da Reclamante foi 

encaminhado/mantido perante Órgãos de Proteção ao Crédito (mesmo 

tendo sido apresentado em juízo um comprovante de pagamento da 

famigerada prestação vencida em 30/03/2019), entendo que a 

negativação submetida à apreciação deste juízo se revelou totalmente 

ilícita (artigo 186 do Código Civil), devendo a empresa Ré ser 

responsabilizada civilmente por todos os infortúnios vivenciados pelo 

consumidor. No que se refere à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos suficientes para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o Reclamante, mesmo tendo 

comprovado o adimplemento da prestação vencida em 30/03/2019 

(presunção de veracidade decorrente da revelia da Reclamada), teve o 

seu nome negativado de forma irregular e abusiva perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DÍVIDA QUITADA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - A negativação 

indevida, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos 

morais – (...). (TJ-MG - AC: 10000190982660001 MG, Relator: Evandro 

Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de 

Publicação: 16/12/2019).”. (Destaquei). No que tange à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição 

indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, 

aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão 

foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar a 

fundamentação supra, segue abaixo um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS 
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VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que se refere a existência de outra anotação creditícia em nome 

do Reclamante (conforme pode ser facilmente visualizado no comprovante 

de restrição anexo à exordial). Embora não seja preexistente ao 

apontamento debatido na presente lide (o que, por si só, afasta a 

incidência da Súmula 385 do STJ), entendo que a inserção adicional 

efetivada pela credora “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” não merece ser 

desprezada, pois, detém irrefutável relevância para fins de arbitramento 

do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, o fato do Autor possuir outra anotação creditícia em seu nome e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para DETERMINAR à Reclamada para promover o cancelamento definitivo 

da anotação restritiva no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir 

da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006708-02.2019.8.11.0002
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JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI (INTERESSADO)

RUBIANA DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)
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AVIANCA (REQUERIDO)
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO:  1006708-02 .2019 .8 .11 .0002  PARTE 

AUTORA:RUBIANA DA SILVA FERREIRA PARTE AUTORA: JOSÉ 

ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI PARTE RÉ: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A PARTE RÉ: AVIANCA 

SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

em razão de atraso e cancelamento do serviço de transporte aéreo. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Quanto a legitimidade passiva 

da parte CVC, verifica-se que, houve venda de pacote turismo pela 

empresa ré, assim há responsabilidade solidária com a companhia aérea, 

pois o contrato de intermediação não se limitou ao negócio da venda dos 

bilhetes. Nesse aspecto, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o 

interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos 

fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, por essas razões 

rejeito a preliminar arguida. Dessa forma, a requerida é parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida análise dos 

fatos e das provas, verifica-se que as partes autoras contrataram os 

serviços da empresa ré e suportaram a notícia de cancelamento de voo 

contratado que estava marcado para o dia 31/05/2019, assim a requerida 

recomendou que as partes deveriam interromper sua viagem e antecipar o 

voo de Recife para Cuiabá para o dia 28/05/2019, inegável, portanto, os 

vícios na prestação do serviço. Verifica-se que as partes requerentes 

compareceram no aeroporto no dia 28 conforme determinado, mas o 

embarque não ocorreu, além do embarque não ter ocorrido, suportaram 

um gasto de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com o transporte 

de táxi. (Id. Num. 21402521 - Pág. 1). Nota-se, que é inegável a falha no 

serviço prestado, e que não há a presença da excludente culpa exclusiva 

de terceiro, na medida que o fornecedor só se escusa de 

responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro se o terceiro 

apontado for aquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da 

prestação do serviço. Nesse passo, atesto que as defesas não 

apresentaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade, não 

há qualquer excludente que as isentem do dever de indenizar, isso porque 

o serviço não se limitou a venda de bilhetes aéreos e sim a ao serviço de 

pacote de viagem, dessa forma a agência de turismo concorreu para o 

risco da atividade juntamente com a cia aérea. A responsabilidade se 

traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à 

altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. Pertinente aos danos materiais, esses ficaram 

demonstrados, visto que a parte autora apresentou os recibos dos 

transportes, Id. Num. 21402521 - Pág. 1, assim os gastos foram 

comprovados. Quanto aos danos morais, não há dúvida que a notícia de 

antecipação do voo para uma possível reacomodação e o cancelamento 

do embarque no dia 28/05/2019, provocou transtornos, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. Isso porque, os consumidores 

no dia 28/05/2019, acompanhados dos seus filhos esperaram o dia inteiro 

no aeroporto, mas não embarcaram, ou seja, além de receber a notícia de 

antecipação com nove dias de diferença para o embarque de volta 

contratado o voo não ocorreu. Afere-se que a situação em apreço 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, porquanto o 

cancelamento frustou as expectativas das partes autoras, que saíram do 

conforto do lar com antecedência mas o serviço não foi prestado. Em 

relação ao quanto, a indenização por dano moral deve ser razoável e 
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cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito 

cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. A 

propósito: Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por 

dano moral, em decorrência de atraso de voo. Sentença de procedência 

do pedido. Inconformismo da primeira ré. Relação de Consumo. 

Legitimidade ad causam passiva da recorrente que se reconhece, tendo 

em vista que integra a cadeia de consumo, devendo responder pelos 

danos advindos do evento danoso de forma solidária com a primeira, em 

especial porque, na qualidade de agência de turismo, não comercializou 

apenas a passagem aérea, mas um pacote de viagem, o qual incluía, além 

do bilhete, hospedagem e seguro de assistência médica. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro 

voo contratado e consequente perda da conexão que restaram 

incontroversos, o que fez com que os autores chegassem ao destino final 

com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, perdendo 01 (um) dia de 

hospedagem, bem como as atividades programadas para a ocasião. Falha 

na prestação do serviço caracterizada. Precedentes desta Corte de 

Just iça .  Dano mora l  conf igurado (…)(TJ-RJ -  APL : 

00499175320188190001, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, 

Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

Quanto ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento deve levar 

em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau 

de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR as rés, de 

forma solidária, a indenizar em danos materiais a quantia de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um por cento ao 

mês, a partir da citação; 2. CONDENAR a ré em danos morais no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária, indexado 

pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação; 3. CONCEDER às partes autoras os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016612-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016612-46.2019.8.11.0002 Promovente: MARIA RITA 

RODRIGUES DE FREITAS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Nota-se que a empresa reclamada foi regularmente citada e compareceu à 

sessão de conciliação, todavia, deixou de apresentar contestação 

tempestivamente (conforme ID 27264952), tornando-se, dessa forma, 

revel. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. A autora alega que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida que desconhece vez que não consumiu 

os serviços prestados pela Reclamada. Todavia, pelos documentos 

anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de restrições 

comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, não servindo 

como prova de restrição comercial, face à ausência de extrato completo 

unificado dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SCPC e SERASA), 

informando todas as restrições registradas. No que se refere ao fato em 

que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo 

do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DE CASTRO PEREIRA (INTERESSADO)

ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012088-06.2019.8.11.0002 Promovente: ALEXSANDER 

LUZIANO DE ANDRADE JOVANE DE CASTRO PEREIRA Promovido: 

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA – ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Ademais, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

ID 25850701, os autores fizeram requerimento acerca da exclusão da 

Reclamada TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. Desse 

modo, prossegue o feito em relação à Reclamada IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA – ME. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO proposta por ALEXSANDER 

LUZIANO DE ANDRADE em desfavor de TIRANTE CONSTRUTORA E 

CONSULTORIA LTDA - IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Em 

síntese, a parte requerente alega que em abril de 2018, procurou estande 

de vendas das Reclamadas, sendo que possuíam interesse no imóvel que 

estava sendo construído, que o valor do imóvel era de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) através de financiamento e R$ 10,000,00 (dez mil) a serem 

pago de recursos próprios, que em nenhum momento foi informado de que 

seria 5.500,00 – referente a intermediação, que em novembro de 2018 

resolveram cancelar o negócio haja vista ilicitudes apresentadas pelas 

Reclamadas , que foram surpreendidos com a noticia de que receberiam 

apenas 50% do valor investido, que procurou o PROCON para resolver a 

questão de maneira administrativa, porem não obtiveram êxito. A 

Reclamada IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS, em sua peça de bloqueio 

sustenta que os promoventes entabularam contrato de prestação de 

serviço com a Ré, que ficou estipulado o pagamento, em contrapartida do 

seus serviços, que não há que se falar em restituição de valores pagos, 

vez que é legitima a cobrança. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. No caso concreto, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia os Reclamantes, como consumidores, alegam que 

descobriram junto à construtora que sequer os nomes dos autores 

contavam na relação de compradores do imóvel, sendo que não 

receberam quaisquer informações acerca da negociação entabulada, 

sendo que por esse motivo resolveram cancelar o negócio. Destaco que a 

empresa Reclamada não comprovou que tenha prestado serviço eficiente 

aos autores. No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada às 

partes Autoras, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. E de bom alvitre ressaltar que o contrato 

entregue a partes autora não possui o valor da intermediação, conforme ID 

23737699, sendo que nos boletos juntados registram a informação dos 

serviços descritos, como sendo “intermediação de vendas”, mas logo 

abaixo está escrito "sinal" 1/3 (id. 23737231; sinal 2/3 (id. 23737232 ) e 

sinal 3/3 (id. 23737239), o que gera confusão se o valor pago se refere a 

intermediação da venda ou é parte do sinal pago pelo bem em si. 

Outrossim no ID 26131273, é possível verificar nitidamente a inserção 

posterior assinatura do contrato, referente ao valor dos serviços 

prestados pela Reclamada. Nesse passo, verifica-se que a falha na 

prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Com efeito, verifica-se pelos documentos 

digitalizados nos autos (ID 23737239 – ID 23737231 – ID 23737232), que 

os reclamantes trouxeram os comprovantes de pagamentos da taxa de 

intermediação no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

Destarte, caracterizada a responsabilidade das reclamadas, passo a 

analisar os eventuais danos suportados pelo reclamante. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela autora. No caso em tela, 

entendo que os transtornos e constrangimentos aos quais se submeteram 

os reclamantes foram suficientemente demonstrados, ante a frustração da 

negociação imobiliária, apesar da intermediação de empresa especializada 

nesse assunto, sendo certo que sua frustração transcendeu o mero 

dissabor comum da vida diária. Em relação à fixação do ?quantum? 

relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O ?quantum? indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Merece prosperar, ainda, o 

pedido de restituição do valor pago pela intermediação, no valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Entretanto, tendo em vista que não 

se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA de débitos dos autores em relação ao negócio de que 

tratam os autos; CONDENAR os Reclamados a pagar a título de danos 

morais à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta 

data; e CONDENAR a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária 

pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da 

citação válida. Em consequência, extingo o processo, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Homologo, 

para que surta os efeitos legais, a desistência da ação manifestada com 

relação ao requerido TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, 

extinguindo, por consequência, o processo, sem apreciação do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, com relação a 

ele. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1008872-37.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Mérito Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o 

entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações entre passageiro e empresas de transporte aéreo, por se tratar 

de típica relação de consumo. Sobre o assunto, confira-se excerto da 

seguinte ementa: (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em 

Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de 

falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por 

verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o 

passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a 

defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento. 3. 

Restando configurados a existência do dano e a responsabilidade civil, 

para exclui-los, seria necessário a revisão dos elementos probatórios 

colhidos nas instâncias inferiores, o que não é permitido em sede de 

Recurso Especial ante a Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório 

arbitrado em quinze mil reais, verba considerada razoável diante das 

características próprias do caso. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma 

do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Aduz 

a parte requerente CARLOS ROBERTO VENDRAMIN que seu voo com 

trecho Cuiabá/João Pessoa com embarque contratado às 08h50min e 

chegada ao destino final às 18h25min do dia 22/05/2019 foi cancelado, 

conseguindo embarcar somente às 20h25min do dia 22/05/2019, 

chegando no destino final às 02h47min do dia 23/05/2019, gerando um 

atraso de mais de 08 horas. Diz que a requerida não forneceu assistência, 

tendo que arcar com os gastos da alimentação. Pleiteia a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de 

R$64,73 e morais. A requerida, em sua peça de defesa, reconhece que o 

voo foi cancelado em decorrência de manutenção emergencial e que 

forneceu hospedagem ao autor e sua esposa. Portanto, incontroverso o 

cancelamento do voo e o atraso de mais de 08 horas em relação ao voo 

contratado. A tese invocada não está apta a afastar o dever de indenizar. 

Entendo que tal fato é previsível, sendo a empresa responsável pelos 

danos dele decorrentes. Incide, na espécie, a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada se inserem na órbita da previsibilidade que, em 

concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever 

de indenizar. Ademais, a requerida não demonstrou ter mantido a regular 

manutenção da aeronave, o que tornaria a falha um evento imprevisível. 

Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: 

AFASTADO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a apelada tenha reiterado os 

termos da contestação, essa circunstância, por si só, não implica em 

violação ao princípio da dialeticidade, quando suficientemente combatidos 

os fundamentos em que se assenta a sentença. 2. Volvendo a questão da 

existência ou não da excludente de responsabilidade, restou 

incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da 

necessidade de manutenção não programada na aeronave, não tendo a 

empresa aérea comprovado que vinha mantendo sua regular manutenção. 

3. Mostrou-se inadequado o proceder da companhia prestadora de 

serviços no tratamento dispensado aos usuários, restando configurado o 

dever de indenizar, pois, quanto aos danos morais, trata-se de situação 

que escapa, em muito, do que se concebe por mero desgosto e 

aborrecimento do cotidiano. Essa indiferença, esse desrespeito pelo 

consumidor é que configura a sensação de mal-estar, de 

constrangimento, de humilhação e de indignidade, e não simples 

aborrecimento, como sustentado. O dano moral é indiscutível. 4. A quantia 

arbitrada é suficiente para compensar o abalo moral suportado pelo 

apelado, e, consequentemente, suficiente para inibir a apelante de voltar a 

praticar o mesmo ato, daí que, dessa forma, não há enriquecimento ilícito 

de uma parte e nem causa de empobrecimento de outra, atendendo tanto a 

situação das partes quanto a função compensatória da indenização e a 

natureza da sanção. (Apelação nº 0003885-92.2012.8.12.0001, 5ª 

Câmara Cível do TJMS, Rel. Sideni Soncini Pimentel. unânime, DJ 

05.09.2013). Registro ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: 

TJGO-0113711) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO NO VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA AFASTADA. 

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO DOS DANOS 

MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. I - O atraso de voo internacional decorrente 

de efeitos da aeronave não pode ser considerado como caso fortuito, uma 

vez que a manutenção dessa deve ser prévia e constante. Desse modo, é 

devida indenização a passageira, ora agravada, em razão da 

responsabilidade objetiva da companhia aérea agravante. II - "As 

indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais 

(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais 

decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo 

internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no 

AREsp 39.543/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira). Assim, 

no caso em tela, entendo por bem majorar o quantum indenizatório para R$ 

8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos fatos narrados e ao poderio 

econômico da recorrente, valor que, ademais, cumpre as funções 

esperadas da condenação. III - Quanto aos danos materiais, objeto de 

insurgência do recurso, tenho que é devido apenas o numerário gasto 

pela insurgida durante a viagem, o que perfaz a quantia de R$ 29,30 (vinte 

e nove reais e trinta centavos). Não compete à empresa insurgente 

custear os gastos realizados pela agravada após o desembarque no 

destino final, pois a empresa aérea é obrigada ao reparo nos limites da 

sua responsabilidade contratual. IV - Pertinente à insurgência relativa aos 

honorários advocatícios, os mantenho em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, desacolhendo o pedido de majoração de tal verba, 

haja vista que a aludida quantia foi estipulada em observância aos 

parâmetros definidos pelo § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil. 

AGRAVO IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 402811-63.2012.8.09.0051 

(201294028111), 2ª Câmara Cível do TJGO, Rel. José Carlos de Oliveira. j. 

11.03.2014, unânime, DJe 19.03.2014). PERÍODO SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE 

ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE 

REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O atraso em voo superior a quatro 

horas, sem que seja prestada qualquer assistência ao passageiro, implica 

no reconhecimento de danos de natureza moral, passíveis de indenização. 

A alegação de manutenção da aeronave não tem o condão de afastar o 

dever de assistência inerente ao prestador do serviço aéreo, não 

havendo o que se falar em caso fortuito. O valor da indenização por 

danos morais não pode implicar em enriquecimento sem causa para a 

parte ofendida. Cumpre ao magistrado observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e se assim não for feito, deve a 
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sentença ser modificada, reduzindo o quantum indenizatório para patamar 

inferior. (Apelação Cível nº 200.2008.021.844-5/001, 1ª Câmara Cível do 

TJPB, Rel. José Di Lorenzo Serpa. unânime, DJe 17.03.2011). Tenho que a 

situação vivenciada pela parte reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, pelo 

atraso/cancelamento do voo e a frustração da programação de sua 

viagem, restou devidamente comprovada nos autos. In casu, trata-se de 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Caracterizado o dano moral, resta a sua quantificação. Os danos 

morais devem ser fixados segundo os critérios da moderação e 

prudência, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A reparação deve proporcionar satisfação ao ofendido, de modo que não 

se configure um enriquecimento sem causa, e impor ao causador do dano 

um impacto suficiente para desestimulá-lo a cometer infrações similares. 

No caso em análise, não há prova da existência de culpa grave por parte 

da reclamada. Sabe-se que a reclamada é empresa de grande porte. A 

repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser considerada 

moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelos danos morais 

em R$8.000,00. Pleiteia ainda a parte autora a condenação da requerida 

ao pagamento a título de danos materiais ao argumento de que teve que 

arcar com as despesas de alimentação no valor de R$64,97. Registra-se 

que em que pese a requerida afirmar que forneceu hospedagem à parte 

autora, não comprovou nos autos a referida assistência. Ademais, o 

presente pedido é concernente a gastos de alimentação. A parte autora 

apresentou aos autos comprovantes de alimentação. A requerida não 

impugnou o referido documento, bem como não comprova que prestou 

assistência à parte autora, motivo pelo qual, devido o pleito. Ante o 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão deduzida na 

inicial para condenar a requerida a: 1) pagar à parte requerente a quantia 

de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação (13/08/2019) e; 2) a quantia de 

R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de 

danos materiais (alimentação), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos 

contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data 

correspondente aos gastos com alimentação) (22/05/2019). Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1008838-62.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida 

requereu a retificação do polo passivo, para que passe a constar SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA. Tendo em vista que foi a SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. que apresentou contestação, nada obsta que ela figure 

no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. 

Procedam-se as devidas retificações. - Da não comprovação de que 

tentou solucionar a questão extrajudicialmente Deixo de analisar em razão 

da ausência de obrigatoriedade em buscar solucionar administrativamente. 

- Da perda de objeto Deixo de analisar por se confundir com o mérito. 

Mérito Sustenta a parte requerente ANTONIA MARCELIA DA SILVA que 

“Em Novembro do ano de 2018 a Reclamante contratou o serviço de TV 

por assinatura disponibilizado pela Reclamada. A Reclamante recebeu em 

sua residência um funcionário da Reclamada oferecendo os serviços da 

empresa sendo cobrado pela Reclamada o valor de R$ 99,57 (noventa e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). Passado algum tempo, a 

Reclamante sentiu-se insatisfeita com a qualidade do serviço e entrou em 

contato com o serviço de atendimento da Reclamada com o objetivo de 

cancelar a sua assinatura. Foi então que foi informada de que não poderia 

realizar o cancelamento sem o pagamento de uma multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Além disso, funcionários da Reclamada 

informaram que havia sido aberta uma segunda assinatura em nome da 

Reclamante e que a referida assinatura também deveria ser quitada. A 

Reclamante se surpreendeu com a informação uma vez que nunca 

autorizou qualquer pessoa a fazer a assinatura do serviço em seu nome. 

Abrindo o aplicativo eletrônico da empresa Reclamada a Reclamante 

descobriu que foi aberto no dia 27/07/2019 uma segunda assinatura em 

seu nome com o endereço de cobrança na cidade de Coronel 

Sapucaia-MS, no entanto, a Reclamante sequer conhece alguém que more 

na referida cidade. Assim, entrando novamente em contato com a 

Reclamada por meio do protocolo de atendimento 2001973779579197 que 

registrado na segunda assinatura a contratação de um serviço no valor de 

R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) A Reclamante tentou, 

em contato com a Reclamada, que a situação fosse esclarecida a fim de 

que pudesse rescindir o contrato normalmente, contudo, foi exigido pela 

Reclamada o pagamento de multa rescisória no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) além do débito aberto de maneira fraudulenta em seu 

nome”. Sic A requerida SKY sustenta a perda de objeto, uma vez que 

cancelou o contrato, não existindo valores em aberto. A requerida afirma 

em defesa que cancelou o contrato r realizou a reversão dos valores 

devidos pela requerente. Requereu a parte requerente a condenação da 

parte requerida em indenização por danos morais. Muito embora se tenha 

reconhecido que a requerida não agiu de má-fé ao proceder a cobrança 

dos serviços não contratados, a teoria da responsabilidade civil determina 

que o causador do dano responde, também, pelos atos de omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, a teor do disposto no artigo 186, do 

Código Civil brasileiro, restando perfeitamente configurada a 

responsabilidade da reclamada pela reparação do dano moral sofrido pela 

parte reclamante. Nesse sentido, a respeito do entendimento da Egrégia 

Turma Única Recursal deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA - RECLAMAÇÕES 

ADMINISTRATIVASINFRUTÍFERAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Parte requerida 

que não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças por 

serviços que consumiram parte dos créditos inseridos pela consumidora 

em sua linha telefônica móvel. 2. Danos morais configurados no caso em 

apreço, pois a cobrança indevida foi reiterada e houve inércia da 

prestadora de serviço na solução administrativa do caso, conforme 

comprovam os números de protocolo apresentados na inicial. 3. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, 

o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 
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Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido 

e parcialmente provido. Recurso Inominado nº 0027179-61.2016.811.0002 

Ademais, o tempo excessivo despendido em ligações destinadas ao call 

center, em razão da ineficiência do serviço, objetivando resolver 

administrativamente o problema sem o devido sucesso, é suficiente para a 

presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Não destoa o 

entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 1.6, das 

Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Enunciado 

N.º 1.6 - Call center ineficiente – dano moral: Configura dano moral a 

obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço de call 

center, por parte da empresa de telefonia, como estratégia para não dar o 

d e v i d o  a t e n d i m e n t o  a o s  r e c l a m o s  d o  c o n s u m i d o r . 

(http://www.tjpr.jus.br/enunciados-turmas-recursais) No mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INADEQUAÇÃO NO SERVIÇO 

DE CALL CENTER. Indenização imposta na sentença a título de danos 

morais majorada para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de 

cumprir de maneira adequada as funções esperadas da condenação 

(reparatória, punitiva e pedagógica). APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 

70040912214 - COMARCA DE SANTA MARIA - TJRS) Desta forma, diante 

do valor considerável cobrado indevidamente e o tempo despendido em 

ligações destinadas ao call center, corroborado com a frustração e 

angustia decorrente deste fato, não há dúvida quanto ao dano moral 

subjetivo (dano in re ipsa). Todavia, a fixação do montante da condenação 

a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou 

objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação. 

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, fixo em R$2.000,00 a indenização por danos morais, importância 

que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para determinar que a requerida proceda o cancelamento do 

contrato fraudulento e dos débitos referente ao mencionado contrato, e 

por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a 

título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo 

juros de mora a partir da prolação e correção monetária a partir da data da 

citação (17/10/2019). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGEN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009541-90.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. 

Mérito Aduz a parte autora EDVIRGEN MARIA DA SILVA que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/1171311-2, e que recebeu 

uma fatura em 30.01.2019 no valor exorbitante de R$ 620,50 (seiscentos e 

vinte reais e cinquenta centavos), apontando ser enquadrada em BAIXA 

RENDA, quantia não condizente com seu consumo, informando que tentou 

resolver administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso. Pleiteia 

liminarmente que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, bem como retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e no mérito a declaração de inexistência do débito e danos morais. 

A requerida em sua defesa, afirmou que a parte autora assinou 

espontaneamente a confissão de dívida e que os valores cobrados são 

devidos. Diz que as faturas dos meses de setembro e dezembro/2018 

foram emitidas pela média. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da 

prova, porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a 

substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte 

requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de realizar tal 

diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Em 

simples análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de 

fato, que a fatura do mês de janeiro//2019 por mais que tenha sido 

cobrado o acúmulo dos dois meses anterior (novembro e dezembro/2018) 

está com consumo muito superior aos demais meses em que foi realizada 

a leitura, vejamos: · 07/2018 – leitura confirmada: 339kWh; · 10/2018 – 

leitura confirmada: 431kWh; · 01/2019 – leitura confirmada: 857kWh 

(objeto da lide); · 04/2019 – leitura confirmada: 276kWh; · 07/2019 – leitura 

confirmada: 202kWh. Ressalta-se ainda que o consumo apurado pela 

média dos meses de novembro e dezembro/2018 não estão abaixo da 

média de consumo quando da realização da leitura: · 11/2018 – leitura pela 

média: 327kWh; · 12/2018 – leitura pela média: 324kWh; Aplica-se à 

espécie a inversão do ônus da prova, porque a reclamada é que detém 

condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas 

faturas. Alegando a parte reclamante a incidência de consumo atípico, 

cumpria à reclamada encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa 

do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar 

relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos 

autos. Deixando de realizar tal diligência ou não comprovando aos autos 

que o fez, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. 

Apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpre 

à reclamada provar, de forma inconcussa, que ocorreu o consumo 

registrado e, para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do 

medidor, acompanhado de laudo firmado por profissional habilitado. Na 

hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da 

empresa reclamada, justificadora do não pagamento da fatura, na forma 

como foi emitida. O nome da parte reclamante foi inserido nos cadastros 

restritivos de crédito. É responsável a concessionária de serviço público 

de energia elétrica pelos danos gerados pelos transtornos decorrentes 

das cobranças, quando estas se fundamentam em fatura com registro de 

consumo anômalo, justificador do inadimplemento do consumidor. Não há 

duvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual 

poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 
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da parte reclamante, decorrente da negativação, pode ser considerada 

como leve. A reclamada é uma concessionária de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$8.000,00. Pleiteou ainda a parte autora a declaração de 

inexistência do débito, no entanto, existindo consumo, tal pleito caracteriza 

enriquecimento ilícito, motivo pelo qual, determino a retificação da fatura do 

mês 01/2019 para constar a média de consumo dos 03 meses posteriores 

referente aos meses em que foi realizada a leitura. A requerida 

apresentou pedido contraposto, todavia, restando caracterizado o 

consumo indevido, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial para: 1) 

determinar a retificação da fatura do mês 01/2019 para constar a média de 

consumo dos 03 meses posteriores referente aos meses em que foi 

realizada a leitura, devendo a requerida conceder prazo de 30 dias para 

pagamento, bem como apresentar a fatura retificada nos autos e; 2) 

condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (12/08/2019). DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Ratifico a liminar concedida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008959-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI AMORIM DO MONTE (INTERESSADO)

JOSIANE DE AMORIM SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1008959-90.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva da requerida CVC Com relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida, rejeito-a, uma vez que, 

em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. Mérito Afirma as autoras JOSIANE DE AMORIM SILVA e 

JOSIELI AMORIM DO MONTE que em janeiro contratou com a requerida 

prestação de serviços de viagem pelo valor de R$ 1.940,10 (um mil e 

novecentos e quarenta reais e dez centavos), com saída em 06.08 e 

retorno em 21.08 (Fortaleza/Guarulhos), e como não tinha contratado 

serviços de bagagem, entrou em contato com a requerida em 29.07 e foi 

informada que seria impossível as Reclamantes viajarem, pois a empresa 

aérea a qual a mesma vendeu as passagens não está mais circulando no 

território Nacional. A requerida CVC em sua defesa sustenta que é parte 

ilegítima e que não cometeu nenhum ato ilícito e que o voo foi cancelado 

pela companhia aérea. Registra-se que a responsabilidade da empresa 

reclamada, fornecedoras de serviços, é objetiva, pelo que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados. Pleiteiam as autoras a condenação da requerida ao pagamento 

de dano material e moral, ao argumento de que teve as passagens 

canceladas antes do embarque e que a requerida se recusou a solucionar 

a questão, remanejando-os para outro voo. - Do dano material Pleiteia a 

parte autora a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, do 

valor pago pelas passagens, na quantia de R$1.940,10 (mil novecentos e 

quarenta reais e dez centavos). Em análise ao contrato, verifica-se que a 

parte autora dividiu o valor do contrato em 05 parcelas no valor de 

R$388,02 cada, com vencimentos entre 15/02/2019 a 15/06/2019. No 

entanto, a parte autora não comprovou aos autos o pagamento do 

contrato. Registra-se que o dano material deve ser devidamente 

comprovado e in casu, conforme mencionado, a parte autora não 

comprova o pagamento das demais parcelas. Conquanto o CDC preveja a 

inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e 

não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 

condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, especialmente quando assistida 

por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Portanto, indevido o pleito de indenização 

por danos materiais. - Do dano moral Pleiteia ainda a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento de dano moral, ao argumento de 

que teve as passagens canceladas antes do embarque e que a requerida 

se recusou a solucionar a questão, remanejando-os para outro voo. No 

caso em exame, os embaraços elencado pela requerida se insere na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Tenho que a situação 

vivenciada pela parte decorrente do desconforto, aflição e transtornos a 

que foi submetida, pelo cancelamento do pacote de viagem às vésperas 

do embarque, restou devidamente comprovada nos autos. In casu, 

trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, resta a sua 

quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo os critérios 

da moderação e prudência, observando os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade. A reparação deve proporcionar satisfação ao ofendido, 

de modo que não se configure um enriquecimento sem causa, e impor ao 

causador do dano um impacto suficiente para desestimulá-lo a cometer 

infrações similares. No caso em análise, não há prova da existência de 

culpa grave por parte da reclamada. Sabe-se que a reclamada é empresa 

de grande porte. A repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelos 

danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão deduzida na inicial para condenar 

a requerida a pagar à CADA PARTE REQUERENTE a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação (03/09/2019). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 
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de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010255-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUSE DE SOUZA RICARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010255-50.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: ELEUSE DE SOUZA RICARTE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora, o qual 

já foi devidamente realizado. Proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008073-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CONSTANCIO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008073-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OSVALDO CONSTANCIO 

LEANDRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008898-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANY CRISTINY RODRIGUES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008898-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: LUCIANY CRISTINY RODRIGUES AMORIM Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, 

e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo 

motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento via 

boletos direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017539-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANANCY GINA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017539-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANANCY GINA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. 

Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017695-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FELIPE MOURA BARROS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1017695-97.2019.8.11.0002. INVENTARIADO: JONATHAN FELIPE MOURA 

BARROS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012478-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA LIRA CAMARGO (EXECUTADO)

SELMO CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012478-73.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: SELMO CAMARGO, ANA MARIA DE OLIVEIRA LIRA 

CAMARGO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora. DETERMINO a baixa do RENAJUD realizado nos 

ID 26783217 e 86783220, conforme extrato anexado, já que o acordo 

nada mencionou sobre a manutenção da restrição. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013569-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZEELI MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013569-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRAZEELI MONTEIRO DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016008-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PETERSON FERREIRA BISPO OAB - GO27868 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016008-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP REQUERIDO: INALAMED 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 
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anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019816-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ROCHA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, que a 

parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. 

Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos 

ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017594-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017594-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Verifica-se por 

meio da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito antes da audiência de conciliação. É o 

Breve Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, 

senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte 

autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso este 

decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017890-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017890-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAIS VIEGAS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada 

nos autos, que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito 

antes da audiência de conciliação. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016497-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016497-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NAIANDERSON NIEDACK DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011146-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR LIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011146-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO VITOR LIRA DE 

FRANCA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013096-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013096-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NORMA APARECIDA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora 

à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Revogo a 

liminar concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010474-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA MARIA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010474-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILZA MARIA DA COSTA 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016933-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON BENTO BOTELHO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016933-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DENILTON BENTO BOTELHO 

DE AMORIM REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009005-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

ROZINALVA GONCALINA DA COSTA OAB - MT8859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009005-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE FATIMA DE CAMPOS 

REQUERIDO: YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI Vistos etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016761-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEU MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016761-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MURIEU MIRANDA DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013541-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE DA CONCEICAO CASSILHA RODRIGUES DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013541-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISETE DA CONCEICAO 

CASSILHA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b 

do CPC. Efetivado o depósito judicial, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma que for requerida, desde que, se for o caso, o 

instrumento procuratório juntado nos autos, contenha poderes para 

"receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Aguarde-se o 

decurso do prazo de cumprimento do acordo, com a comprovação da 

realização do depósito judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017176-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IVAN DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017176-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ IVAN DE ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017264-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017264-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAELA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017312-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017312-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDMILSON RODRIGUES 

CAMPOS SILVA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013911-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013911-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA DO CARMO 

ARAUJO RIBEIRO REQUERIDO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS 

TRANSPORTADORES URBANOS Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017405-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017405-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA DE OLIVEIRA 

PAULINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017049-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017049-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELLE FERNANDA 

AUGUSTO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015576-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015576-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIRCE BATISTA LEITE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017648-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE BARROS ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017648-26.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA MARGARIDA DE 

BARROS ARRUDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017567-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTINA ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017567-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSIKA CHRISTINA ARRUDA 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017453-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JESUS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017453-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO JESUS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 
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comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017116-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: V. A. GALDINO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Revogo 

a liminar deferida. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017663-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SOLIZ DE OLIVEIRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017663-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATHEUS SOLIZ DE 

OLIVEIRA SA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017691-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CATARINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017691-60.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANDREIA CATARINA DA 

SILVA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 
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pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017697-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017697-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017767-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA JEFERSON MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017767-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: UBIRAJARA JEFERSON MOTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017771-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PINHEIRO DA SILVA ALTAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017771-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DARCY PINHEIRO DA SILVA 

ALTAIDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017654-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE APARECIDA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017654-33.2019.8.11.0002. INTERESSADO: RANIELE APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017645-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CRISTIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017645-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHELLY CRISTIANE DA 

SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012190-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012190-28.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: LIZANDRE CRISTINA SILVA 

FREITAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. Indefiro o pedido para que o processo fique 

suspenso, pois incabível no Juizado Especial em atenção ao princípio da 

celeridade. Consigno que em caso de descumprimento a parte exequente 

poderá pedir o desarquivamento do processo em qualquer momento e dar 

prosseguimento à execução do acordo. Sobre o pedido de baixa da 

restrição no SERAJUD, informo que este Juízo não realizou inscrição. 

DETERMINO a baixa do RENAJUD realizado no ID 26569621, conforme 

extrato anexado, vez que não houve solicitação de manutenção da 

restrição pela parte exequente. Arquive-se o processo com baixa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013361-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013361-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIS OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: QBEX COMPUTADORES S/A Vistos etc. Devidamente 

intimada do despacho retro, a parte autora não apresentou emenda à 

inicial na forma solicitada. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, 
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portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015158-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEANE OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015158-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEANE OLIVEIRA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Devidamente intimada do 

despacho retro, a parte autora não apresentou emenda à inicial. A postura 

de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da 

INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo 

Código. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando 

as baixas necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso 

à justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 

99 do Código de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015778-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015778-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte 

autora não apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE 

AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012639-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012639-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIANA DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte 

autora não apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE 

AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009328-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009328-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte 

autora não apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE 

AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005947-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ADRIANA CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005947-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA ADRIANA CURVO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto etc. Dispensado o relatório. Foi 

determinada a intimação da parte autora para o pagamento das custas 

processuais, sendo que, devidamente intimada, apresentou embargos de 

declaração no ID 26574261, mas trata-se de um pedido de 

reconsideração. É o breve relato. Decido. A condenação em custas 

processuais ocorreu na ação nº 1008309-43.2019.8.11.0002, a qual foi 

extinta pela contumácia, cuja sentença transitou em julgado. Assim, 

qualquer questionamento acerca do recolhimento deve ser realizado 

naqueles autos. Deste modo, diante do inadimplemento das custas 

processuais, a parte interessada não cumpriu com o pressuposto 

necessário para dar prosseguimento a este feito, pelo que julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 485, IV do CPC. Dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008336-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008336-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO REIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 25915062, visando a correção da decisão proferida no ID 25481452, 

sob o argumento de que a sentença apresenta erro material, porquanto 

anexou o extrato com todas as negativações, e, que a embargada teria 

confessado os gravames, tendo ainda o Tribunal de Justiça firmado Termo 

de Cooperação Técnica para realizar consultas no CDL. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões no ID 26221765. Fundamento e Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença lançada no ID 25481452, principalmente em 

relação às restrições, pois o comprovante juntado pela parte autora, 
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conforme ficou bem explicitado na sentença não traz as datas de inclusão 

dos débitos no órgão de proteção ao crédito para que seja possível 

estabelecer a forma de cálculo da indenização. Ressalta-se que era 

perfeitamente possível à parte autora apresentar comprovante idoneo, 

com todas as informações necessárias para ter o seu direito analisado, 

não cabendo ao Juízo trazer ou fazer prova de fato que lhe compete e 

que pode apresentar diretamente. Assim, não há que se falar em erro, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010716-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010716-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 26771364, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25989871, sob o argumento de que a sentença apresenta 

omissão, sob alegação de que o embargado em sua contestação - ID 

24876976 realizou a contratação do serviço normalmente, conforme 

comprovado por telas sistêmicas, em que não foram aceitas, e, a 

negativação ocorreu em razão de haver fatura pendente de pagamento, e, 

ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, vez que nenhum 

abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos foram interpostos 

no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões 

trazidas na contestação ID 24876976, foram analisadas na referida 

sentença, pois a parte reclamada não comprovou a contratação, trazendo 

apenas telas sistêmicas, que não podem ser aceitas como prova da 

contratação por que são produzidas unilateralmente, não comprovando a 

participação da parte reclamante na contratação do serviço. Importante 

frisar, que mesmo a contratação sendo via Call Center, e que o prazo para 

manter em seu arquivo é 06 meses, não muda o entendimento deste Juízo, 

pois a única prova anexada são telas sistêmicas, e, conforme mencionado 

acima não podem ser aceitas como prova sem outros elementos que 

confirmem que a parte reclamante realizou contrato com a parte 

reclamada. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – 

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, o qual é in re 

ipsa não havendo necessidade de provas. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020626-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE PERES OAB - MT25252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020626-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDER DA SILVA REQUERIDO: 

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Estabelece o artigo 3º da Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo Pelo que se 

observa da petição inicial, a parte autora pleiteia a rescisão do contrato 

particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado com a 

empresa reclamada, bem como a restituição das parcelas pagas. O CPC, 

de aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu 

art. 292, II, que: Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; O Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: ENUNCIADO 

39 - Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial é pacífico: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. 

INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em 

torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito 

de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 

259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação 

da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 

4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do 

valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 17/04/2018, DJe 11/05/2018) Nesse contexto, a hipótese trazida 
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encontra óbice no artigo 3º, inc. I, da Lei 9.099/95, pois NÃO é POSSÍVEL 

o seu processamento perante o Juizado Especial, as ações cujo valor da 

causa exceda a alçada legal (40 salários mínimos). A parte autora busca 

em Juízo a rescisão de contrato celebrado pelo valor de R$ 78.273,00, de 

acordo com os documentos juntados na petição inicial (id. 27702207). Por 

esta razão, deve a parte autora buscar o Juízo Cível competente (Justiça 

Comum) para deduzir sua pretensão. Isto posto, JULGO EXTINTO o FEITO 

SEM JULGAMENTO do MÉRITO, na forma do artigo 51, inc. II, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Às providências. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017169-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017169-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO DE SOUZA NEVES 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Devidamente intimada do despacho retro, a parte autora não 

apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, 

portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017170-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BATISTA MARCONDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017170-18.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FABRICIO BATISTA 

MARCONDES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Devidamente intimada do despacho retro, a parte autora não apresentou 

emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, 

importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e 

para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva 

pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao 

autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Código 

de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010833-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIFALI ASSUNCAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010833-13.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NIFALI ASSUNCAO DE CAMPOS Vistos etc. Nota-se que 

a parte requerente não impulsionou o presente feito, conforme 

determinado, caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona 

o art. 485, III, do CPC. Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, 

do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Deixo 

de proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, 

§ 1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011537-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA CARLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011537-26.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANA CLAUDIA DA SILVA CARLOS Vistos etc. Nota-se 

que a parte requerente não impulsionou o presente feito, conforme 

determinado, caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona 

o art. 485, III, do CPC. Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, 

do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Deixo 

de proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, 

§ 1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013636-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOBRAL DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013636-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MONIQUE SOBRAL DAMIAO 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Nota-se que a parte requerente não 

impulsionou o presente feito, conforme determinado, caracterizando-se, 

assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, do CPC. Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito. Deixo de proceder a intimação da 

parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei: 

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes. Considerando o Princípio 

Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à 

parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remeta-se ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014729-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL DO LAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014729-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSINETH MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: REAL DO LAR Vistos etc. Nota-se que a parte requerente 

não impulsionou o presente feito, conforme determinado, 

caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, 

do CPC. Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Deixo de 

proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, § 

1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMPOS DA SILVA OAB - MT24410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEY EDMILSON BARBIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007033-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUTIL CAR COMERCIO DE 

VEICULO LTDA - ME REQUERIDO: GILNEY EDMILSON BARBIERO Vistos 

etc. Nota-se que a parte requerente não impulsionou o presente feito, 

conforme determinado, caracterizando-se, assim, total desídia conforme 

preleciona o art. 485, III, do CPC. Feita essa consideração, com escoro no 

art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Deixo de proceder a intimação da parte autora, em razão ao 

disposto no Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 

da lei 9.099/95. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017005-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BENTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017005-68.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDIMAR BENTO COSTA Vistos etc. Nota-se que a 

parte requerente não impulsionou o presente feito, conforme determinado, 

caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, 

do CPC. Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Deixo de 

proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, § 

1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 
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o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015168-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015168-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERSON MARQUIDES 

FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: WILIAN ALVES DA SILVA Vistos etc. 

Nota-se que a parte requerente não impulsionou o presente feito, 

conforme determinado, caracterizando-se, assim, total desídia conforme 

preleciona o art. 485, III, do CPC. Feita essa consideração, com escoro no 

art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Deixo de proceder a intimação da parte autora, em razão ao 

disposto no Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 

da lei 9.099/95. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015894-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VILMA MAGALHAES DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015894-49.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: EVA VILMA MAGALHAES DE FRANCA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento via boletos, direto em favor da parte 

credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012314-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REIS DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012314-11.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: RICARDO REIS DIAS DA SILVA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do 

CPC. O acordo estabelece o cumprimento via boletos, direto em favor da 

parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo 

instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001121-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual 

o requerente informa ser titular da Unidade Consumidora - UC 

6/2195057-1, instalada na residência de sua genitora. Aduz que, na data 

06/02/2019, a reclamada realizou uma inspeção no medidor de energia da 

residência e, posteriormente, recebeu outra inspeção, tendo seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por duas dívidas de R$ 

2.977,86 e R$ 310,07, com vencimento em 28/02/2019 e 30/11/2019, 

respectivamente, cujo consumo de energia não reconhece. Por essas 

razões requer a concessão da medida liminar a fim de impedir que a 

requerida realize a suspensão no fornecimento de energia da unidade do 

requerente, bem como determinar à requerida que efetue imediatamente a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. 

Fundamento e decido. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é 

definida no artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, que assim prevê: Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. (...) Consoante se extrai da dicção legal, o Juizado 

Especial destina-se ao processamento e julgamento de causas de MENOR 

COMPLEXIDADE, despontando absolutamente incompetentes diante de 
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demandas que envolvam minuciosa dilação probatória por afronta as suas 

diretrizes essenciais, pautadas na oralidade, simplicidade, economia 

processual e celeridade, nos termos do artigo 2º do referido diploma e 

conforme determina o Enunciado 54 do FONAJE: ENUNCIADO 54 – A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. Dos documentos 

juntados nos autos, ao contrário da narrativa da exordial, verifica-se que a 

primeira inspeção ocorreu em 09/11/2018 - TOI 695082 (id. 28002010) e 

apenas três meses depois, a segunda inspeção em 06/02/2019 - TOI 

699987 (id. 28002030) também encontrou anormalidade, sendo o mesmo 

medidor n. 2328307 instalado. Assim, necessário que se realize perícia no 

local para se averiguar as razões da quantidade apurada pela ENERGISA, 

inclusive se realmente existem alterações na instalação, posto que, em 

regra, a parte autora não aceita o resultado da vistoria feita pela empresa 

e, portanto, dar continuidade a este processo no Juizado Especial, diante 

do que foi apresentado, é adiar a solução que a parte autora precisa. No 

caso dos autos, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de 

realização de prova pericial na UC do requerente para constatação de 

possíveis irregularidades e efetivo deslinde da controvérsia, sendo este, 

inclusive, o pedido do autor em sua defesa administrativa (id. 28002035). 

Registre-se que a realização da prova pericial técnica impõe rito complexo 

que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. 

Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 

35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia técnica no campo da 

eletrotécnica ou da engenharia elétrica, de natureza complexa, que viola 

os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A perícia 

técnica no campo da engenharia elétrica, neste caso, não pode ser 

realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo 

legal mencionado. Ademais, a despeito do requerimento de inversão do 

ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta a parte 

requerente de provar os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do 

art. 337, I, do Novo CPC/2015, consoante disciplina a teoria do diálogo das 

fontes (nesse sentido, vide: TJRS, Apelação Cível Nº 70041118696, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/02/2013). Nesse sentido o 

entendimento da jurisprudência pátria, pelo que transcrevemos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL 

NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de 

competência dos juizados especiais de fazenda pública é dúplice: 

quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade) 2. A complexidade 

da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade 

de produção de prova pericial impedem o processamento do feito nos 

Juizados Especiais de Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF - AGI: 20150020315836, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE 

BRITO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE 

OFÍCIO. 1. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar 

matéria complexa, haja vista a necessidade de realização de prova pericial 

grafotécnica, a qual não se coaduna com o art. 3º da Lei 9.099/95. 2. 

Sendo assim, imprescindível reconhecer-se, de ofício, a incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível, cassar a sentença proferida, 

declarando-se extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

51, II, da Lei 9.099/95. (TJDF, Processo nº 2007.01.1.140294-2 (392134), 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Rel. 

Arlindo Mares. unânime, DJe 23.11.2009. Public. citada), (foi grifado). 

Imprescindível concluir, assim, que o Juizado Especial não detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Isto posto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013823-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1013823-74.2019.8.11.0002 Reclamante: Valmiro Rodrigues 

da Cruz Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas 

pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que em 

maio de 2019 recebeu uma fatura exorbitante que supera a sua média de 

consumo. Afirma que foi até a parte Requerida e esta se comprometeu a 

ajustar a fatura, tendo assim quitado a fatura, para posterior crédito do 

ajuste. Alega ainda que nos meses de Julho e Agosto a sua energia veio 

sem consumo, razão pela qual entendeu que se devia ao ajuste da fatura 

efetivada pela parte Requerida, todavia no mês de Setembro de 2019 

houve uma nova cobrança, que alega exorbitante, no importe de R$ 

1.341,98 (um mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito 

centavos). Aduz que procurou a parte Requerida para que fosse ajustada 

esta fatura, contudo foi informado que a fatura era devida em razão da 

inexistência de leitura nos meses de Julho e Agosto de 2019. Assim diante 

da cobrança acima da média, busca o refaturamento, bem como 

indenização a título de dano moral por ter tido os serviços de energia 

elétrica suspensos em razão de fatura cobrada de forma abusiva. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que a faturas 

questionada nos autos foram geradas de acordo com a leitura registrada 

no medidor da Unidade Consumidora da parte requerente, bem como a 

leitura efetuada no mês de setembro de 2019 teve um aumento acima da 

média, em decorrência de que as duas faturas anteriores foram zeradas, 

o que gerou o acúmulo, desta forma, não há que se falar em ilegalidade 

nas cobranças. Por fim requer a improcedência dos pedidos iniciais e a 

condenação da parte Requerente a título de pedido contraposto, do 

pagamento da fatura em aberto. A parte Requerente impugnou a 

contestação em sua totalidade, alegando que não restou demonstrado o 

motivo da cobrança tão abusiva. No contexto dos autos, verifico que 

apesar das alegações da parte requerente de que a cobrança de Maio de 

2019 foi equivocada, denoto que houve o faturamento pela média no mês 

de Abril de 2019, com uma média abaixo da própria média alegada pela 

parte Requerente, o que fez com que a fatura de Maio de 2019 fosse um 

pouco mais elevada. Da mesma forma constato que a diferença de 

consumo de energia registrada no mês questionado, setembro/2019, foi 

muito superior aos consumos registrados anteriormente, em decorrência 

do fato de que nos meses de Julho e Agosto de 2019, o consumo veio 

zerado, ocorrendo assim o acúmulo para a fatura do mês subsequente. 

Ademais é possível constatar pelo histórico de consumo de ID 25951433, 

no mês subsequente houve a leitura, registrando um consumo de 479 

kWh, portanto, observo que a cobrança do mês de setembro de 2019, que 

foi registrado o importe 1.314 kWh, não está em desacordo com a média 

de consumo equivalente ao período. Desta feita, entendo que a cobrança 

de 1.314 kWh está dentro do parâmetro suposto, levando em 

consideração o consumo registrado na Unidade Consumidora da parte 

Requerente. Embora a parte Requerente afirme que a cobrança deve ser 

tomada por base o consumo menor, não há comprovação por parte da 

Autora que não possua aparelhos que pudessem ensejar o aumento da 

energia conforme leitura efetivada, justificando assim o aumento. Desta 

maneira não há dúvida de que houve o acúmulo de energia, motivo pelo 

qual é justificável o consumo narrado na contestação. Embora haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 
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fatos, poderia ter comprovado de que realmente não possui aparelhos que 

pudessem gerar uma fatura conforme as cobradas pela parte Requerida. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. A parte 

Requerida apresentou pedido contraposto requerendo a condenação da 

parte Requerente a pagar os valores da fatura em aberto. Em análise aos 

autos é possível constatar que não houve o pagamento pelo consumo 

efetivado, comprovado nos autos por meio dos documentos apresentados 

na defesa, portanto é devido o valor equivalente ao consumo real da 

unidade consumidora pertencente ao requerente. Assim, tem-se por 

devido o valor apontado pela parte requerida no pedido contraposto no 

valor de R$ 1.341,98 (um mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e 

oito centavos), conforme pleiteado na contestação, restando deferido o 

pedido em questão. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem como JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo ainda a liminar 

concedida no ID 24550054. Diante da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente 

nos valores postulados no valor de R$ 1.341,98 (um mil trezentos e 

quarenta e um reais e noventa e oito centavos), que deverão ser 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% 

a.m. desde o vencimento das faturas. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013369-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GODOY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013369-94.2019.8.11.0002 Promovente: LUANA GODOY 

FERREIRA DE SOUZA Promovido: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Mérito Narra a autora que realizou 

compra na loja Reclamada que parcelou em 04 vezes, sendo todas as 

parcelas quitadas, que nos meses de junho, julho e agosto começou a 

receber intermináveis ligações de cobrança da empresa Ré, referente a 

um suposto “sorteio de premio” , que resolveu pagar a fatura para cessar 

a referida cobrança, sendo que lhe foi cobrado o valor de R$ 28,00 (vinte 

e oito reais). A reclamada sustenta que por uma falha operacional nos 

sistemas da empresa foi lançado o valor de um produto financeiro no 

cadastro da autora, razão do recebimento de faturas em sua residência, 

que a não houve a negativação do nome da autora e nega que a autora 

tenha recebido ligações de cobranças. Pois bem. Primeiramente ressalto 

que quanto ao dano material pleiteado entendo ser devido, vez que a 

própria Reclamada confirma em sua contestação que houve falha 

sistêmica resultando na cobrança perpetrada à autora. Merece prosperar, 

ainda, o pedido de restituição do valor pago indevidamente, no valor de R$ 

28,00 (vinte e oito reais). Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Destaco que a 

autora não comprovou nos autos que tenha procurado a empresa na 

tentativa de solucionar a lide administrativamente, e nem mesmo 

demonstrou as inúmeras cobranças/ligações feitas pela empresa 

Reclamada. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da 

prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de 

suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. O 

Reclamado tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua 

realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Desse modo, embora 

possa ser reconhecido que houve falha na prestação de serviço, bem 

como, a cobrança indevida, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Ora, a espécie revela de forma clara, que 

resta configurado, no máximo, mero aborrecimento. Com efeito, em que 

pese às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que 

a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 
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foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Não se afirma aqui que a 

conduta da empresa ré é admissível. Pelo contrário. A controvérsia, em 

princípio, pode revelar falha na prestação de serviço que merece atenção. 

No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação excepcional 

que autorize reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha 

do mero aborrecimento. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre 

as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 28,00 

(vinte e oito reais), na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020187-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020187-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada da determinação de id. 

27560201, a parte autora não cumpriu conforme solicitado, não juntando o 

histórico de consumo e contas de sua unidade consumidora, bem como as 

faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento dos 

apontamentos efetivados pela reclamada. Assim, considerando que tais 

documentos podem ser obtidos eletronicamente mediante simples cadastro 

(conforme aviso juntado no id. 27548744), ou até mesmo comparecendo 

pessoalmente em uma das agências da Energisa, resta evidente o 

desinteresse da parte autora em produzir os documentos solicitados por 

este juízo, descumprindo os artigos 319, 320 e 321 do CPC, devendo ser 

indeferida a inicial. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, 

inc. IV, ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I, do 

mesmo Código. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020194-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020194-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada da determinação de id. 

27560824, a parte autora não cumpriu conforme solicitado, não juntando o 

histórico de consumo e contas de sua unidade consumidora, bem como as 

faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento dos 

apontamentos efetivados pela reclamada. Assim, considerando que tais 

documentos podem ser obtidos eletronicamente mediante simples cadastro 

(conforme aviso juntado no id. 27549464), ou até mesmo comparecendo 

pessoalmente em uma das agências da Energisa, resta evidente o 

desinteresse da parte autora em produzir os documentos solicitados por 

este juízo, descumprindo os artigos 319, 320 e 321 do CPC, devendo ser 

indeferida a inicial. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, 

inc. IV, ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I, do 

mesmo Código. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 
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justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020197-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020197-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada da determinação de id. 

27561459, a parte autora não cumpriu conforme solicitado, não juntando o 

histórico de consumo e contas de sua unidade consumidora, bem como as 

faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento dos 

apontamentos efetivados pela reclamada. Assim, considerando que tais 

documentos podem ser obtidos eletronicamente mediante simples cadastro 

(conforme aviso juntado no id. 27552359), ou até mesmo comparecendo 

pessoalmente em uma das agências da Energisa, resta evidente o 

desinteresse da parte autora em produzir os documentos solicitados por 

este juízo, descumprindo os artigos 319, 320 e 321 do CPC, devendo ser 

indeferida a inicial. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, 

inc. IV, ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I, do 

mesmo Código. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011232-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011232-42.2019.8.11.0002. INTERESSADO: GENI MARIA GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. O 

pagamento já foi realizado, assim, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALI RAIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014709-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATHALI RAIANE 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o pagamento mediante o depósito em conta judicial. 

Intimo a parte credora a informar os dados bancários para realização da 

transferência conforme disposto no acordo – ID 27593775. Efetuado o 

depósito, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma que for 

requerida, desde que conste dos autos, se for o caso, instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014560-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1014560-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Joana da Conceição 

de Jesus Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sede de contestação, tenha pugnado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Outrossim, 

não obstante a Concessionária Ré tenha postulado em sua defesa pelo 

deferimento de prazo para a juntada posterior de “documentos”, entendo 

que o referido pleito não reivindica acolhimento. Diante da prescindibilidade 

da realização de uma audiência de instrução e julgamento, tenho que a 

Reclamada, no intuito de comprometer a credibilidade da tese inicial, 

deveria ter apresentado os mencionados “documentos” juntamente com a 

contestação. Destarte, INDEFIRO os pedidos formulados pela Reclamada 

e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Do 

mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que detém a titularidade 

da UC nº 6/2607565-5, bem como, que na data de 07/10/2019, foi 

surpreendida com o corte no fornecimento de energia e ainda, a retirada 

do equipamento medidor. A Autora relatou que, ao buscar esclarecimentos 

junto à Reclamada, foi informada que existia uma diferença de consumo de 

energia que não havia sido registrada pelo equipamento de medição e 

ainda, que existiam 02 faturas pendentes (nos valores de R$ 283,49 e R$ 

265,78) com vencimento em 31/05/2019. A Postulante alegou ter realizado 

o pagamento da fatura do mês 05/2019 e que não havia motivo para a 

cobrança de 03 faturas em um único mês. A Demandante ressaltou que, 

segundo a Reclamada, o restabelecimento do serviço somente iria ocorrer 

por meio de um parcelamento das dívidas, no entanto, por acreditar que a 

referida cobrança é abusiva, não acatou a proposta. A Reclamante 

informou que, apesar de ter tentado resolver a questão 

administrativamente (protocolos nº 2019927384, nº 20193745938, nº 

201929364 e nº 201927469), não obteve sucesso. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou preliminarmente que, consoante 

novo entendimento do STJ, subsiste não só a possibilidade de cobrança 

de débitos inerentes à recuperação de consumo, como também, não há 

nenhuma ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia. No 

tocante ao mérito da defesa, a Ré relatou que, após realizar uma vistoria 

na UC da Reclamante, constatou irregularidades que estavam 

impossibilitando a correta aferição do consumo de energia, bem como, 

informou que a Reclamante foi notificada de todos os atos praticados, não 

havendo de se falar em cerceamento de defesa. A Postulada destacou 

que, após sanar a irregularidade no medidor de consumo da UC, promoveu 

a revisão do quantum energético não aferido anteriormente e, 

consequentemente, emitiu as faturas de recuperação de consumo. A Ré 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, não houve ilegalidade na suspensão do fornecimento de 

energia, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão anexa ao ID nº 

24837216 que, em conformidade com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo documental anexado aos autos, 

tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório previsto 

pelo artigo 373, II, do CPC/2015. Segundo consta das normas previstas na 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo indício de procedimento 

irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as providências 

necessárias para sua caracterização e, consequentemente, apuração do 

consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (art. 129). In casu, 

apesar de ter sustentado em sua defesa que chegou a realizar uma 

vistoria na UC pertencente à Autora, bem como, que foram constatadas 

irregularidades no equipamento medidor, a Reclamada não apresentou 

absolutamente nenhuma prova apta para corroborar as suas alegações. 

Reza o artigo 129, § 1º, I, e § 2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL que: 

“Art. 129. (...) § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências 

para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...) § 

2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo supracitado à presente demanda, 

verifica-se que a Reclamada incorreu em patente violação às normas 

procedimentais da ANEEL, pois, não bastasse o fato de não ter informado 

a data exata em que foi realizada a mencionada “inspeção”, a 

Concessionária de Energia igualmente não apresentou nos autos nenhum 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” correspondente à famigerada vistoria 

(com a identificação pontual das irregularidades e dos técnicos 

responsáveis pela vistoria) ou ainda, alguma prova (como por exemplo um 

registro fotográfico) de que a Demandante (ou qualquer outra pessoa por 

ela indicada) chegou a acompanhar a inspeção. Ademais, consigna-se 

que a Concessionária Ré não se dignou em apresentar nenhuma prova de 

que a Autora realmente chegou a ser notificada para exercer o seu direito 

ao contraditório/ampla defesa (como, por exemplo, a comumente 

apresentada “Carta ao Cliente”), o que, definitivamente, faz emergir o 

caráter genérico da tese defensiva. Com respaldo nos referidos 

argumentos, não tendo a Reclamada se livrado do encargo de compor o 

conjunto de evidências visando comprovar efetivamente as 

irregularidades supostamente constatadas na UC da Reclamante, entendo 

que os débitos imputados em detrimento da consumidora são indevidos e, 

definitivamente, devem ser desconstituídos, o que, por corolário lógico, 

compromete o acolhimento do pedido contraposto formulado pela 

Concessionária de Energia. A fim de fortalecer toda a sucinta 

fundamentação supracitada, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRS: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AVARIA DO 

MEDIDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRENCIA 

DE INSPEÇÃO OU DE QUALQUER DOCUMENTO A EVIDENCIAR FRAUDE 

NO MEDIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008395873 

RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). Já no que se 

refere à pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela 

Demandante, entendo que a mesma também reivindica o acolhimento deste 

juízo. De fato, da exegese do entendimento atualmente perfilhado pelo STJ, 

subsiste a possibilidade de um débito decorrente de recuperação de 

consumo motivar o corte administrativo do fornecimento de energia de uma 

UC. Todavia, de suma importância ressaltar que o referido posicionamento 

não se amolda à presente demanda, pois, reitero, a Concessionária Ré 

não se prestou em comprovar qualquer inspeção realizada na UC da parte 

Autora (tanto é que não foi apresentada nem mesmo a cópia do Termo de 

Ocorrência e Inspeção), tampouco qualquer irregularidade que porventura 

estivesse maculando a UC (tanto é que não foi apresentado nenhum 

registro fotográfico ou laudo do INMETRO) ou ainda, que a Demandante 

chegou a ser previamente comunicada/notificada da inspeção 

propriamente dita ou que eventual inadimplemento da fatura eventual 

(recuperação de consumo) poderia motivar a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia. Portanto, com respaldo nas considerações acima 

mencionadas, bem como, tendo em vista que os documentos 

protocolizados nos autos evidenciaram que a Reclamante vem honrando 

todas as faturas mensais emitidas pela Concessionária, entendo que o 

procedimento incorrido pela Reclamada (qual seja, suspensão do 

fornecimento de energia) se revelou totalmente ilícito (artigo 186 do Código 

Civil). Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre 

ressaltar que, em se tratando de uma relação de consumo (na qual as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 
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preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados, o que não 

é o caso dos autos. No que concerne à reparação do dano, por se tratar 

de uma relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou 

seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código 

do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois, 

mesmo se tratando de um serviço de natureza essencial, bem como, 

estando a Demandante adimplente no tocante às suas faturas mensais e 

ainda, não tendo sido apresentada nenhuma prova da alegada inspeção 

ou de eventual irregularidade no equipamento medidor, mesmo assim o 

fornecimento da energia destinada à UC da consumidora foi indevidamente 

cortado/suspenso. No intuito de respaldar toda a fundamentação exarada 

neste decisum, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência 

oriunda do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO. 

AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO 

MEDIDOR E ANTES DO PERÍODO TIDO COMO IRREGULAR. CORTE ILEGAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. (...). 2. 

A recuperação de consumo levada a efeito pela concessionária de 

energia diz respeito aos três anos anteriores à apontada fraude e não a 

90 dias, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 

repetitivo n. 699, o que configura dívida pretérita, não passível de 

suspensão do fornecimento de energia. Ainda, reconhecida a 

arbitrariedade pelo corte referente à imputação de débito, porquanto não 

houve notificação prévia a respeito, o que configura o agir abusivo da ré. 

(...). 3. (...). Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que 

a suspensão se deu com base em dívida pretérita e ausente notificação 

prévia ao corte, recai sobre a empresa de energia o dever de indenizar o 

consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado. (...). 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 

70080254675 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/05/2019).”. (Destaquei). No que tange à prova do abalo moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, em se tratando de 

dano in re ipsa (presumido), todo o prejuízo imaterial suportado pela 

Demandante está concatenado a própria existência do ato ilícito, o qual, 

registra-se, nesta lide, se revela irrefutável. Nesse sentido, segue 

destacada uma decisão colegiada proferida pelo TJRJ: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE 

DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Concessionária que suspendeu o fornecimento 

de energia elétrica da residência da autora sob a alegação de existência 

de débito. Documentos apresentados pela Autora que refutam as 

alegações da concessionária. Falha na prestação de serviços 

caracterizada. Existe dano moral a compensar, configurado in re ipsa, 

certo que ¿a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de 

água, energia elétrica, telefone e gás natural configura dano moral¿ 

(verbete sumular nº. 192, deste E. Tribunal de Justiça). (...). RECURSO AO 

QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. (TJ-RJ - APL: 00003191120118190023 RIO DE JANEIRO ITABORAI 2 

VARA CIVEL, Relator: ELISABETE FILIZZOLA ASSUNCAO, Data de 

Julgamento: 05/06/2013).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade das faturas apuradas indevidamente a título de recuperação 

de consumo (nos valores de R$ 283,49 e R$ 265,78), bem como, para 

DETERMINAR que a Reclamada promova o cancelamento das mesmas 

junto aos seus sistemas. Outrossim, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e 

ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 24837216. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 06 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO VICENTE OAB - MT21844/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006820-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSENI SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA 

CORRENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora ROSENI SOARES PEREIRA 

que é correntista da instituição requerida e em fevereiro último foi até a 

agência para a emissão da fatura de seu cartão de crédito e que sem 

perceber que a mesma foi emitida em nome de terceira pessoa, fez o 

pagamento em 25/02/2019, e na próxima fatura (vencimento 28/03/2019) o 

saldo devedor não foi baixado, e procurando a agência foi-lhe informado 

que poderia ficar tranquila que ainda possuía um crédito no valor de 

R$80,35 (oitenta reais e trinta e cinco centavos), todavia, o valor de seus 

gastos naquele mês era de R$420,39 (quatrocentos e vinte reais e trinta e 

nove centavos), verificando depois que a parte requerida havia 

descontado de sua conta corrente o valor de R$509,62 (quinhentos e 

nove reais e sessenta e dois centavos), por isso o crédito anunciado, e 

tentando resolver administrativamente, pois jamais autorizou tal débito da 

conta, não obteve êxito. A reclamada, em sua peça de bloqueio, sustenta 
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que “De início, vale confirmar que, de fato, conforme se depreende do 

comprovante de pagamento anexado aos autos sob id. 21432329, a 

requerente efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

28/02/2019, no valor de R$ 642,50, em 25/02/2019; e que em 07/03/2019, 

por equívoco, foi debitado da conta corrente da mesma mais R$ 509,62. 

Entretanto, vale mais ainda esclarecer que o valor de R$ 509,62 foi 

revertido/estornado pela requerida à requerente na inclusa fatura com 

vencimento em 28/03/2019, também juntada com a inicial sob id. 21432324, 

de modo que a fatura ficou com saldo a crédito no valor de R$ -80,35, 

valor este que foi creditado na inclusa fatura com vencimento em 

28/04/2019, no valor de R$ 622,74. Tanto que, como confessado pela 

requerente na exordial, a mesma tinha um débito em aberto de R$ 420,39 

na fatura com vencimento em 28/03/2019, todavia, não teve de pagar, 

tendo em vista que foi devidamente compensado com o valor que lhe foi 

revertido/estornado. Ou seja, se o valor de R$ 509,62 não tivesse sido 

revertido/estornado na fatura com vencimento em 28/03/2019, a 

requerente teria que pagá-la. Além disso, observe que na fatura com 

vencimento em 28/04/2019, o valor cobrado foi de R$ 542,39, justamente 

porque foi subtraído o valor de R$ 80,35, referente o saldo residual da 

fatura vencida em 28/03/2019. Destarte, resta comprovado que a 

requerida realizou o estorno do valor debitado a mais na conta da 

requerente, que foi utilizado para quitar a integralidade do débito 

decorrente da fatura com vencimento em 28/03/2019 e parte do débito 

decorrente da fatura com vencimento em 28/04/2019. Portanto, o que se 

verifica é que não houve nenhum prejuízo para a requerente e que a 

requerida em nenhum momento agiu de má-fé”. sic Cumpre à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados, ou contestados genericamente 

(CPC, art. 341). Em simples análise aos autos, entendo que assiste parcial 

razão à parte autora, vejamos: Na espécie, a reclamada limitou-se a 

afirmar que a parte autora não sofreu nenhum dano/prejuízo, uma vez que 

o valor descontado de sua conta foi estornado como pagamento da fatura 

do mês 04/2019, todavia, a parte autora acostou na inicial, extrato 

bancário em que comprova a cobrança de taxas e encargos referente à 

utilização indevida do limite especial pela requerida. Ademais, em 

impugnação a parte autora demonstrou que a requerida continuou a 

cobrar as referidas taxas/encargos nos meses subsequentes, 

permanecendo a conta com saldo negativo, ressaltando que deixo de 

intimar a requerida para se manifestar acerca dos referidos documentos, 

uma vez que os extratos são gerados pela própria requerida. Por fim, a 

requerida não comprova aos autos que tinha autorização para realizar 

descontos na conta da parte autora. Registro que a parte autora, embora 

a requerida tenha gerado o boleto em nome de terceiros, é notório no 

referido documento que o valor total era totalmente divergente ao da sua 

fatura, existindo uma culpa concorrente, no momento em que a parte 

autora não conferiu os dados constantes no mencionado boleto. Pleiteia a 

parte reclamante, a condenação da requerida à repetição de indébito 

referente aos valores descontados indevidamente, no valor de 

R$1.019,24. No entanto, em que pese o ato ilegal da requerida em realizar 

desconto em sua conta da quantia de R$509,62, especialmente em seu 

limite especial, gerando a cobrança de taxas e encargos, o valor foi 

utilizado para quitação da fatura do mês de março/2019 e em caso de 

devolução do referido valor, acarretaria em enriquecimento ilícito da parte 

autora. No caso, tendo a requerida utilizado indevidamente o limite especial 

para pagamento da fatura, caberia à parte autora utilizar o valor que 

efetuaria o pagamento para cobrir o saldo de sua conta bancária. Todavia, 

a cobrança das taxas e encargos é indevida, o que deverá ser cessada 

imediatamente. Ressalta-se que em que pese a parte autora sustentar a 

sua ilegalidade e requerer a repetição de indébito, a autora não quantificou 

os referidos valores, não sendo cabível o pedido ilíquido em sede de 

Juizados Especiais, razão pela qual, deixo de determinar a sua devolução. 

Requereu ainda a parte autora a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. A parte autora teve valor descontado 

de sua conta/limite especial sem autorização e que gerou a cobrança de 

taxas e encargos no decorrer dos meses. Registra-se que a parte autora 

apresenta número de protocolo, o qual não foi contestado pela requerida. 

O tempo excessivo despendido em ligações destinadas ao call center e 

deslocamento pessoal à agência objetivando resolver administrativamente 

o problema gerado pela própria requerida e sem o devido sucesso, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Não 

destoa o entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 

1.6, das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

Enunciado N.º 1.6 - Call center ineficiente – dano moral: Configura dano 

moral a obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço 

de call center, por parte da empresa de telefonia, como estratégia para 

não dar o devido atendimento aos reclamos do consumidor. 

(http://www.tjpr.jus.br/enunciados-turmas-recursais) No mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INADEQUAÇÃO NO SERVIÇO 

DE CALL CENTER. Indenização imposta na sentença a título de danos 

morais majorada para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de 

cumprir de maneira adequada as funções esperadas da condenação 

(reparatória, punitiva e pedagógica). APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 

70040912214 - COMARCA DE SANTA MARIA - TJRS) Desta forma, diante 

do tempo despendido em ligações destinadas ao call center, corroborado 

com a frustração e angustia decorrente deste fato, não há dúvida quanto 

ao dano moral subjetivo (dano in re ipsa). Todavia, a fixação do montante 

da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender 

a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou 

objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação. 

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, fixo em R$ 4.000,00 a indenização por danos morais, 

importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, decido pela 

parcial procedência do pedido inicial para: 1) determinar que a requerida 

suspensa imediatamente a cobrança de quaisquer taxas e encargos 

decorrente da utilização indevida do limite especial e; 2) condenar a 

requerida a pagar à parte requerente a título de indenização por danos 

morais a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros de 

mora a partir da citação (19/07/2019) por se tratar de ilícito contratual e 

correção monetária, pelo INPC, desde a data da sentença. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010874-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. COSTA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010874-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: E. A. COSTA E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 
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que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010874-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. COSTA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010874-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: E. A. COSTA E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010874-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. COSTA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010874-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: E. A. COSTA E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010874-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. COSTA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010874-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: E. A. COSTA E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006970-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PETER ALVES BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO DAS MOTOS - COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA GARCIA OAB - MT0014815A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006970-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMIR PETER ALVES 

BASSANI REQUERIDO: ESTACAO DAS MOTOS - COMERCIO DE PECAS 

PARA MOTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 24239457, visando à correção da decisão 

proferida no ID 23689495, sob o argumento de que a decisão vindicada 

apresenta contradição, sob alegação de que o embargado tentou induzir o 

juízo a erro, vez que o atestado não se encontra em seu nome, sendo 

assim, não comprovou sua ausência na audiência. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou informação no 

ID 25265126, aduzindo que o atestado é da sua convivente, entretanto, 

informa a advogada que tentou entrar em contato com o autor para anexar 

a documentação comprovando, mas não obteve êxito. É o Breve Relato. 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 
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declaração é complementar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. No caso verifico que não é o 

caso de embargos de declaração, motivo pelo qual recebo a informação 

do reclamado como simples petição e assim passa a sua análise: O 

despacho prolatado no ID 23689495 determinou a intimação do reclamante 

diante do atestado anexado no ID 22800159, para informar se o repouso lá 

solicitado para sua esposa lhe impedia de comparecer em audiência 

marcada antes desse período, entretanto, conforme a petição da sua 

Advogada ID 25265126 não conseguiu contato com o seu cliente para 

apresentar a documentação e informação conforme despachado. Assim, 

ante o não cumprimento do que foi determinado no despacho do id. 

24461355, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485, III, do CPC. 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

 

Intimar Dr. Ediney Domingues

Barros OAB/MT 14.282, na qualidade de advogado do autor do fato 

Fernando Carlos

da Costa Nunes, nos autos código 215609, para tomar ciência da r. 

decisão

proferida nos autos supra, no prazo legal.

 

 

 

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018575-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARILZA PEREIRA LIMA Endereço: CDD VÁRZEA 

GRANDE, RUA BENTEVIS, N 10, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-971. Senhor(a) MARILZA PEREIRA LIMA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018575-89.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

MARILZA PEREIRA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO 

ROBERTO FELFILI - MT3923-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018613-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA EVANGELHISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018613-04.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 12:33:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018687-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANAINA PEREIRA DOS SANTOS CALDAS 

Endereço: RUA W, 04, QUADRA 100, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78135-430. Senhor(a) JANAINA PEREIRA DOS SANTOS 

CALDAS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018687-58.2019.8.11.0002 VALOR DA 
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CAUSA: R$ 15.357,10 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: JANAINA 

PEREIRA DOS SANTOS CALDAS Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018694-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GONCALINA NUNES DA SILVA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000. 

Senhor(a) GONCALINA NUNES DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018694-50.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: GONCALINA NUNES DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018700-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS Endereço: 

Rua Guimaraes Rosa, S/N, Planalto Ipiranga, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-615. Senhor(a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1018700-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018838-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIA RODRIGUES DE LARA Endereço: RUA 

TOME DE SOUZA, 22, QUADRA 99, RESIDENCIAL SAFIRA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) LUCIA RODRIGUES DE LARA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018838-24.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.107,28 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: LUCIA RODRIGUES DE 

LARA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018843-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMILTON BERTOLDO DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018843-46.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:07:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018848-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018848-68.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018857-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018857-30.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018885-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RAMOS BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDRE LUIZ RAMOS BENITES Endereço: RUA 

FAGUNDES SANTIAGO, 12, (LOT MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-510. Senhor(a) ANDRE LUIZ RAMOS 

BENITES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018885-95.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.124,70 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ RAMOS BENITES Advogado do(a) 

REQUERENTE: EMANUEL TORRES FRANCA - MT19110/A REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019338-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA Endereço: 

RUA F, 13, (LOT S MATEUS), QDA 01, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78152-092. Senhor(a) CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019338-90.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.037,70 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: CRISTIANE 

APARECIDA DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS - RO2218-B, JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019349-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO Endereço: RUA 

JORNALISTA NELSON RODRIGUES, S/N, JARDIM DAS FLORES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-710. Senhor(a) ANA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019349-22.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.109,01 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ANA MARIA DO 

ESPIRITO SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019600-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA JANDAIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANAINA JANDAIA DE ALMEIDA Endereço: RUA 

L, 13, QUADRA 44 LOTE 13, VILA ARTHUR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-150. Senhor(a) JANAINA JANDAIA DE ALMEIDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019600-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 139,20 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: JANAINA JANDAIA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO - 

MT23878/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019709-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVERSON DONATO DE SOUZA Endereço: RUA 

DAS BROMELHAS, 22, (RES A S CURVO) QD 10, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-326. Senhor(a) EVERSON DONATO DE 

SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019709-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2725 de 3112



DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: EVERSON DONATO DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019727-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NOEMIA DOS SANTOS GONCALVES Endereço: 

RUA MENDES DE NOBRE, 10, PIRINEU, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347. Senhor(a) NOEMIA DOS SANTOS GONCALVES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019727-75.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: NOEMIA DOS SANTOS GONCALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010155-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DE SOUZA PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte Autora a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019466-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSAINNE DIVINA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSAINNE DIVINA SILVA MIRANDA Endereço: 

Av. Cel Escolastico, S/Nª em Varzea Grande - MT, INDEFINIDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-015. Senhor(a) JESSAINNE DIVINA SILVA 

MIRANDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019466-13.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.189,16 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JESSAINNE DIVINA SILVA 

MIRANDA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2726 de 3112



do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019185-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES 

Endereço: RUA UM, 09, QUADRA 10, RESIDENCIAL VERE NOVA 

ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019185-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.623,43 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: BERNADETE CRISTINA CORREA DE 

MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018890-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA MARCOLINO 

Endereço: Rua Vinte e seis de dezembro, unipark em Varzea Gr, (COHAB 

C REI), UNIPARK, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-326 Senhor(a) 

SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA MARCOLINO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018890-20.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.160,68 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA 

MARCOLINO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019657-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADELAINE GONCALINA DA SILVA Endereço: 

RUA DA BONDADE, 516, (LOT NÚCLEO G GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-018. Senhor(a) ADELAINE GONCALINA DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019657-58.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ADELAINE GONCALINA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: INDIANARA MAZIERO - MT15739/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018931-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS 

Endereço: Rua G, 3, qd 8, Pq Del Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-971 Senhor(a) ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018931-84.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.069,64 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS LINO - MT0016750A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020011-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA THAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020011-83.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 14:35:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006334-83.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018972-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PATRICIA ANDRE DA SILVA Endereço: RUA 

PROFESSORA JUVENILIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, 14, (LOT PIRINEU), 

Qda 08,, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-350 

Senhor(a) PATRICIA ANDRE DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018972-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.794,34 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: PATRICIA ANDRE DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018867-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JAYANE CORREA DA SILVA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) JAYANE CORREA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018867-74.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: JAYANE CORREA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017605-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017605-89.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 13/12/2019 

14:38:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018814-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAVID SOUZA RIBEIRO Endereço: Rua Quatro, 

16, Qd. 9 - Etapa 01, Residencial São Benedito, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78152-468. Senhor(a) DAVID SOUZA RIBEIRO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018814-93.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.151,84 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: DAVID SOUZA 

RIBEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018805-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018805-34.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 14:58:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019084-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAVI CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019084-20.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 
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declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 15:00:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019057-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CABRAL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019057-37.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 15:02:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013352-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HENRIQUE AUGUSTO DE MAGALHAES Endereço: 

RUA ILMA DE SOUZA XAVIER, (LOT C N S GUIA), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-130 Senhor(a) HENRIQUE AUGUSTO DE 

MAGALHAES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013352-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.299,60 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

29/10/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: HENRIQUE AUGUSTO DE 

MAGALHAES Advogados do(a) REQUERENTE: TAIS GONCALVES 

MELADO - MT8524-O, ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES - 

MT0010756A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013352-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013352-58.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019165-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIANA BARBOSA Endereço: RUA UM, 10, 

QUADRA 02, PARQUE SÃO JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) JULIANA BARBOSA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019165-66.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.146,77 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

JULIANA BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019015-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTHOR BRUNO DOMINGOS LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019015-85.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:44:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019891-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGITTE ANDREINA HERRERA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRIGITTE ANDREINA HERRERA RAMOS 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) BRIGITTE ANDREINA HERRERA RAMOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019891-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: BRIGITTE 

ANDREINA HERRERA RAMOS Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019150-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2732 de 3112



GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019150-97.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 15:12:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008849-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008849-91.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019741-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019741-59.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 15:14:21

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019966-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JUNIO BEGATTI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019966-79.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

15:11:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019733-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 

Endereço: RUA 19, 07, QDA. 35, JARDIM MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) ROSANGELA EVANGELISTA 

DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019733-82.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: CONCEICAO FABIANE DA SILVA - MT26259/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019660-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES GOMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO FRANCISCO NUNES GOMES Endereço: 

RUA RAIZINHA, 7, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78148-150. Senhor(a) ANTONIO FRANCISCO NUNES GOMES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019660-13.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.158,79 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: ANTONIO 

FRANCISCO NUNES GOMES Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020087-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANNY LAURA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAIANNY LAURA DE MORAES SANTOS 

Endereço: RUA SERGIPE, 50, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-040. Senhor(a) RAIANNY LAURA DE MORAES 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020087-10.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: RAIANNY LAURA DE MORAES 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - MT7329-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019968-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019968-49.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 
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2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

19/12/2019 15:47:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020371-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIO CEZAR DA SILVA Endereço: AV BOM 

SUCESSO, 01, BOM SUCESSO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. 

Senhor(a) JULIO CEZAR DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020371-18.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JULIO CEZAR 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019191-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANEIDE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA VILANEIDE DE SOUSA Endereço: RUA M, 

1, QUADRA 19, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) MARIA VILANEIDE DE SOUSA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019191-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.146,20 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARIA VILANEIDE DE SOUSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020371-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2735 de 3112



GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIO CEZAR DA SILVA Endereço: AV BOM 

SUCESSO, 01, BOM SUCESSO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. 

Senhor(a) JULIO CEZAR DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020371-18.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JULIO CEZAR DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020420-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCELENE DE SOUZA Endereço: RUA BARRA 

DO GARÇAS, 03, NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000. Senhor(a) LUCELENE DE SOUZA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020420-59.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 162,31 

ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: LUCELENE DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019262-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRESPIM GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRESPIM GONCALO DE CAMPOS Endereço: RUA 

ONZE, 20, QUADRA 202, SAO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347 Senhor(a) CRESPIM GONCALO DE CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019262-66.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: CRESPIM GONCALO DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 
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audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019925-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAIANE MARIANE DE ALMEIDA Endereço: RUA 

NOVENTA E TRES, 10, JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) DAIANE MARIANE DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019925-15.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.106,23 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: DAIANE MARIANE DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008658-46.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017641-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA APARECIDA QUEIROZ COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017641-34.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 13/12/2019 

17:10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1019247-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIANA LIMA OLIVIERA Endereço: RUA 

DUZENTOS, 06, LOTE 68, NOVA FRONTEIRA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-971 Senhor(a) MARIANA LIMA OLIVIERA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019247-97.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.089,79 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: 

MARIANA LIMA OLIVIERA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017646-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE BARROS ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017646-56.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

13:05:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019975-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIALE FIALHO EGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019975-41.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

15:37:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019800-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANCISCO DE SOUZA FARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019800-47.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

14:40:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020049-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020049-95.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

15:45:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019923-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019923-45.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

15:03:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019197-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SILVIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SANDRO SILVIO ALVES DOS SANTOS Endereço: 

RUA CACHOEIRINHA, 12, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-060 Senhor(a) SANDRO SILVIO ALVES DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019197-71.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: SANDRO SILVIO ALVES DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON DA SILVA CORREA - 

MT23278/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017661-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN LETICIA SENE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017661-25.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

13:41:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019940-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

JAIRCE DE SOUZA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019940-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR RIBEIRO TEIXEIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, formulado pela parte autora, em desfavor do 

DAE/VG – Departamento de Água do Município de Várzea Grande, cujo 

objeto é a determinação de que a autarquia demandada restabeleça seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2739 de 3112



abastecimento de água, bem como se abstenha de registrar seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o que merecia destaque. Inicialmente, é 

de se destacar que a sentença prolatada nos autos pro processo de nº 

8013769-57.2017, declarou inexistente o débito “na forma cobrada pelo 

requerido (havendo, pois, possibilidade de parcelamento ou inserção 

gradativa nas próximas faturas)” ou seja, o débito não fora declarado 

inexistente quanto ao dever de pagar pela água utilizada, mas declarado 

inexistente na forma cobrada. Logo, o que se extrai da sentença em 

questão, é que o valor deve ser pago, mas de forma parcelada, e não em 

cobrança uma, esta declarada inexistente (forma da cobrança). Pois bem, 

nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

consoante se verifica da documentação apresentada, o abastecimento de 

água do reclamante fora suspenso por débito pretérito, ato este ilegal por 

parte da concessionária, consoante pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA.DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO. 

ILEGALIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar 

obscuridade, contradição, ou suprir omissão verificada no decisum, 

acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado ou, 

ainda, para a correção de eventual erro material do julgado. 2. Sobre o 

ponto em que se alega haver omissão, o Tribunal a quo concluiu que a 

dívida pendente de pagamento diz respeito a período vencido há anos; a 

prestadora do serviço não pode cortar o fornecimento de água, 

considerando a regular quitação das contas atuais (e-STJ fl. 290).3. É 

descabido o corte do fornecimento de água nos casos em que se trata de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser 

reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de 

cobrança. Precedentes.4. Como o aresto recorrido está em sintonia com o 

decidido nesta Corte, deve-se aplicar à espécie o contido na Súmula 

83/STJ. Com efeito, o referido verbete sumular aplica-se aos recursos 

especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do 

permissivo constitucional.5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito 

infringente. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1085216 RJ 2008/0183119-5, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013) Assim, resta, 

pelo menos em juízo sumário, insofismável a probabilidade de direito, 

quanto ao restabelecimento do abastecimento. Contudo, como dito no 

acima, permanece o dever de o reclamante efetuar o pagamento, ainda 

que de forma parcelada, do débito afeto ao ano de 2016, não se 

mostrando ilegítima a cobrança pela via administrativa, ainda que com 

eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para 

determinar que a requerida restabeleça o abastecimento de água da UC 

registrada sob a matrícula 3517.2, no prazo de 24h. Nos termos do 

Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação das contestações. Aportando nos autos as peças de 

defesa, intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 

05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Cumpra-se. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019167-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA BARRETO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAIANE CRISTINA BARRETO SANCHES 

Endereço: RUA ANTONIO SOTERO DE ALMEIDA, 524, CONTRUMAT, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-200 Senhor(a) DAIANE CRISTINA 

BARRETO SANCHES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019167-36.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.347,46 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: DAIANE CRISTINA BARRETO SANCHES Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019011-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELI DAS DORES Endereço: RUA BARCELOS 

QUADRA 169, 02, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-781 Senhor(a) SUELI DAS DORES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019011-48.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.087,09 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: SUELI DAS DORES Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA - MT17538-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017834-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO WORK DIGITAL EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017834-49.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

12:37:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018771-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA COHAB VERDE, 13, Qd 30, Cohab Santa Fé, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-348 Senhor(a) SIMONE FERNANDA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018771-59.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/02/2020 Hora: 14:45 INVENTARIADO: SIMONE FERNANDA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado do(a) INVENTARIADO: JOZAN GOMES 

DE ANDRADE - RJ157025-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018754-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018754-23.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 
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de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

12:56:47

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009859-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAMILA DA SILVA FELFILLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ISABELA CAMILA DA SILVA FELFILLI Endereço: 

RUA DOM AQUINO CORRÊA, 57, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-550 Senhor(a) ISABELA CAMILA DA 

SILVA FELFILLI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009859-73.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 25/09/2019 

Hora: 13:00 REQUERENTE: ISABELA CAMILA DA SILVA FELFILLI 

Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA ANYELLE DA SILVA 

LUCHTENBERG - MT24414/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009859-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAMILA DA SILVA FELFILLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009859-73.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020384-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA Endereço: AV. 

SÃO GONÇALO, 808, LOT C SUL), MARINGA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020384-17.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 28/01/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CONCEICAO FABIANE DA SILVA - MT26259/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013896-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013896-46.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 19 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020870-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEOVANY RAIMUNDO DOS SANTOS Endereço: 

RUA PADRE FERRO, 13, Q50 L13, JARDIM MARINGA I, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78120-580 Senhor(a) GEOVANY RAIMUNDO DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020870-02.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.999,61 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: GEOVANY RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERMESON VIEIRA PIMENTA - MT26421/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021026-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA QUIXABEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1021026-87.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.038,40 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: FERNANDA QUIXABEIRA 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE DA 

SILVA MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009508-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE BEZERRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA OAB - MT25404/O (ADVOGADO(A))

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOYCE BEZERRA TRINDADE Endereço: RUA 

CUIABÁ, 12, (LOT N M GROSSO), CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78134-262 Senhor(a) JOYCE BEZERRA TRINDADE: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009508-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.310,04 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/12/2019 Hora: 13:45 

REQUERENTE: JOYCE BEZERRA TRINDADE Advogados do(a) 

REQUERENTE: JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - MT15579/O, 

BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - MT25404/O REQUERIDO(A): SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 24 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA ALCINA DA ROCHA Endereço: AV SAO 

GONCALO, 22, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) MARIA ALCINA DA ROCHA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000473-82.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARIA 

ALCINA DA ROCHA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019810-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZENILDA DE SOUZA Endereço: RUA 36, (LOT JD 

O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-145 

Senhor(a) ZENILDA DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019810-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

ZENILDA DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL 

COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANER RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000317-94.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

08/01/2020 11:04:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019597-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SULLYWAM PEREIRA BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO SULLYWAM PEREIRA BRUM Endereço: 

RUA ANTONIO MARIA, 03, QUADRA 57, JARDIM ITORORO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) BENEDITO SULLYWAM 

PEREIRA BRUM: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019597-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.173,09 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

BENEDITO SULLYWAM PEREIRA BRUM Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

CLARO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000488-51.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

08/01/2020 12:14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012020-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS 

Endereço: RUA SALIM NADAF, 1444, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-500 Senhor(a) FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012020-56.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.289,94 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 17/10/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: FRANCISCA 

APARECIDA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017573-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CAMPOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a Parte Promovente para que emende a Inicial, tendo em vista a 

Divergência entre o Polo Passivo Cadastrado no Sistema (INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA) e o Promovido que consta 

na Inicial (TELEFONICA BRASIL S.A), no prazo de 15 (Quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017948-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NILTON KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA 

Endereço: R PRES EURICO GASPAR DUTRA, 353, JD GLORIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) NILTON KLEBER DOS SANTOS 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017948-85.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: NILTON 

KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
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NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018651-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINALDO M GUIMARAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018651-16.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 13:00:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018655-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EBSON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018655-53.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 13:06:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018661-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSE TEODORO ASSUNCAO Endereço: RUA 

PAQUISTÃO, 16, Inexistente, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) ROSE TEODORO ASSUNCAO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018661-60.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.458,60 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: ROSE TEODORO ASSUNCAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B 

REQUERIDO(A): NATURA COSMÉTICOS S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA 20 

DE OUTUBRO, (RES N ESPERANÇA), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78144-362. Senhor(a) JOAO ALVES DOS SANTOS A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008613-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.584,52 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 27/09/2019 

Hora: 15:00 REQUERENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS, SEBASTIANA DE 

JESUS DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON 

SOARES DA SILVA - MT26472/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O REQUERIDO(A): 

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS Endereço: 

RUA 20 DE OUTUBRO, (RES N ESPERANÇA), PETRÓPOLIS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78144-362. Senhor(a) JOAO ALVES DOS SANTOS e 

outros: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008613-42.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.584,52 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 27/09/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS, 

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O 

REQUERIDO(A): SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA 20, 

QUADRA 62, Nº 9, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT, 

CEP: 78.135-000. Senhor(a) JOAO ALVES DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008613-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.584,52 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 

31/01/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS, 

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O 

REQUERIDO(A): SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS Endereço: 

RUA 20, QUADRA 62, Nº 9, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA 

GRANDE - MT, CEP: 78.135-000. Senhor(a) SEBASTIANA DE JESUS DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008613-42.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.584,52 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JOAO ALVES 

DOS SANTOS, SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O Advogado 

do(a) REQUERENTE: WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O 

REQUERIDO(A): SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI Endereço: AVENIDA MADRID, 196, (LOT RODOVIÁRIA 

PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-076 Senhor(a) 

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1008613-42.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.584,52 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JOAO ALVES 

DOS SANTOS, SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WANDERSON SOARES DA SILVA REQUERIDO: SOLIMOES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Várzea Grande/MT, 

8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018681-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES TEIXEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADILES TEIXEIRA COELHO Endereço: RUA 

AMAPÁ, S/N, QUADRA 72, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-030 Senhor(a) ADILES TEIXEIRA COELHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1018681-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 17.337,67 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ADILES TEIXEIRA 

COELHO Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007330-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABET ELISA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA SOUZA CASTRO DE ABREU (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELISABET ELISA DE SIQUEIRA Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1856, SALA 1008, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000. Senhor(a) ELISABET ELISA DE SIQUEIRA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 
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e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007330-81.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.680,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/11/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: ELISABET ELISA DE SIQUEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - MT0012856A 

REQUERIDO(A): MAYRA SOUZA CASTRO DE ABREU ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018721-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LANES NEVES DA COSTA BASTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018721-33.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 14:30:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018729-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEGRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEANDRO NEGRETTI Endereço: AV DA FEB, 172, 

JD ALAMEDA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

LEANDRO NEGRETTI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018729-10.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: LEANDRO NEGRETTI Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 06/08/2019, 

às 15h45min, na sede deste Juizado Especial.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIEL SOUZA DA SILVA Endereço: Rua 

Poconé, 905, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-015 Senhor(a) DANIEL SOUZA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000179-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: DANIEL SOUZA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA 

COSTA - MT0023047A REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018745-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLEUSA MARIA FERREIRA Endereço: RUA 

ITATIAIA, S/N, QUADRA 99, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) CLEUSA MARIA FERREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018745-61.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.656,47 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 14:45 INTERESSADO: CLEUSA 

MARIA FERREIRA Advogado do(a) INTERESSADO: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES VELASCO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CHARLES VELASCO MARTINS Endereço: RUA 

JOAO VICENTE DE BARROS, 10, (LOT MANGA), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-640 Senhor(a) CHARLES VELASCO MARTINS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000244-25.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.407,01 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: CHARLES VELASCO MARTINS Advogado do(a) 

REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - MT25734/O 

REQUERIDO(A): VIA VAREJO S/A e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CANDIDA E SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERCELENE FERNANDES PINTO OAB - MT170340-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE 

Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BARBARA CANDIDA E SILVA EIRELI - ME 

Endereço: RUA ARY PAES BARRETO, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-091 Senhor(a) BARBARA 

CANDIDA E SILVA EIRELI - ME: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006277-65.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 32.650,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

08/08/2019 Hora: 12:30 REQUERENTE: BARBARA CANDIDA E SILVA 

EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: GERCELENE FERNANDES 

PINTO - MT17034/O REQUERIDO(A): TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018760-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018760-30.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 15:36:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARIO BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEOMARIO BENEDITO DE CAMPOS Endereço: 

RUA 24 DE MAIO, FEIRA CENTRO PERTO TERMINAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-100 Senhor(a) LEOMARIO BENEDITO 

DE CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000206-13.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: LEOMARIO BENEDITO DE CAMPOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO - 

MT0013624S REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIANE RODRIGUES DE FARIAS 

Endereço: AV FILINTO MÜLLER, - DE 2453/2454 A 2745/2746, JARDIM 

PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 Senhor(a) ELIANE 

RODRIGUES DE FARIAS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007341-13.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/08/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

ELIANE RODRIGUES DE FARIAS REQUERIDO(A): FABIANO REZENDE 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE, 15 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018768-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018768-07.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 15:41:22
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CASSIANO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 13/08/2019, 

às 14h30min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009321-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JORGE LUIZ DE CAMPOS 

Endereço: RUA ALTA FLORESTA, 13 QUADRA 47, (LOT N M GROSSO), 

CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78134-270 Senhor(a) 

JORGE LUIZ DE CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009321-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/09/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: JORGE LUIZ DE CAMPOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018770-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018770-74.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 15:50:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018795-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018795-87.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 15:57:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018798-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018798-42.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 
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de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 16:05:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018821-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FERNANDA CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018821-85.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 16:08:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018826-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ELUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018826-10.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 16:10:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018828-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018828-77.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 16:16:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009196-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDECUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME 

Endereço: RUA PADRONAL, Qd. 39, Lote 05, (LOT PRQ LAGO), PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-670 Senhor(a) COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009196-27.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.499,84 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/09/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O 

REQUERIDO(A): THIAGO SANTOS DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018888-50.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER TRINDADE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018888-50.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 16:25:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009095-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BALIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANAINA BALIANO OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 11, PARQUE INDUSTRIAL ATLÂNTICO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-238 Senhor(a) JANAINA BALIANO 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009095-87.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, TRANSPORTE 

AÉREO, CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/09/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: JANAINA BALIANO OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR NEGRAO BACARJI - MT26773/O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 2 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO Endereço: 

RUA CAPITÃO MANOEL PINHEIRO, 08, (LOT JD MARAJOARA I), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-470 Senhor(a) ANA 

MARIA DE ALMEIDA BARRETO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000297-06.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019368-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELISANGELA CASTRO DA SILVA Endereço: RUA 

POCONÉ, 905, (LOT STA LUZIA), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78130-333 Senhor(a) ELISANGELA CASTRO DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019368-28.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

ELISANGELA CASTRO DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O, RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018921-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAOLA RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA PAOLA RAMOS DE ARRUDA Endereço: 

CDD VÁRZEA GRANDE, 3, RUA MIGUEL LEITE, S/N, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) JESSICA PAOLA 

RAMOS DE ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018921-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.392,47 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: JESSICA PAOLA RAMOS DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS LINO - 

MT0016750A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008909-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DAYANE RAMALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Endereço: RUA 

PADRONAL, Qd. 39, Lote 05, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-670 Senhor(a) COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008909-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.583,96 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): NAYARA 

DAYANE RAMALHO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 2 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDECUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA DANIELA DA SILVA 

Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, - DE 2624/2625 A 3087/3088, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-305 Senhor(a) PATRICIA DANIELA 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007943-04.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.666,07 ESPÉCIE: [CLÁUSULA PENAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

05/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: PATRICIA DANIELA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

MT0012443A REQUERIDO(A): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008813-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMPARO MERINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES SOUZA SIMAO PECAS E GUINCHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSA AMPARO MERINO LOPES Endereço: RUA 

DUQUE DE CAXIAS, 200, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

Senhor(a) ROSA AMPARO MERINO LOPES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 
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Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008813-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.889,28 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/09/2019 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ROSA AMPARO MERINO LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA MERINO - MT0012669A-O 

REQUERIDO(A): HERNANDES SOUZA SIMAO PECAS E GUINCHO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019064-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILEIDE PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019064-29.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

08/01/2020 16:53:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018922-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAOLA RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA PAOLA RAMOS DE ARRUDA Endereço: 

CDD VÁRZEA GRANDE, 3, RUA MIGUEL LEITE, S/N, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) JESSICA PAOLA 

RAMOS DE ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018922-25.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.384,82 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JESSICA PAOLA RAMOS DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS LINO - 

MT0016750A REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019054-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019054-82.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

08/01/2020 16:54:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019434-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA Endereço: 

RUA 13, 12, (LOT JD MARAJOARA II) Quadra 57, Casa 12, MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-558 Senhor(a) ELISANGELA SOUZA 

DE ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019434-08.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: ELISANGELA SOUZA DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA 

DA COSTA - MT0023047A REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018926-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SANDRA REGINA DE BARROS Endereço: AV 

ANISIO HADDAD, 38, QD 31, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78150-000 Senhor(a) SANDRA REGINA DE BARROS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1018926-62.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.110,81 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: SANDRA 

REGINA DE BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS 

LINO - MT0016750A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018930-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIELA PATRICIA DA SILVA Endereço: Rua G, 

3, qd 8, Pq Del Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) 

DANIELA PATRICIA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018930-02.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.298,06 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: DANIELA PATRICIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS LINO - MT0016750A 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019121-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019121-47.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 8 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

08/01/2020 17:23:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019135-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE FAUSTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALINNE FAUSTINA DE ALMEIDA Endereço: RUA 

MUZAMBINHO, 01, QUADRA 01, JARDIM UNIÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78128-990 Senhor(a) ALINNE FAUSTINA DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019135-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: ALINNE FAUSTINA DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTURION HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDRE SANTURION HENRIQUE Endereço: 

AVENIDA GARÇAS, S/N, QUADRA 08 LOTE 13, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) ANDRE SANTURION 

HENRIQUE: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010476-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 24/09/2019 Hora: 14:45 REQUERENTE: ANDRE SANTURION 

HENRIQUE Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI - MT0018894A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019283-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KENNEDY DE ALMEIDA OLIVEIRA Endereço: RUA 

6, 07, ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

KENNEDY DE ALMEIDA OLIVEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019283-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: KENNEDY DE ALMEIDA 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009191-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIRIANY YARA PONCE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Endereço: RUA 

PRESIDENTE RICARDO JARDIM, Nº. 08, QUADRA 62, COHAB CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE–MT, CEP: 78118-284. Senhor(a) COLEGIO EVOLUCAO 

LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009191-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.914,47 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/11/2019 Hora: 14:15. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA 

- ME Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): EIRIANY YARA PONCE ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020527-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVERSON GARCIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAYVERSON GARCIA SANTOS Endereço: RUA 

RITA LOBATTO VELHO LOPES, 160, COHAB 8 DE MARÇO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) DAYVERSON GARCIA 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020527-06.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.012,10 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 12:15 REQUERENTE: DAYVERSON GARCIA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES Endereço: 

RUA MAJOR JOAO VIEIRA, 218, JD MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78128-990 Senhor(a) JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000201-88.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 10/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JUNIOR 

CAVALCANTE RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 
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extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEILI PERTELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ARICEILI PERTELY DA SILVA Endereço: AV. 

ALZIRA SANTANA, 3.103, BLOCO 06 APTO 03, JARDIM COSTA VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) ARICEILI PERTELY 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000260-76.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.738,16 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ARICEILI PERTELY DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS - MT12893-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020637-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCAS ROMAO DA SILVA Endereço: Rua 

Dezessete, 23, Residencial Jacarandá, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-533 Senhor(a) LUCAS ROMAO DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020637-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: LUCAS ROMAO DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000652-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARONITA HELENA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARONITA HELENA CORREA Endereço: RUA 

GOIÁS, (RES A CANELAS), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-390 Senhor(a) MARONITA HELENA CORREA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000652-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: MARONITA HELENA 

CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO RODRIGO CORREA DA 

SILVA - MT24421-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017950-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA Endereço: 

Rua sete, Jardim Ouro Verde, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-000 

Senhor(a) LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017950-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 12:15 

REQUERENTE: LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018534-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROSEMARY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: REGINA ROSEMARY DA SILVA Endereço: RUA 

SEMPRE-VIVA, 23, (RES FLOR DO IPÊ), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78117-358 Senhor(a) REGINA ROSEMARY DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018534-25.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.459,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 12:30 REQUERENTE: 

REGINA ROSEMARY DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIGREISO REIS LINO - MT0016750A REQUERIDO(A): LOJAS RIACHUELO 

SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014803-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: APARECIDA DE FATIMA PRANDINI Endereço: 

RUA SANTO ANTÔNIO, 339, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-117 Senhor(a) APARECIDA DE FATIMA 

PRANDINI: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014803-21.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

APARECIDA DE FATIMA PRANDINI Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL 

GOMES DE FREITAS - MT18613-O REQUERIDO(A): BANCO PAN 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JEFFERSON ANDRADE DA SILVA Endereço: RUA 

SÃO JOÃO BATISTA, (LOT JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78130-376 Senhor(a) JEFFERSON ANDRADE DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000614-04.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.201,08 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JEFFERSON 

ANDRADE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - MT25777/O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019898-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019898-32.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

09/01/2020 13:09:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020236-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA SUZANA DOS SANTOS Endereço: 

RUA QUINZE, 08, 24 DE DEZEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) ROSANGELA SUZANA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020236-06.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.180,91 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: ROSANGELA SUZANA 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017448-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017448-19.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

12:55:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017649-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE ESPIRITO SANTO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017649-11.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

13:09:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017650-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE GOES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(REQUERIDO)

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017650-93.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

13:15:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017758-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO TIBAGI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRINIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017758-25.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

16:11:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020028-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020028-22.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

16:28:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017801-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA DA COSTA RAMOS MEDINA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017801-59.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

12:23:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018509-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018509-12.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 13:26:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017803-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE PAULA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADILSON DE PAULA MENDES Endereço: RUA 

MARGARIDA MARQUES, 02, SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) ADILSON DE PAULA MENDES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017803-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.121,01 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: ADILSON DE PAULA MENDES Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017835-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATI APARECIDA CLARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017835-34.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

12:42:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019099-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA QUEIROZ DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SELMA QUEIROZ DIONISIO Endereço: RUA 

ÉBANO, 501, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-282 Senhor(a) SELMA QUEIROZ DIONISIO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019099-86.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 12:15 REQUERENTE: SELMA 

QUEIROZ DIONISIO Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE COSMETICOS 

E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017847-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLLE MARTINS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAYLLE MARTINS COELHO Endereço: AVENIDA 

FILINTO MÜLLER, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-044 Senhor(a) RAYLLE MARTINS COELHO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017847-48.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: RAYLLE MARTINS COELHO 

Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

MT14519-O, FABIO JOSE DOS SANTOS - MT16263-O REQUERIDO(A): 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018056-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018056-17.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

15:30:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019560-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBESMAR BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RUBESMAR BALBINO DA SILVA Endereço: RUA 

DONA MARIA DO CARMO DE ASSIS, 310, JARDIM MARINGÁ, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-570 Senhor(a) RUBESMAR BALBINO DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019560-58.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 386,86 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 12:30 REQUERENTE: RUBESMAR 

BALBINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA 

SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017989-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCILENE COSTA DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA BENEDITO XAVIER DE CAMPOS, 06, QUADRA 133, JARDIM PAULA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LUCILENE COSTA DO 

NASCIMENTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017989-52.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 357,07 ESPÉCIE: 

[ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: LUCILENE COSTA DO NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018228-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018228-56.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 18/12/2019 

14:01:06

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019106-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ADALBERTO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ISAIAS FERREIRA FRANCA - HOTEL - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019106-78.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 13:46:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019211-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019211-55.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 13:48:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018284-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018284-89.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 18/12/2019 

14:32:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018101-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TORRES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANA TORRES XAVIER Endereço: Avenida 

Verdão, 06, Santa Luzia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78165-000 

Senhor(a) ADRIANA TORRES XAVIER: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018101-21.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.166,31 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: ADRIANA TORRES XAVIER Advogado do(a) REQUERENTE: 

JAIR DEMETRIO - MT15904-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018106-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT8609-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CHARLES GOMES RODRIGUES Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO FIM, 

JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

Senhor(a) CHARLES GOMES RODRIGUES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018106-43.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

CHARLES GOMES RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - MT8609-O REQUERIDO(A): GOL 

LINHAS AEREAS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018934-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018934-39.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

09/01/2020 14:41:26

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018997-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHIANE MARQUES DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018997-64.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:36:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019176-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019176-95.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 19/12/2019 

13:56:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006909-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIS EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA SEBASTIÃO DOS ANJOS, (LOT CONSTRUMAT), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-256 Senhor(a) LUIS 

EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006909-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.080,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 29/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: LUIS EDUARDO GONCALVES 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - MT16216-O REQUERIDO(A): OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015960-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES Endereço: 

RUA FINLÂNDIA, S/N, Quadra 17, Lote 12, Jardim Imperial, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-386 Senhor(a) ANA PATRICIA SANTOS 

RODRIGUES. A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015960-29.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.490,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ANA PATRICIA SANTOS 

RODRIGUES, AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - 

MT25947-O Advogado do(a) REQUERENTE: GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015960-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA 

Endereço: RUA FINLÂNDIA, S/N, Quadra 17, Lote 12, Jardim Imperial, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-386 Senhor(a) AGHATA MARCELY 

RODRIGUES DE ALMEIDA. A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015960-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.490,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

ANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES, AGHATA MARCELY RODRIGUES 

DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA CARLOS - MT25947-O Advogado do(a) REQUERENTE: 

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O 

REQUERIDO(A): L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015960-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerida: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANÇAS - ME Endereço: 

Avenida Nove de Julho, N° 1555, sala 02, Bairro Jardim Stabile, Birigui - SP, 

CEP: 16.200-700. Senhor(a) L. A. M. FOLINI COBRANÇAS - ME A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015960-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.490,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ANA PATRICIA SANTOS 

RODRIGUES, AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - 

MT25947-O Advogado do(a) REQUERENTE: GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020091-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WILMA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITA WILMA DA SILVA SANTOS Endereço: 

RUA SD, 03, SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-008 

Senhor(a) BENEDITA WILMA DA SILVA SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020091-47.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 158,90 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: BENEDITA WILMA DA SILVA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO 

- MT23878/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020201-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020201-46.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 7 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 07/01/2020 

17:13:13

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000644-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOEL SILVA DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA 

PANTANEIRA, 3, (LOT JD ITORORÓ), ASA BRANCA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78138-835 Senhor(a) JOEL SILVA DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000644-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 11/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: JOEL SILVA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020211-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO MORCILLO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAULO ROGERIO MORCILLO Endereço: RUA 

SANTA LAURA, 01, JD DAS OLIVEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) PAULO ROGERIO MORCILLO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020211-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 13:00 INTERESSADO: PAULO ROGERIO MORCILLO 

Advogado do(a) INTERESSADO: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019096-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BATISTA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA BATISTA ALVES DA COSTA 

Endereço: RUA MURITIBA, 22, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-973 Senhor(a) ROSANGELA BATISTA ALVES DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019096-34.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.307,55 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: ROSANGELA BATISTA 

ALVES DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019092-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CISCON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IRENE CISCON RODRIGUES DA SILVA Endereço: 

RUA MORADA NOVA, 07, (LOT PRQ LAGO) QD 43, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-690 Senhor(a) IRENE CISCON 

RODRIGUES DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019092-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: IRENE CISCON RODRIGUES 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DO NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2778 de 3112



VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LIDIANE DO NASCIMENTO GOMES Endereço: 

RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 34, QUADRA 25, VILA VITORIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) LIDIANE DO NASCIMENTO 

GOMES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000669-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.826,13 ESPÉCIE: [RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: LIDIANE DO NASCIMENTO GOMES Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCILENE LINS FAGUNDES - MT14970-O REQUERIDO(A): 

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLE BRITO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANNY KELLE BRITO COUTINHO Endereço: RUA 

02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78116-174 Senhor(a) ANNY KELLE BRITO COUTINHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000685-06.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: 

ANNY KELLE BRITO COUTINHO Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA DAS GRACAS Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) MARIA DAS GRACAS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000661-75.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): TIM 
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CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017769-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE MARTINS DE ALMEIDA Endereço: RUA 

CORONEL MANOEL GOMES, 930, - DE 587/588 AO FIM, MANGA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-575 Senhor(a) JOSE MARTINS DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017769-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.194,47 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: JOSE MARTINS DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - MT21603/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017769-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, s/n, predio Prata 4 andar Vila Yara, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A.: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1017769-54.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.194,47 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

JOSE MARTINS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TELDO 

HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020028-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842 Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020028-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.492,80 ESPÉCIE: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020433-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCILENE APARECIDA DE CAMPOS Endereço: 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 802, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-295 Senhor(a) MARCILENE APARECIDA DE 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020433-58.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARCILENE 

APARECIDA DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017398-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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WEDER CALIXTO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID OTERO DE SOUZA OAB - MT24718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017398-90.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 11 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 11/12/2019 

15:49:57

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000570-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1000570-82.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: 

WANDERSON SOARES DA SILVA EXECUTADO: Estado de Mato Grosso 

Vistos, etc. Cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá 

informar acerca da existência de débitos pendentes a serem 

compensados, nos termos dos parágrafos 9º e 10º da Constituição 

Federal, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017402-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017402-30.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 11 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 11/12/2019 

17:12:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020865-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020865-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERREIRA SALES REQUERIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intime-se a 

parte Autora para emendar a petição inicial, apresentando as faturas de 

água e esgoto impugnadas, uma vez que alega estar sendo realizada 

cobrança por estimativa, prática rechaçada no ordenamento pátrio. 

Frise-se que tais documentos são imprescindíveis para a análise do 

pedido de tutela provisória de urgência. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para efetivação da emenda, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 9 

de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020531-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FAUSTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1020531-43.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: MARCOS ALVES FAUSTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cite-se pessoalmente a 

parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, 

com sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 

(trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva 

da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA 

Endereço: RUA ZEQUINHA DE ABREU, 09, (JD C VERDE), COSTA VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-242 Senhor(a) RENZZO EMANUEL 

MOREIRA DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 
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qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000401-95.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.424,92 ESPÉCIE: 

[SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - 

MT15863-O, ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O, RODRIGO LUIS 

FERREIRA - MT0020452A REQUERIDO(A): NIKE DO BRASIL COMERCIO E 

PARTICIPACOES LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020252-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1020252-57.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS EXECUTADO: Estado de Mato 

Grosso Vistos, etc. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá 

informar acerca da existência de débitos pendentes a serem 

compensados, nos termos dos parágrafos 9º e 10º da Constituição 

Federal, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017408-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORVIDINO FARIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017408-37.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 11 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 11/12/2019 

17:18:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILA GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LILA GONCALINA DA SILVA Endereço: RUA 

DOIS, 08, (LOT N FRONTEIRA), NOVA FRONTEIRA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78148-778 Senhor(a) LILA GONCALINA DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000720-63.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 532,04 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: LILA GONCALINA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO - 

MT23878/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017415-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANY MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017415-29.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 11 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 11/12/2019 

17:29:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020536-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA GOMES AQUINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020536-65.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ALEXSANDRA GOMES 

AQUINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por ALEXSANDRA GOMES AQUINO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa ao exercício de função gratificada de 

dedicação exclusiva. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo 

indica, estão recolhendo a contribuição previdenciária em razão da 

parcela afeta à função gratificada percebida pela demandante em razão 

do regime de dedicação exclusiva, verba de caráter eminentemente 

transitório, que não se incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria, 

consoante Lei nº 10.887/2004: Art. 4º [...] § 1º Entende-se como base de 

contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: [...] VIII - a parcela 
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percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; [...]. Com efeito, a jurisprudência é 

firme no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a 

parte da remuneração não computável para fins de aposentadoria. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. ASSESSOR 

DE PRÓ-REITORIA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. 

DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 100/2002, do 

Estado do Mato Grosso, o regime de dedicação exclusiva com jornada de 

quarenta horas é deferido ordinariamente ao Professor Titular portador do 

Título de Livre-Docente e excepcionalmente ao Professor Assistente ou 

Adjunto envolvido em projetos institucionais de pesquisa ou no exercício 

de função de gestão universitária. 2. O regime de dedicação exclusiva, 

quando concedido ao Professor envolvido em projetos institucionais e ao 

Professor no exercício de função de gestão, possui natureza temporária e 

a sua remuneração não serve de base para o cálculo da aposentadoria ou 

da pensão por morte. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 28334 

MT 2008/0262844-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 20/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/04/2012) PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inatacado um dos fundamentos autônomos e independentes adotados pelo 

acórdão recorrido, aplicável o óbice da Súmula 283 da Suprema Corte. 2. 

A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos 

servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções 

gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos 

proventos de aposentadoria (Corte Especial - EREsp 549.985/PR, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJU de 16.05.05). 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido. (STJ - REsp: 587806 DF 2003/0155173-7, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 257) Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a 

suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela 

da remuneração da Autora relativa ao exercício de função gratificada de 

dedicação exclusiva. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei n. 

11.419/06. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 9 de Janeiro de 2020. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020132-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISTIANO BERNARDO DA SILVA Endereço: AV 

FILINTO MÜLLER, 17, - DE 2453/2454 A 2745/2746, JARDIM PAULA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 Senhor(a) CRISTIANO 

BERNARDO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020132-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: CRISTIANO BERNARDO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MT21274/O 

REQUERIDO(A): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019265-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON TEOPILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDMILSON TEOPILO RIBEIRO Endereço: rua i, 07, 

cohab santa isabel, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

EDMILSON TEOPILO RIBEIRO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019265-21.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: EDMILSON TEOPILO RIBEIRO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 
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sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZENILDA BRITO FARIA Endereço: RUA 

PROJETADA, 18A, PARQUE OURO BRANCO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) ZENILDA BRITO FARIA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000703-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: ZENILDA BRITO FARIA Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, Rua Vinte E Cinco, N 12, QDRA 17 RES S(LOT C 

SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) 

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000658-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.093,55 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: 

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - MT20683-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000620-11.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 16:50:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANA RIBEIRO DE LIMA Endereço: RUA 16, N]. 

07, QD 26, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-110 Senhor(a) LUCIANA RIBEIRO DE LIMA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000608-94.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: LUCIANA RIBEIRO DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TYELE ALVES DE MACEDO Endereço: RUA DAS 

LARANJEIRAS, 15 qd25, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-070 Senhor(a) TYELE ALVES DE MACEDO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000597-65.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.155,14 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: TYELE ALVES DE 

MACEDO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO TRIANGULO S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2787 de 3112



o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MALLONY ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MALLONY ALMEIDA DA CRUZ Endereço: 

TRAVESSA 11 DE AGOSTO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-326 Senhor(a) MALLONY ALMEIDA DA CRUZ: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000435-70.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MALLONY ALMEIDA DA 

CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000575-07.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 17:17:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ANTONIO DE CAMPOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JAIME ANTONIO DE CAMPOS PINTO Endereço: 

RUA RAIMUNDO G DOS ANJOS, 04, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-730 Senhor(a) JAIME 

ANTONIO DE CAMPOS PINTO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000573-37.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.312,70 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: JAIME 

ANTONIO DE CAMPOS PINTO Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME 

AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - MT20683-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2788 de 3112



OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA ISABEL GOMES BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDREZA ISABEL GOMES BARBOZA Endereço: 

RUA 02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78116-174 Senhor(a) ANDREZA ISABEL GOMES BARBOZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000510-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: ANDREZA ISABEL GOMES 

BARBOZA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELI ANTONIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GELI ANTONIA DA COSTA Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) GELI ANTONIA DA COSTA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000556-98.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: GELI ANTONIA DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONI CORREA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TONI CORREA SOARES Endereço: Rua 01 SN QD 

03, 01, Bairro Sao Joao, Sao Joao, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-288 Senhor(a) TONI CORREA SOARES: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000497-13.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: TONI CORREA SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: 

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - MT0009409A REQUERIDO(A): 

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009009-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA 

Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, CASA 05, (LOT JD OLIVEIRAS) - 

QUADRA 01, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78121-074 Senhor(a) LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009009-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/11/2019 Hora: 13:45 

REQUERENTE: LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A 

REQUERIDO(A): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOACIR QUERINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LOACIR QUERINO DE ARRUDA Endereço: Rua 

Boa Vista, 512, (LOT A VERMELHA), Agua Vermelha, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78138-100 Senhor(a) LOACIR QUERINO DE ARRUDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000549-09.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: LOACIR QUERINO DE ARRUDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA 

- MT0009409A REQUERIDO(A): MOTO RACA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000533-55.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 18:03:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAYANE SILVA HONORATO Endereço: 

TRAVESSA 11 DE AGOSTO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-326 Senhor(a) DAYANE SILVA HONORATO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000390-66.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: DAYANE SILVA HONORATO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020805-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GERSON SULZBACHER Endereço: ÁREA RURAL, 

S/N, BR-070, KM 530, ÁREA RURAL DE VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78163-899 Senhor(a) GERSON SULZBACHER: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020805-07.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.275,33 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/02/2020 Hora: 16:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2020 Hora: 16:25 REQUERENTE: GERSON SULZBACHER 

Advogado do(a) REQUERENTE: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

MT14954-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEOVANE SANTIAGO SANTOS Endereço: RUA 

SEIS, 11, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) GEOVANE SANTIAGO SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000225-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.194,94 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: GEOVANE 

SANTIAGO SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GONCALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIO CESAR GONCALVES SOUZA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1305, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) JULIO CESAR 
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GONCALVES SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000388-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

JULIO CESAR GONCALVES SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA TOTH MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KARINA TOTH MACHADO Endereço: RUA E, 16, 

ASA BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) KARINA 

TOTH MACHADO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000082-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: KARINA TOTH MACHADO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PACIENTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: APARECIDA PACIENTE Endereço: RUA 

MARGARIDA, (LOT INDUSTRIAL II), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-510 Senhor(a) APARECIDA PACIENTE: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000167-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.120,12 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 11/02/2020 Hora: 16:30 INTERESSADO: APARECIDA 

PACIENTE Advogado do(a) INTERESSADO: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - MT25777/O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 
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das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019270-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE PINHEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019270-43.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 18:34:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019711-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019711-24.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 18:35:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020525-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MAGNA BENEDITA DA SILVA Endereço: RUA 

QUARENTA E UM, 15, QUADRA 67, JARDIM NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) MAGNA BENEDITA DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020525-36.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.247,05 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: MAGNA 

BENEDITA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020362-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

G 1, 01, JD PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78143-338 Senhor(a) 

ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020362-56.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000631-40.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 9 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/01/2020 18:44:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCI HELLEN DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GLEYCI HELLEN DA FONSECA Endereço: 

TRAVESSA 11 DE AGOSTO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-326 Senhor(a) GLEYCI HELLEN DA FONSECA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000579-44.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: GLEYCI HELLEN DA 

FONSECA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA Endereço: 

RUA ELDORADO, 9, JARDIM UNIAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 Senhor(a) ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000391-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.089,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDLLER FELIX RODRIGUES - MT26598/O 

REQUERIDO(A): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILNETE PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZILNETE PINTO DE SOUZA Endereço: rua seis, 

11, (LOT C N S GUIA), Nossa Senhora da Guia, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78130-130 Senhor(a) ZILNETE PINTO DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000354-24.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 224,66 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ZILNETE PINTO DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO - 

MT23878/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ADELINO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SEBASTIAO ADELINO FIGUEIREDO Endereço: 

RUA 02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 
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MT - CEP: 78116-174 Senhor(a) SEBASTIAO ADELINO FIGUEIREDO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000801-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 12:15 REQUERENTE: SEBASTIAO ADELINO FIGUEIREDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020268-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FAUSTINO PARANHOS DA SILVA Endereço: RUA 

BARÃO DE AGUAPEI, CASA 13, (LOT JD ITORORÓ) QD 47, ITORORÓ, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-830 Senhor(a) FAUSTINO 

PARANHOS DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020268-11.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.165,35 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: FAUSTINO 

PARANHOS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA - MT19110/A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016679-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEGINA JOSEFA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEGINA JOSEFA DA COSTA Endereço: RUA 

DA TAILÂNDIA, (LOT VI ARTHUR) QD 25, LT 01, GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-444 Senhor(a) BENEGINA JOSEFA DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016679-11.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: BENEGINA JOSEFA DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - 

MT24560/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005993-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: MRV ENGENHARIA Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, - DE 792 A 9998 - LADO PAR, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 Senhor(a) MRV ENGENHARIA e 

outros: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1005993-57.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: RONALDO SILVA DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE 

BARBOSA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005993-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido 

Nome: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, - DE 792 A 9998 - LADO PAR, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 Senhor(a) MRV 

ENGENHARIA e outros: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada, nos termos a 

seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1005993-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: RONALDO SILVA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Várzea 

Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005993-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RONALDO SILVA DA CONCEICAO Endereço: 

Avenida da FEB, 172, Parque Chapada dos Guimarães, Apto 101, BLOCO 

G, Ponte Nova, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-908 Senhor(a) 

RONALDO SILVA DA CONCEICAO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005993-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: RONALDO SILVA DA CONCEICAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT15056-A 

REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS THIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DOUGLAS THIAGO SANTOS DA SILVA 

Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 09, QUADRA 09, NOVO MUNDO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-508 Senhor(a) DOUGLAS THIAGO 

SANTOS DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000815-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.780,45 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: DOUGLAS THIAGO SANTOS DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 

- MT16622/O REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA APARECIDA DA COSTA Endereço: 

SAMAMBAIA, s/n, QUADRA 12 LOTE 17, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) MARIA APARECIDA DA COSTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000800-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 105,86 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020511-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALESSANDRA ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, 19, (COHAB C REI), QD. 63, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-260 Senhor(a) ALESSANDRA ALVES DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020511-52.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ALESSANDRA ALVES DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MACEDO FOLES - MT23173-O, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - MT7174-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALESANDRA FERREIRA Endereço: RUA jOSE 

VICENTE DIAS, S/N, SÃO SIMAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347 Senhor(a) ALESANDRA FERREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000051-10.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 
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INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: ALESANDRA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: THIAGO DE ARAUJO AQUINO Endereço: rua L, 

06, quadra 05, parque das americas, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) THIAGO DE ARAUJO AQUINO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000213-05.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.935,88 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: THIAGO DE ARAUJO AQUINO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017425-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017425-73.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 13/12/2019 

12:32:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017556-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017556-48.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 13/12/2019 

12:58:06
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEOVANE SANTIAGO SANTOS Endereço: RUA 

SEIS, 11, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) GEOVANE SANTIAGO SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000217-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.891,68 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: GEOVANE 

SANTIAGO SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte Autora a juntar novamente a peça inicial e documentação, 

tendo em vista não ser possível visualizá-los, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000781-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANA SOARES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CATIANA SOARES MOTA Endereço: Alameda 

Júlio Muller, s/n, 960, Bloco 30, Ap 104, Ponte Nova, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-907 Senhor(a) CATIANA SOARES MOTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000781-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.751,05 ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: CATIANA 

SOARES MOTA Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS YULE PARDI - 

MT23293/O REQUERIDO(A): AVIANCA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

IARA, s/n, QUADRA 01 LOTE 03, JARDIM ALA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000803-79.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 179,82 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ALVES BEZERRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SELMA ALVES BEZERRA GONCALVES 

Endereço: RUA JAPAO, 19, QUADRA 21, JOAQUIM CURVO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) SELMA ALVES BEZERRA 

GONCALVES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000796-87.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 90,44 ESPÉCIE: 

[ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: 

SELMA ALVES BEZERRA GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018193-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018193-96.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 
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SOUSA 10/01/2020 13:04:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020632-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELI CORREA DA SILVA Endereço: RUA 

BRASILIA, 564, indefinido, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-768 

Senhor(a) SUELI CORREA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020632-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.299,31 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: SUELI CORREA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018539-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN MARQUES SILVA (REQUERIDO)

MARLIN MARQUES SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018539-47.2019.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (90 dias), em nome da 

empresa Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

10/01/2020 13:10:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018539-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN MARQUES SILVA (REQUERIDO)

MARLIN MARQUES SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018539-47.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 13:12:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PORTELA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALINE PORTELA CEBALHO Endereço: AVENIDA 

ATLÂNTICA, 237, CONDOMINIO CHAPADA DOS CAMPOS BLOCO 14 

APTO 101, GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-450 Senhor(a) 

ALINE PORTELA CEBALHO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000163-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

ALINE PORTELA CEBALHO Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

RODRIGUES DA SILVA - MT11655-O, DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - MT14246/O REQUERIDO(A): L M RODRIGUES MOVEIS 

PLANEJADOS - ME e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018588-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018588-88.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 13:16:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018615-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE DA SILVA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018615-71.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 13:18:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019091-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALINE DA CRUZ FERREIRA Endereço: RUA 17, N 

09, JARDIM MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) ALINE DA CRUZ FERREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019091-12.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.361,87 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: ALINE DA CRUZ FERREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018644-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018644-24.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 13:28:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018894-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018894-57.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 13:37:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006821-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES MACHADO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA DE LURDES MACHADO CAMPOS 

Endereço: RUA JACARANDÁ, (LOT JD PAULA III), NOVO MUNDO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-330 Senhor(a) MARIA DE LURDES 

MACHADO CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006821-53.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: MARIA 

DE LURDES MACHADO CAMPOS Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018938-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO Endereço: 

RUA 12, 08, QUADRA 06, RES. SOLARES TARUMA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018938-76.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 163,56 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO Advogado do(a) 
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REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009158-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES VANDERLON DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009158-15.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Autora para informar novo endereço da parte ré, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/01/2020 13:49:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012034-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE PEREIRA FIGUEIRA Endereço: Rua São 

José, 48, (LOT JD OLIVEIRAS), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78121-058 Senhor(a) JOSE PEREIRA FIGUEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1012034-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: JOSE PEREIRA FIGUEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANO MACEDO GALVÃO - MT4699-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012034-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 
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INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1012034-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA FIGUEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SILVANO MACEDO GALVÃO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 

10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020444-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANIL BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JURANIL BATISTA DE ARRUDA Endereço: RUA 

V, S/N, QUADRA 84, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) JURANIL BATISTA DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020444-87.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.052,18 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: JURANIL BATISTA DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020598-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADILSON MARQUES DE ARAUJO Endereço: RUA 

CAPITÃO COSTA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-035 Senhor(a) ADILSON MARQUES DE ARAUJO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020598-08.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ADILSON MARQUES DE ARAUJO Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018857-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KARINE DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA 

ARY PAES BARRETO, 1505, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-091 Senhor(a) KARINE DA SILVA RODRIGUES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018857-30.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: KARINE DA SILVA 

RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

MT15435/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020243-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DUARTE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANA DUARTE AZEVEDO Endereço: RUA 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 175, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-100 Senhor(a) LUCIANA DUARTE AZEVEDO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020243-95.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.320,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: LUCIANA DUARTE AZEVEDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANA DUARTE AZEVEDO - MT27231/O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020259-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020259-49.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 14:46:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020314-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020314-97.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 14:49:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020322-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DO CARMO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020322-74.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 14:52:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020332-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE MARCOS NUNES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JHONE MARCOS NUNES DE MELLO Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) JHONE MARCOS NUNES DE MELLO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020332-21.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JHONE 

MARCOS NUNES DE MELLO Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020395-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA 

Endereço: RUA E, 994, PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020395-46.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

BATISTA SILVA FOGACA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KETILY LOHAINE PEREIRA MARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KETILY LOHAINE PEREIRA MARCELO Endereço: 

RUA 13 DE JUNHO, (RES N IPÊ), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78144-330 Senhor(a) KETILY LOHAINE PEREIRA MARCELO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000836-69.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: KETILY LOHAINE PEREIRA 

MARCELO Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020574-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILDINEY NERY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020574-77.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 15:09:19

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016441-89.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

TITO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TITO PINTO DA SILVA Endereço: RUA 06, 11, 

(LOT C N S GUIA) QD 13, NOSSA SENHORA DA GUIA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78130-100 Senhor(a) TITO PINTO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016441-89.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 

Hora: 16:15 REQUERENTE: TITO PINTO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016441-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TITO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada, nos termos a 

seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1016441-89.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: TITO PINTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020572-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIVAL NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LENIVAL NUNES CARVALHO Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, 23, QUADRA 02, SERRA DOURADA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-990 Senhor(a) LENIVAL NUNES CARVALHO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020572-10.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.113,98 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: LENIVAL NUNES 

CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020570-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO FRANCISCO DAS NEVES Endereço: 

RUA SD, 24, QUADRA 21, JARDIM OURO BRANCO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) CLAUDIO FRANCISCO DAS NEVES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020570-40.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.123,79 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: CLAUDIO FRANCISCO 

DAS NEVES Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020568-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERVIRA MARTINS PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020568-70.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 15:59:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020558-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILTON GUIMARAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSENILTON GUIMARAES FILHO Endereço: RUA 

MARIO ANTUNES DE ALMEIDA, 17, QUADRA 11, ALAMEDA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ROSENILTON GUIMARAES 

FILHO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2813 de 3112



requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020558-26.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 196,77 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: ROSENILTON GUIMARAES FILHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020556-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020556-56.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 16:11:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020555-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA BARRA DO GARÇAS, 03, NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020555-71.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 142,32 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020552-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020552-19.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 
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declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 16:17:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020545-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN TERESA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARMEN TERESA DA SILVA ASSUNCAO 

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 18, Nova Várzea Grande, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-315 Senhor(a) CARMEN 

TERESA DA SILVA ASSUNCAO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020545-27.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.089,28 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

CARMEN TERESA DA SILVA ASSUNCAO Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - MT0019716A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018055-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APOSTOLO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANA APOSTOLO DE FREITAS Endereço: 

RODOVIA BR 070, S/N, COMUNIDADE DO FAVAL, ZONA RURAL, NOSSA 

SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) ADRIANA 

APOSTOLO DE FREITAS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018055-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ADRIANA APOSTOLO DE 

FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT15634-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020542-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FERNANDO PEREIRA DIAS Endereço: RUA 

PRINCIPAL, SN, QUADRA 02 LOTE 02, SERRA DOURADA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) FERNANDO PEREIRA DIAS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020542-72.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.167,50 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: FERNANDO 

PEREIRA DIAS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020518-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUZINETE PEREIRA DA CRUZ Endereço: RUA 

ALACIR DE LANNE, 520, (LOT FIGUEIRINHA), FIGUEIRINHA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-050 Senhor(a) LUZINETE PEREIRA DA CRUZ: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020518-44.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.185,33 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: LUZINETE PEREIRA DA 

CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020504-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SERGIO RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA 

ÉBANO, s/n, (LOT FIGUEIRINHA), Figueirinha, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78140-020 Senhor(a) SERGIO RODRIGUES DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020504-60.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.134,39 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 12/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: SERGIO RODRIGUES 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 
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citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020503-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON HORSTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROBSON HORSTMANN Endereço: RUA DO 

TRATAMENTO, 104, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-570 Senhor(a) ROBSON HORSTMANN: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020503-75.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.144,11 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 12/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ROBSON 

HORSTMANN Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019852-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RONALDO BEZERRA DE LIMA Endereço: Rua 

Des. Carlos Avalone, 20, QUADRA 05, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) RONALDO BEZERRA DE LIMA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019852-43.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.106,29 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: RONALDO 

BEZERRA DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS - MT19438-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020477-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA ESPÍRITO SANTO, 08, (LOT U MONTEIRO), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-828 Senhor(a) FRANCISCO FERREIRA DE 

SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020477-77.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.086,38 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA 

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MACEDO FOLES - MT23173-O, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - MT7174-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARLOS ANTONIO PEREIRA Endereço: RUA 

SANTA LAURA, 15, (LOT JD OLIVEIRAS), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78121-078 Senhor(a) CARLOS ANTONIO PEREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000358-61.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: CARLOS 

ANTONIO PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CORREA 

SOBRINHO - MT22029/O REQUERIDO(A): OI MÓVEL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))
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MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000552-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO ROSA DA LUZ 

REQUERIDO: PREFEITA - PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos. etc. 

De proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, determino que o demandante emende 

a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000725-85.2020.8.11.0002 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERES DO COUTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000705-94.2020.8.11.0002 REQUERENTE: PERES DO COUTO 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000522-26.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARA TEREZA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000419-19.2020.8.11.0002 REQUERENTE: GENILSON BORGES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA LEMES DE MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000144-70.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ANA LEMES DE MORAIS 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, 

etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos 

no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação 

de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO: 

1000238-18.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JOSANE PEDROSO DE 

HUNGRIA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERES DO COUTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000123-94.2020.8.11.0002 REQUERENTE: PERES DO COUTO 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019738-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE MACENA Endereço: RUA UM, 13, 

QUADRA 02, LAGOA DO JACARÉ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) MARIA JOSE MACENA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019738-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

MARIA JOSE MACENA Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO 

BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2820 de 3112



com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO ERCULANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000758-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CORNELIO ERCULANO NETO 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. 

De proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, determino que o demandante emende 

a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000755-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. 

De proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, determino que o demandante emende 

a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020496-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANNY OLIVEIRA DE OLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020496-83.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 17:24:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAHMELLA LEMES ANTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAHMELLA LEMES ANTERO Endereço: RUA 02 

DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) PAHMELLA LEMES ANTERO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000846-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: PAHMELLA LEMES ANTERO Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000589-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIVA REGINA DO 

NASCIMENTO ACEBILIO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO, em 

desfavor da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do desconto da 

contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua remuneração 

relativa aos adicionais decorrentes do labor em período noturno e em local 

insalubre. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo 

indica, tem recolhido, nas recentes folhas de pagamento, a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta aos adicionais noturno e de 

insalubridade, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao 

subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme 

no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 

INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS 

EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS 

- AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A 

base de cálculo das contribuições do servidor deve abranger os ganhos 

habituais desse, desde que exista repercussão no benefício 

previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre os 

adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de férias. 

(TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno e de 

insalubridade. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARINA ALENCAR FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA KARINA ALENCAR FRANCISCO Endereço: 

RUA 25, 17, (LOT JD MARAJOARA II) QD 32, MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-528 Senhor(a) ANA KARINA ALENCAR 

FRANCISCO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020487-24.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ANA KARINA 

ALENCAR FRANCISCO Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020645-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020645-79.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 17:35:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020646-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FIGUEIREDO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020646-64.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 17:38:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020650-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020650-04.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 17:44:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012249-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIENE DA SILVA MACIEL Endereço: RUA 

ATAIDE PEDRO DE LIMA, S/N, CAPAO GRANDE, CENTRO (CAPAO 

GRANDE), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 Senhor(a) LUCIENE 

DA SILVA MACIEL: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012249-16.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.993,57 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/11/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA MACIEL 

Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012249-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012249-16.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/01/2020 17:47:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020688-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020688-16.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/01/2020 17:49:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUCIMEIRE DE ALMEIDA DA SILVA Endereço: Rua 

Bom Jesus, s/n, Capão Grande, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 

Senhor(a) JUCIMEIRE DE ALMEIDA DA SILVA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000854-90.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: JUCIMEIRE DE 

ALMEIDA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020690-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISTOVAO DE SOUSA Endereço: RUA PEDRO 

ALVES FERREIRA, S/N, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-690 Senhor(a) CRISTOVAO DE SOUSA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020690-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.304,69 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 14:15 
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REQUERENTE: CRISTOVAO DE SOUSA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013876-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA SINOP, (LOT N M GROSSO), CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78134-268 Senhor(a) HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013876-58.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: VITOR LIMA DE ARRUDA - MT16198-O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYN DA SILVA AMARAL OAB - MT27142/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FELIPE CAMPOS LACERDA Endereço: CDD 

VÁRZEA GRANDE, S/N, RUA MIGUEL LEITE, S/N, asa branca, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) FELIPE CAMPOS LACERDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000482-44.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: FELIPE CAMPOS LACERDA 

Advogados do(a) REQUERENTE: EWELYN DA SILVA AMARAL - 

MT27142/O, LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - MT15088-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019314-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ILDA ANTUNES DE CAMPOS Endereço: RUA 

MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-240 Senhor(a) ILDA ANTUNES DE 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019314-62.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.696,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ILDA 

ANTUNES DE CAMPOS Advogados do(a) REQUERENTE: GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA - MT9587-O, VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - 

MT26372/O REQUERIDO(A): BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019010-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019010-63.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 13/01/2020 17:04:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019023-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEIXOTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLEBER PEIXOTO GALVAO Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 2574, (LOT CENTRO), CENTRO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) CLEBER PEIXOTO GALVAO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019023-62.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.229,77 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 
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Hora: 13:45 REQUERENTE: CLEBER PEIXOTO GALVAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - MT25030/O 

REQUERIDO(A): MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019037-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIR ANTONIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA PEREIRA DA SILVA LIMA 03728997498 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELAIR ANTONIA DA SILVA MIRANDA Endereço: 

Rua Principal, s/n, Ribeirão dos Cocais, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - 

CEP: 78170-000 Senhor(a) ELAIR ANTONIA DA SILVA MIRANDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019037-46.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.799,80 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ELAIR 

ANTONIA DA SILVA MIRANDA Advogados do(a) REQUERENTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO - MT16705-O, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - 

MT4102-O REQUERIDO(A): SONIA PEREIRA DA SILVA LIMA 03728997498 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020693-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIA PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: POSSIDONIA PEREIRA MENDES Endereço: RUA 

PORTUGAL, 2, QUADRA 42, JARDIM IKARAI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) POSSIDONIA PEREIRA MENDES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020693-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.059,52 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

POSSIDONIA PEREIRA MENDES Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018997-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHIANE MARQUES DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CHRISTHIANE MARQUES DAMACENO Endereço: 

RUA O, 24, RUA MIGUEL LEITE, S/N, Parque das Américas, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) CHRISTHIANE MARQUES 

DAMACENO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018997-64.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.427,12 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

13/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: CHRISTHIANE MARQUES 

DAMACENO Advogado do(a) REQUERENTE: GILMAR GONCALVES ROSA 

- MT18662-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020389-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NATALIA CRISTINA DO AMARAL Endereço: RUA 

GAUCHO, 22, QUADRA 08, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) NATALIA CRISTINA DO AMARAL: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020389-39.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 666,26 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

NATALIA CRISTINA DO AMARAL Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018895-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018895-42.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/01/2020 10:35:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019452-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOS SANTOS COSTA 91233526120 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019452-29.2019.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (90 dias), em nome da 

empresa Requerente, bem como Intima-se a parte RECLAMANTE para 

juntar comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), 

tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, em nome do 

Requerente ou com declaração do titular do documento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/01/2020 10:38:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019515-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LAZARO FARIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANI BORGES ANTONIO DE MOURA (REQUERIDO)

RAFAEL HENRIQUE VIEIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADEMIR LAZARO FARIAS Endereço: TRAVESSA 

11 DE AGOSTO, 8, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-326 Senhor(a) ADEMIR LAZARO FARIAS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019515-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.530,50 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 14/02/2020 Hora: 14:00 INTERESSADO: ADEMIR LAZARO FARIAS 

Advogado do(a) INTERESSADO: FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

MT19689-O REQUERIDO(A): DAIANI BORGES ANTONIO DE MOURA e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINIL MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCINIL MARIO DE ALMEIDA Endereço: RUA 02 

DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) LUCINIL MARIO DE ALMEIDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001025-47.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 
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13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

LUCINIL MARIO DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019553-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WEBER PINHEIRO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019553-66.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 12:11:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019554-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019554-51.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 12:13:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001044-53.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/01/2020 12:15:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019533-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO KLEBER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019533-75.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar Procuração de 

Representação, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo que a mesma juntada 

aos autos não é possível a visualização. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 12:15:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020985-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA Endereço: 

RUA ITÁLIA, 13, (LOT J A CURVO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78117-045 Senhor(a) DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020985-23.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.217,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: DANIEL JUNIOR 

PONTES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME AZEVEDO 

MIRANDA MENDONCA - MT20683-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019555-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYMARA VIRGULINO SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCYMARA VIRGULINO SILVA DOS REIS 

Endereço: RUA PARAGUAI, 15, (LOT PRQ MANGABEIRAS), JARDIM DOS 

ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-324 Senhor(a) 

LUCYMARA VIRGULINO SILVA DOS REIS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019555-36.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 131,65 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: LUCYMARA VIRGULINO SILVA DOS REIS Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019570-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARGARIDA LUIZA DA SILVA Endereço: RUA 

BRASÍLIA, 564, (LOT VL MARIA), JARDIM PATIGUAR, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-768 Senhor(a) MARGARIDA LUIZA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019570-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.504,88 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: MARGARIDA 
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LUIZA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUCIMARA CURVO Endereço: RUA SANTA 

MARTA, 17, STA MARIA II, Costa Verde, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-000 Senhor(a) JUCIMARA CURVO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001008-11.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: JUCIMARA CURVO Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAPHAELA RIBEIRO AGOSTINI PIRAN SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001001-19.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/01/2020 12:37:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019595-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019595-18.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 12:39:48
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020611-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE MARIA DE ARRUDA Endereço: RUA 

MINISTRO LICÍNIO MONTEIRO, 10, GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-380 Senhor(a) JOSE MARIA DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020611-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: JOSE MARIA DE ARRUDA Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019609-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO ELIONAY OBOLARIS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IAGO ELIONAY OBOLARIS RAMOS Endereço: 

RUA DO INDEPENDENTE, 463, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-210 Senhor(a) IAGO ELIONAY OBOLARIS 

RAMOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019609-02.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 712,16 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: IAGO ELIONAY 

OBOLARIS RAMOS Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA 

SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019640-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019640-22.2019.8.11.0002 
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C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:02:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019645-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019645-44.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar Documento 

Pessoal legível no prazo de 15 (quinze) dias, tendo que o mesmo juntado 

aos autos não é possível a visualização. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:05:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019647-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE MOURA ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019647-14.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:11:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019661-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR PINTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ODEMAR PINTO DE MORAES Endereço: RUA 

GOIÁS, 03, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78148-788 Senhor(a) ODEMAR PINTO DE MORAES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019661-95.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.178,47 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: ODEMAR PINTO DE MORAES 

Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - 

MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - MT15383-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019704-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FAUSTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019704-32.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:23:50
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014932-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WELITON NUNES RODRIGUES Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, n 23, (LOT C SUL), CENTRO-SUL - Bairro 

Nova Aliança (Centro Sul), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-002 

Senhor(a) WELITON NUNES RODRIGUES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014932-26.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: WELITON NUNES RODRIGUES 

Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA DA SILVA REZENDE - 

MT25724/O, LEMIR FEGURI - MT10335-N REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019713-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019713-91.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:27:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019717-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019717-31.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:30:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019729-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019729-45.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:33:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019732-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019732-97.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:36:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019734-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS Endereço: RUA 

ÉBANO, 15, (LOT FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-020 Senhor(a) CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019734-67.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 205,22 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019758-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019758-95.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 13:55:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005974-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SALVATERRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS KENJI RESENDE MURATA OAB - MT20810/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, - DE 3401 A 5007 - LADO ÍMPAR, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-500 Senhor(a) REPUBLICA COMUNICACOES 

LTDA - EPP: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1005974-51.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: 

LAERCIO SALVATERRA FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS REQUERIDO: REPUBLICA 

COMUNICACOES LTDA - EPP Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005974-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SALVATERRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS KENJI RESENDE MURATA OAB - MT20810/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAERCIO SALVATERRA FLORES Endereço: RUA 

EQUADOR, (LOT PRQ NAÇÕES), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78143-320 Senhor(a) LAERCIO SALVATERRA FLORES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005974-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.200,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: LAERCIO SALVATERRA FLORES 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - 

AP1470-B REQUERIDO(A): REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019778-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA LUZIA DA SILVA Endereço: RUA 

IARA, s/n, QUADRA 01 LOTE 03, SOL NASCENTE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78000-000 Senhor(a) ROSANGELA LUZIA DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019778-86.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 664,47 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

ROSANGELA LUZIA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019781-41.2019.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2837 de 3112



Parte(s) Polo Ativo:

IZISLAYNE APARECIDA ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019781-41.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/01/2020 14:13:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019797-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURIBELINA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AURIBELINA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA SÃO PAULO, 302, (LOT N V GRANDE), NOVA VARZEA 

GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-613 Senhor(a) 

AURIBELINA AUXILIADORA DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019797-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.622,68 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: AURIBELINA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): AVON 

COSMÉTICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011478-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO CAVIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO AURELIO CAVIAO Endereço: RUA 

ARTHUR PROBEST, (LOT GLÓRIA AMP), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78140-700 Senhor(a) JOAO AURELIO CAVIAO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011478-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.996,10 ESPÉCIE: [Obrigações, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

JOAO AURELIO CAVIAO Advogados do(a) REQUERENTE: MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - MT7215-O, LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - MT8085-O REQUERIDO(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018271-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1018271-90.2019.8.11.0002 AUTOR(A): MARA SILVIA DA COSTA REU: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019416-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019416-84.2019.8.11.0002 REQUERENTE: JONAS BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte 

demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com 

sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva 

da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE FIDELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000772-59.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VANDERLUCE FIDELES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000773-44.2020.8.11.0002 REQUERENTE: SONIA REGINA SIQUEIRA DE 

MOURA GOMES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019699-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARLOS ANDRE DA SILVA Endereço: RUA 27, 

(LOT JD ITORORÓ), J ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78138-810 Senhor(a) CARLOS ANDRE DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 
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Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019699-10.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO - MT25986/B 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS Endereço: 

Avenida da FEB, 172, 172, Cond. Parque Chapada dos Guimaraes, Ponte 

Nova, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-908 Senhor(a) RODRIGO 

AZEVEDO DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001007-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - MT12862-O REQUERIDO(A): MALAI 

MANSO HOTEL RESORT S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA Endereço: Avenida 

A, número 17, quadra 14, casa 17,, LOTE 17, Avenida A, número 17, 

quadra 14, casa 17, bairro, RESIDENCIAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78143-450 Senhor(a) MARIA LUCIA 

RIBEIRO VIEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000754-38.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA LUCIA 

RIBEIRO VIEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RENYL FERREIRA BRITO 

CANDIDO - MT24364-O REQUERIDO(A): BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVA SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IVA SOARES DOS REIS Endereço: RUA 

DEZENOVE, 42, JARDIM NOVO NITERÓI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-011 Senhor(a) IVA SOARES DOS REIS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001011-63.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.967,73 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: IVA SOARES DOS REIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA - 

MT0011440A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019855-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS TAVEIRA BASTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WILLIAN DOUGLAS TAVEIRA BASTOS LARA 

Endereço: RUA NOVE, SN, QDA 53, JD OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78148-150 Senhor(a) WILLIAN DOUGLAS TAVEIRA BASTOS 

LARA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019855-95.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: WILLIAN DOUGLAS TAVEIRA 

BASTOS LARA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES 

Endereço: Rua 19, 13, Quadra 39, Residencial São Benedito, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) LUZIA APARECIDA SILVA 

MAGALHAES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001137-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE JESUS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O PATRONO DO AUTOR PARA JUNTAR A PROCURAÇÃO 

ASSINADA a ROGO e SUBSCRITA por DUAS TESTEMUNHAS, em analogia 

ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019873-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO GONCALO DE CAMPOS Endereço: R SEM 

DENOMINACAO, 14, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, VILA ARTHUR, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JOAO GONCALO DE 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019873-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JOAO GONCALO DE 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARGARETE BARDINI Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) MARGARETE BARDINI: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000843-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: MARGARETE BARDINI Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017939-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PAULA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCIELE PAULA DA COSTA Endereço: RUA 

COLONIA UNIAO, 333, RUA TRINTA E SEIS, QUADRA 40, Nº 05, CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-990 Senhor(a) FRANCIELE 

PAULA DA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017939-26.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: FRANCIELE PAULA DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019875-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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IGOR VINICIUS NASSARDEN BRUGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IGOR VINICIUS NASSARDEN BRUGNOLI 

Endereço: RUA C 01, 01, QUADRA 15, JARDIM PAULA I, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-290 Senhor(a) IGOR VINICIUS NASSARDEN 

BRUGNOLI: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019875-86.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.582,20 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/02/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: IGOR VINICIUS NASSARDEN BRUGNOLI Advogado do(a) 

REQUERENTE: DANIELLE SILVA MORANDI - MT15961-O REQUERIDO(A): 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019880-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTA FERNANDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VICENTA FERNANDES GONCALVES Endereço: 

RUA ÉBANO, 1439, (LOT FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78140-020 Senhor(a) VICENTA FERNANDES GONCALVES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019880-11.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

VICENTA FERNANDES GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: 

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - MT15833/O REQUERIDO(A): 

BANCO ITAUCARD S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE MIRANDA 

Endereço: RUA SÃO MATEUS, 13, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-068 Senhor(a) CARLOS HENRIQUE 

CAVALCANTE MIRANDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 
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conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000256-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais, Arrendamento Mercantil]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: 

CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE MIRANDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798/O 

REQUERIDO(A): CLARO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ANDRE DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANANIAS ANDRE DA SILVA RONDON Endereço: 

RUA Y, QD 29, Vila Arthur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

Senhor(a) ANANIAS ANDRE DA SILVA RONDON: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001145-90.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.405,79 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: ANANIAS ANDRE DA SILVA RONDON Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CIPRIANO CACERES OCAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE CIPRIANO CACERES OCAMPOS Endereço: 

RUA SEBASTIÃO DE LIMA DINIZ, 17, qd 152, (RES A CANELAS), 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-395 Senhor(a) JOSE 

CIPRIANO CACERES OCAMPOS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001154-52.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.616,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 14:45 AUTOR: JOSE CIPRIANO 

CACERES OCAMPOS Advogado do(a) AUTOR: IGOR FERNANDO 

PORTELA SALES - MT25098/O-O REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009468-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO BUENO GONZALES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009468-21.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que se manifeste acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 14 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR 

FRANCA MARTINS 14/01/2020 18:46:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018177-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GRACIELI DE MELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, 

MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000. Senhor(a) FERREIRA & PELEGRINI LTDA 

- ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018177-45.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.566,06 ESPÉCIE: [Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A 

REQUERIDO(A): JAQUELINE GRACIELI DE MELO OLIVEIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018961-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PLENS DE SOUZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SALETE PLENS DE SOUZA CORREA Endereço: 

RUA CHILE, 27, (COHAB A BELA) Quadra 16, SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-422. Senhor(a) SALETE PLENS DE SOUZA 

CORREA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018961-22.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.519,60 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: SALETE PLENS DE SOUZA CORREA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCIANO LUIS BRESCOVICI - MT6814-O REQUERIDO(A): 

VIA VAREJO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 
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custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018970-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMEPLAST - EXTINTORES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RONALDO CRESCENCIO Endereço: RUA SÃO 

BENTO, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-650. Senhor(a) RONALDO CRESCENCIO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018970-81.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.194,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 

14:15 REQUERENTE: RONALDO CRESCENCIO Advogado do(a) 

REQUERENTE: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - MT25119/O REQUERIDO(A): 

BIMEPLAST - EXTINTORES LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019051-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019051-30.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar a 

PROCURAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 15/01/2020 

13:20:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019063-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBESMAR BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RUBESMAR BALBINO DA SILVA Endereço: RUA 

F, 310, QUADRA 19, COHAB 8 DE MARÇO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000. Senhor(a) RUBESMAR BALBINO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019063-44.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.776,02 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 14/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: RUBESMAR BALBINO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 

- MT16622/O REQUERIDO(A): NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 
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Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019080-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA Endereço: 

RUA PRESIDENTE JOÃO CARLOS PIMENTEL, 20, (COHAB C REI), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-276. Senhor(a) GILSON JOSE 

NUNES DE ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019080-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 25.847,68 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

RERISON RODRIGO BABORA - MT9578-O REQUERIDO(A): CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019102-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA QUEIROZ DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SELMA QUEIROZ DIONISIO Endereço: RUA 

ÉBANO, 501, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-282. Senhor(a) SELMA QUEIROZ DIONISIO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019102-41.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: SELMA QUEIROZ DIONISIO 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS 

DE HIGIENE PESSOAL LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019202-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYRA SEBASTIANA OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019202-93.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 14:08:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000977-88.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

15/01/2020 14:14:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018675-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MELCHORA ELAINE VAEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARILIA MELCHORA ELAINE VAEZ DA SILVA 

Endereço: RUA DOM JOÃO VI, 610, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-610 Senhor(a) MARILIA MELCHORA 

ELAINE VAEZ DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018675-44.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: MARILIA 

MELCHORA ELAINE VAEZ DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - MT6002-O REQUERIDO(A): 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019221-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS 

MESSIAS Endereço: RUA PERNAMBUCO, 13, (LOT JD ESTADOS), JARDIM 

DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-026. Senhor(a) 

CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS MESSIAS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019221-02.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS MESSIAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO - 

MT0013624S REQUERIDO(A): ATACADAO S.A. e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019109-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA DA CRUZ FERREIRA Endereço: RUA 

DEZESSETE, 09, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) JESSICA DA CRUZ FERREIRA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019109-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.253,35 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JESSICA DA CRUZ 

FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019255-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019255-74.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 
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de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 14:47:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019256-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MALU EMANUELY DE ARRUDA DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019256-59.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 14:49:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008921-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIENE ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

MÁRIO DE ALMEIDA, 2, (LOT STA LUZIA) QDA F, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-804 Senhor(a) LUCIENE ALVES DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008921-81.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.399,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 

Hora: 13:30 REQUERENTE: LUCIENE ALVES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARINALVA DE MATOS SANTANA - MT13002-O 

REQUERIDO(A): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019257-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA Endereço: 

Rua: DOIS, S/N, Sete de Maio, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000. 

Senhor(a) VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019257-44.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.653,40 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 14/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: VERA LUCIA BARBOSA DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER ADAO CORREA - 

MT27632/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENISA DARLA ALMEIDA MENDES OAB - MT25537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES Endereço: 

RUA MANTIQUEIRA, 17, (LOT JD PAULA I), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-350 Senhor(a) DIANE MARIA DE ALMEIDA 

MENDES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000659-08.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.913,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: DIANE MARIA 

DE ALMEIDA MENDES Advogado do(a) REQUERENTE: HENISA DARLA 

ALMEIDA MENDES - MT25537/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019277-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELO LEITE PEREIRA Endereço: ALAMEDA 

JÚLIO MULLER, 960, (RES ALAMEDA) bl 07 apt 204, PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-200. Senhor(a) MARCELO LEITE 

PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019277-35.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.600,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: MARCELO LEITE PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - MT26144/O REQUERIDO(A): 

MRV ENGENHARIA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019143-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RENATO NUNES DA COSTA Endereço: RUA 

ALMIRA, N 20, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM ELDORADO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) RENATO NUNES DA COSTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019143-08.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.789,82 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: RENATO 

NUNES DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019289-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCAS VINICIUS SANTOS NOVAIS Endereço: 

AVENIDA BRASIL, 29, (LOT J A CURVO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78117-030. Senhor(a) LUCAS VINICIUS SANTOS NOVAIS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019289-49.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

LUCAS VINICIUS SANTOS NOVAIS Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O 

REQUERIDO(A): SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019309-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI (REQUERIDO)
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA FREI COIMBRA, 08, (LOT 

JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-386. 

Senhor(a) BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019309-40.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 736,08 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Advogados do(a) REQUERENTE: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 

REQUERIDO(A): EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIELY DE FARIA SERAFIM 87670330244 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA FLAVIA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

ALZIRA SANTANA, 1220, APTO 11, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-625. Senhor(a) ANA FLAVIA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000122-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.000,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: ANA FLAVIA DOS 

SANTOS, JOAO DA SILVA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDLLER FELIX RODRIGUES - MT26598/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDLLER FELIX RODRIGUES - MT26598/O REQUERIDO(A): JULIELY DE 

FARIA SERAFIM 87670330244 ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIELY DE FARIA SERAFIM 87670330244 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO DA SILVA FERREIRA Endereço: AVENIDA 

ALZIRA SANTANA, 1220, APTO 11, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-625. Senhor(a) JOAO DA SILVA FERREIRA A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000122-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.000,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: ANA FLAVIA DOS 

SANTOS, JOAO DA SILVA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDLLER FELIX RODRIGUES - MT26598/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDLLER FELIX RODRIGUES - MT26598/O REQUERIDO(A): JULIELY DE 

FARIA SERAFIM 87670330244 ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019311-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA FREI COIMBRA, 08, (LOT 

JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-386. 

Senhor(a) BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019311-10.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 785,42 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO TITO SCHENINI 

CADEMARTORI NETO - MT16289 REQUERIDO(A): GONCALINA 

AUXILIADORA DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019343-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA KARINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019343-15.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 17:07:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019395-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA NOBRES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA CLAUDIA NOBRES SILVA Endereço: RUA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2855 de 3112



DAS BEGÔNIAS, 18, Quadra 21, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-401. Senhor(a) ANA CLAUDIA NOBRES 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019395-11.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 663,00 ESPÉCIE: [Arras ou Sinal]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA NOBRES SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCEL ALEXANDRE LOPES - MT6454-O REQUERIDO(A): 

VANDERLUCIA RIBEIRO DE SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019441-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WESLEY FERREIRA DE MORAIS Endereço: 

TRAVESSA 6, 6, (RES STA CLARA), SANTA CLARA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78120-625. Senhor(a) WESLEY FERREIRA DE MORAIS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019441-97.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.458,41 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: WESLEY 

FERREIRA DE MORAIS Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO REIS 

LINO - MT0016750A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELE LIONARA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EMANOELE LIONARA DE ALMEIDA SANTOS 

Endereço: RUA 07, E, (LOT STA MARIA), SANTA MARIA II, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-688 Senhor(a) EMANOELE LIONARA DE 

ALMEIDA SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001147-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 21.530,30 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: 

EMANOELE LIONARA DE ALMEIDA SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - 

MT24549-O REQUERIDO(A): UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 
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Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DARCI RODRIGUES DA SILVA Endereço: 

TRAVESSA 11 DE AGOSTO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-326 Senhor(a) DARCI RODRIGUES DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001087-87.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: 

DARCI RODRIGUES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019460-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME 

Endereço: RUA UM, 7200, SÃO JOSÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-530. 

Senhor(a) VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019460-06.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.630,20 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 13:15 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 

ME Advogado do(a) ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NERY BARCO 

HERNANDES JUNIOR - MT9756/O REQUERIDO(A): CONSTRUTORA 

NHAMBIQUARAS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017293-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDUARDO DIAS SOARES Endereço: RUA F, 05, 

(LOT C SUL), RES. JOSÉ CARLOS GUIMÃES, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) EDUARDO DIAS SOARES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017293-16.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.010,71 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: EDUARDO DIAS SOARES 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001016-85.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

15/01/2020 17:29:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019674-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNELIA CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGBERTO FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019674-94.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar procuração, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR 

BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 15/01/2020 17:32:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019807-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA Endereço: 

Rua sete, Jardim Ouro Verde, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-000. 

Senhor(a) LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019807-39.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL 

SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019828-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIA TROPICAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA - 

EPP Endereço: Rod. Mario Andreaza, Guarita, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-001. Senhor(a) PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA 

- EPP: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019828-15.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.783,13 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 13:45 

INTERESSADO: PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA - EPP 

Advogado do(a) INTERESSADO: LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

MT19640-O REQUERIDO(A): AGROINDUSTRIA TROPICAL EIRELI - EPP 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL JOSE VICENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PASCOAL JOSE VICENTINO Endereço: RUA 

COSTA RICA, 27, (COHAB STA FÉ), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-502 Senhor(a) PASCOAL JOSE VICENTINO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001155-37.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.044,10 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 14:15 AUTOR: PASCOAL JOSE VICENTINO 

Advogados do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, 

EDSON ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): AGUAS GUARIROBA SA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019886-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILMMARA FRISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIR LINES INC (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CILMMARA FRISON Endereço: RUA SALIM 

NADAF, 694, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-500. Senhor(a) CILMMARA FRISON: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019886-18.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: CILMMARA FRISON Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA 

DIAS MURBACH - PR99511 REQUERIDO(A): UNITED AIR LINES INC 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011218-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIO LUCIO DOS SANTOS Endereço: Rua 

Paranaíta, 85, (LOT PRQ ESTAÇÕES), 13 de Setembro, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78134-208 Senhor(a) MARIO LUCIO DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011218-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: MARIO LUCIO DOS SANTOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019904-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA Endereço: 

RUA HAMILTON BENEVIDES, 05, (LOT STA LUZIA), SANTA LUZIA 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-817. Senhor(a) MARIA JOSE DA 

SILVA BARBOSA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019904-39.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.329,33 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO(A): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019927-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019927-82.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 18:02:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019935-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019935-59.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 15/01/2020 18:03:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019953-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDERALDO LEMES DO PRADO Endereço: RUA 

ITAPUÃ, SN, (LOT JD AEROPORTO) Condomínio Residencial JD. Aero, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-075. Senhor(a) 

EDERALDO LEMES DO PRADO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 
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conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019953-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: EDERALDO LEMES DO PRADO Advogados do(a) 

REQUERENTE: KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - MT11370-O, MAXWELL 

LATORRACA DELGADO - MT24870-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS 

AÉREAS S/A e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016771-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

META SERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1016771-86.2019.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (90 dias), em nome da 

empresa Requerente, bem como juntar comprovante de endereço VÁLIDO 

e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia 

elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular 

do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 15/01/2020 

18:20:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020501-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARILENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 

DOMINGUES REGO Endereço: Rua Onze, 14, Qd. 31, MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-200 Senhor(a) MARILENE FERREIRA 

DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020501-08.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.110,30 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: MARILENE FERREIRA DOS SANTOS 

OLIVEIRA DOMINGUES REGO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020522-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA 

LEONARDO Endereço: RUA RANCHINHO, 10, CASA 03 LOTE 10, JARDIM 

COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) 

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020522-81.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.420,93 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA 

SILVA LEONARDO Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019978-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS POPOVICCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RICARDO DE CAMPOS POPOVICCE Endereço: 

RUA DEZ, 06, QUADRA 11, RESIDENCIAL JACARANDA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) RICARDO DE CAMPOS 

POPOVICCE: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019978-93.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.305,76 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: RICARDO DE CAMPOS 

POPOVICCE Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020047-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020047-28.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar documento 

pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 15/01/2020 

18:52:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2863 de 3112



JOSE GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000031-19.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

15/01/2020 18:57:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013939-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VITORIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SANDRA VITORIANO DE OLIVEIRA Endereço: 

MANGUEIRA, SN, ESTRADA RURAL, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - 

CEP: 78170-000 Senhor(a) SANDRA VITORIANO DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013939-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.364,48 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: SANDRA VITORIANO DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013939-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VITORIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, 2 

ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Senhor(a) 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada, nos termos a 

seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1013939-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.364,48 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: SANDRA VITORIANO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020415-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ANTONIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VERA ANTONIA DA SILVA SANTOS Endereço: 

RUA JOÃO PARANHOS, 256, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-640 Senhor(a) VERA ANTONIA DA SILVA 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020415-37.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.236,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: VERA ANTONIA DA SILVA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

MT9566-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020547-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA BARRA DO GARÇA, 31, QUADRA 20, NOVO MATO GROSSO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) GISLAINE MARIA DE 

OLIVEIRA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020547-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 127,65 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: GISLAINE MARIA DE 

OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020608-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSILENE MARCIA DA SILVA Endereço: av. 

pricinpal, 9, (LOT C SUL), serra dourada, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) ROSILENE MARCIA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020608-52.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ROSILENE MARCIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020127-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020127-89.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 16/01/2020 12:48:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAQUEL GONCALVES DE ARRUDA Endereço: 

RUA RORAIMA, S/N, (LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-060 Senhor(a) RAQUEL 

GONCALVES DE ARRUDA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001009-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.443,49 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: RAQUEL 

GONCALVES DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010960-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO 

Endereço: RUA M, 01, SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ESTORIL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-000 Senhor(a) ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE 

PINHO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010960-48.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: ELIGUEITON DOGLAS 

RONDON DE PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020028-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842 Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020028-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.492,80 ESPÉCIE: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020335-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ESTHER RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI 

Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-290. Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI: 
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A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020335-73.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.152,13 ESPÉCIE: [Compromisso]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT5768-O 

REQUERIDO(A): INGRID ESTHER RIBEIRO SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020375-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE FERNANDA PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISLENE FERNANDA PILAR Endereço: RUA 

C, 08, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PARQUE DAS MANGABEIRAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) FRANCISLENE 

FERNANDA PILAR: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020375-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: FRANCISLENE FERNANDA PILAR Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020377-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDRO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDEVANDRO VIEIRA DE SOUZA Endereço: RUA 

O, S/N, DEL REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000. Senhor(a) 

EDEVANDRO VIEIRA DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020377-25.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 552,11 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: EDEVANDRO VIEIRA DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020396-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ALEXANDRE DE MIRANDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HUDSON ALEXANDRE DE MIRANDA GARCIA 

Endereço: RUA QUATRO, 22, (RES CB MICHEL), JARDIM DOS ESTADOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-118. Senhor(a) HUDSON 

ALEXANDRE DE MIRANDA GARCIA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020396-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 654,40 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

HUDSON ALEXANDRE DE MIRANDA GARCIA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020401-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020401-53.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 16/01/2020 13:39:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020402-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MONALISA DE OLIVEIRA SALES Endereço: Rua 

Atlanta, S/N, Quadra 22, Lt. 33, Vila Arthur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-450. Senhor(a) MONALISA DE OLIVEIRA SALES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020402-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.160,30 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: MONALISA DE OLIVEIRA 
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SALES Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER ADAO CORREA - 

MT27632/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020422-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INEIS MARIA SACKMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020422-29.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 16/01/2020 13:59:40

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013889-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDEUVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013889-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDEUVAL PEREIRA DA 

SILVA, ROMULO BORGES OLIVEIRA, WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos em correição. Feito em ordem. Abra-se 

vista à parte autora para que se manifeste a respeito do petitório sob Id. 

25339347, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020436-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE SOUZA FONTES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PPM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020436-13.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 16/01/2020 15:26:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017485-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1017485-46.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ANDERSON MORAES DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos em correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020451-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIZ ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA DIAS OAB - DF60186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020451-79.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar a Petição Inicial, 

bem como documento pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

16/01/2020 15:27:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020488-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA COSTA WOLKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARILENE DA COSTA WOLKER Endereço: RUA 

DO ROSÁRIO, 30, (LOT JD PANORAMA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78140-210. Senhor(a) MARILENE DA COSTA WOLKER: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020488-09.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARILENE DA COSTA 

WOLKER Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013671-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1013671-26.2019.8.11.0002 REQUERENTE: GEREMIAS DA SILVA FELIX 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, 

nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020500-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEGRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA APARECIDA NEGRETTI Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 172, (RES ALAMEDA) h 107, PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-147. Senhor(a) MARIA APARECIDA NEGRETTI: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020500-23.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEGRETTI 

Advogado do(a) REQUERENTE: GISELY ALMEIDA PRADO - MT24102/O 

REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013671-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 26804239, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020520-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DUTRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VILMA DUTRA DE ARAUJO Endereço: RUA VINTE 

E SEIS, 15, QUADRA 182, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-781. Senhor(a) VILMA DUTRA DE ARAUJO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020520-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.935,69 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: VILMA DUTRA DE ARAUJO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020521-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA 

LEONARDO Endereço: RUA RANCHINHO, 10, CASA 03 LOTE 10, JARDIM 

COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000. Senhor(a) 

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020521-96.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.416,90 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JOSIELY KAROLINE 

BARBOSA DA SILVA LEONARDO Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020529-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE BRITO 

Endereço: AV LUIS PEDRO DE LIMA, 19, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78164-000. Senhor(a) GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE BRITO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020529-73.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.474,11 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE 

PEREIRA DE BRITO Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA 

SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ROCHA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora das juntadas das 

contestações nos itens 26638226 e 27687938, bem como para apresentar 

impugnação no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 2020. 

ALZILENE ALVES GUIMARAES KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020534-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JACKSON RODRIGO SILVA Endereço: AV LUIS 

PEDRO DE LIMA, 1, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000. 

Senhor(a) JACKSON RODRIGO SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020534-95.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 263,90 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: JACKSON RODRIGO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020495-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. C. S. (EXEQUENTE)

MARIELLI SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (EXECUTADO)

ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020495-98.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ELOAH EMANUELLY COSTA 

SILVA, MARIELLI SILVA COSTA EXECUTADO: PREFEITURA DE 

RONDONÓPOLIS-MT, ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE 

SAUDE Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do presente feito, antes mesmo de ser 

determinada a citação do requerido. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a desistência da ação com esteio no art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no 

art. 485, VIII, do referido diploma legal. Sem condenação de custas e 

honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55 caput da lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 10 DE JANEIRO DE 2020 Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019076-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019076-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS 

REQUERIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Determino que a parte autora 

emende a petição inicial para justificar o pedido de que a ré se abstenha 

de suspender seu abastecimento de água, uma vez ter informado não 

residir no imóvel desde 2015. Fixo prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2019. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019427-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019427-16.2019.8.11.0002 REQUERENTE: LUCIO MARIO SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos em correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020691-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY KAROLINE NUNIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EMILY KAROLINE NUNIS DE ARAUJO Endereço: 

RUA 120, 02, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD ELDORADO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) EMILY KAROLINE NUNIS DE 

ARAUJO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020691-68.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: EMILY 

KAROLINE NUNIS DE ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016230-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE ARAUJO DE ARRUDA (REQUERIDO)

WANDERSON FERREIRA AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDSON ROBERTO LOPES Endereço: Rodovia 

Mário Andreazza, s/n, 1900, Casa 156, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78144-902. Senhor(a) EDSON ROBERTO LOPES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016230-53.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.889,40 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança de Aluguéis - 

Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 13:00 INTERESSADO: EDSON ROBERTO 

LOPES Advogados do(a) INTERESSADO: KARYME PARADA PEDROSA - 

MT22946-O, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O 

REQUERIDO(A): MARIANA DE ARAUJO DE ARRUDA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002211-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATILDES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002211-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE MATILDES NETO RÉU: 

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE Vistos em 

correição. A parte autora propôs a presente demanda objetivando a 

revisão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com o 

pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o 

requerimento administrativo. Por força da vedação à prolação de sentença 

ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, fora determinada a intimação da 

parte autora à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado 

do proveito econômico pretendido (Id. 24483481). Com efeito, após 

intimação eletrônica, o patrono do demandante quedou-se inerte, pelo que 

foi determinada a intimação pessoal da parte, via AR (Id. 25776494), 

sendo a respectiva correspondência devolvida, com a anotação, pelos 

Correios, de que o número constante do endereço não existe (a quadra 

seria desconhecida na rua). Findo o prazo estipulado por este Juízo, não 

houve qualquer manifestação do requerente. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição 

inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, sem de seu mérito 

conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas e 

honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019545-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO JOSE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019545-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERONILDO JOSE PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de 

tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, formulada pelo 

autor, cujo objeto é determinação de que o demandado lhe conceda 

progressão na carreira. É o que merecia destaque. Com efeito, por força 
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do que prescreve o artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, é expressamente 

vedada, no ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de antecipação 

de tutela contra a Fazenda Pública, quando houver, em decorrência, 

majoração de vantagens ou pagamentos, de qualquer natureza. 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - 

PLANTÕES MÉDICOS E SOBREAVISOS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - 

REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS - INCORPORAÇÃO IMEDIATA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO 

EXPRESSA - MEDIDA SATISFATIVA - AGRAVO DESPROVIDO. 1) Se no 

caso concreto a parte busca obter o pagamento de benefícios em 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, não é possível porquanto 

há vedação expressa nesse sentido, especialmente quando a medida 

esgota, no todo ou em parte, o objeto da lide, nos termos do art. 1º, § 3º, 

da Lei nº 8.437/1992 e art. 300, § 3º, NCPC. 2) Agravo conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - AI: 00031579320188030000 AP, Relator: 

Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 

Tribunal) Isso porque, a verba alimentar, em especial a recebida de boa fé, 

não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do pedido, 

o ente público, a que vinculado o servidor, restaria lesado. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMOÇÃO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. A legislação federal obsta a 

concessão de tutela antecipatória quando se pretende reclassificação ou 

equiparação de servidor público, ou concessão de aumento ou extensão 

de vantagens, nos termos do artigo. 2o - B da Lei nº 9.494/97. 2. A 

jurisprudência é uníssona em reconhecer a impossibilidade de concessão 

de antecipação de tutela na hipótese vertente, na qual determinou-se a 

promoção ao posto de Tenente Coronel QOPM, vez que o deferimento do 

pedido implicará em ônus para a Administração Pública. Precedente do 

STJ. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 

0491272015 MA 0008780-51.2015.8.10.0000, Relator: RICARDO TADEU 

BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/12/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO - 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR 

REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE AUXÍLIO INVALIDEZ - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA 

DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO 

LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. - Não se mostra possível a antecipação 

de tutela, quando a providência reclamada envolva pagamento de verba 

de natureza alimentar, que é irrepetível por natureza, gerando 

irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica presente o perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça do bom direito. (TJ-MG 

- AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 

24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/01/2013) Acresce frisar, neste sentido, a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, quanto à impossibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela, quando presente o perigo de 

irreversibilidade da medida, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por fim, destaco 

não haver perigo de dano, uma vez que, caso seja acolhido o pedido, o 

reclamante perceberá os retroativos. Ante o exposto, indefiro a tutela 

provisória de urgência. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020729-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA DAS FLORES, 1121, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) 

MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020729-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020892-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA APARECIDA SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NATACHA APARECIDA SANTOS PINTO 

Endereço: RUA SATURNO, 33, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM 

PANORAMA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) 

NATACHA APARECIDA SANTOS PINTO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020892-60.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.090,36 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: NATACHA APARECIDA 

SANTOS PINTO Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019528-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DO CARMO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019528-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGNO DO CARMO SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos em 

correição Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 

formulado por MAGNO DO CARMO SOUZA, em desfavor do MT-PREV, 

cujo objeto é a suspensão do desconto da contribuição previdenciária 

incidente sobre a parcela de sua remuneração relativa aos adicionais 

decorrentes do labor em período noturno e do exercício de cargo em 

comissão. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que o requerido, ao que tudo 

indica, está recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela 

afeta ao adicional noturno, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se 

incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Anote-se que não consta o recebimento atual 

de adicional decorrente do exercício de cargo em comissão pela parte 

autora. Sem embargo de eventuais descontos indevidos no passado, fato 

é que não mais estão ocorrendo, inexistindo qualquer dos motivos 

ensejadores à concessão da tutela de urgência quanto à referida verba. 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para determinar ao requerido a suspensão do recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração da parte 

autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das 

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015662-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015662-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Cuida-se 

de pedido de tutela provisória de evidência, formulado por GILMAR 

FERREIRA DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo 

objeto é a suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente 

sobre a parcela de sua remuneração relativa ao adicional decorrente do 

labor em período noturno. É o que merecia destaque. Com efeito, o artigo 

311 do Código de Processo Civil apresenta as possibilidades de 

concessão, em sede liminar, da tutela de evidência: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

mesmo sentido, tem-se a previsão do art. 9º do Código de Processo Civil: 

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I 

- à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência 

previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. 

Nesse contexto, consoante se extrai da documentação apresentada, 

evidencia-se que o requerido, ao que tudo indica, está recolhendo a 

contribuição previdenciária em razão da parcela afeta ao adicional 

noturno, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao 

subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, o STF enfrentou o tema, 

em sede de repercussão geral, na análise do Tema 163 (RE 593068), 

ficando fixada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” A jurisprudência segue firme no 

sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 

INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS 

EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS 

- AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A 

base de cálculo das contribuições do servidor deve abranger os ganhos 

habituais desse, desde que exista repercussão no benefício 

previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre os 

adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de férias. 

(TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, para determinar ao requerido a suspensão do recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração da parte 

autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das 

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018643-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018643-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARAJOARA MATERIAL 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência, formulado pela parte autora, cujo objeto é a suspensão da 

exigibilidade da certidão da dívida ativa de nº 20192134012, ao argumento 

de que o valor cobrado pelo simples descumprimento de obrigação 

tributária acessória suplanta o razoável, assumindo caráter de confisco. É 

o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesse contexto, consoante se verifica da documentação 

apresentada, a parte reclamante fora multada pela ausência de entrega da 

escrituração fiscal digital, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio e junho de 2018, à razão de R$ 3.898,76 (três mil oitocentos e 

noventa e oito reais e setenta e seis centavos), totalizando R$ 18.995,72 

(dezoito mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois 

centavos). Com efeito, em juízo sumário, evidencia-se que a multa aplicada 

inviabiliza a atividade mercantil da demandante, uma vez atingir em torno 

de 20% do capital social da empresa. Nesse sentido, embora o Fisco 

tenha legitimidade para aplicar penalidades pelo descumprimento das 

obrigações acessórias, o valor não pode atingir patamar tal que inviabilize 

a atividade. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVEL 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROIBIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DO CONFISCO TRIBUTÁRIO DE MULTA FISCAL – 

ORIENTAÇÃO DO STF – REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O STF tem orientação de que a proibição constitucional 

do confisco em matéria tributária, expresso, no art. 150, IV, da CRF, deve 

ser observada, igualmente, quando se trate de multa fiscal, cujo quantum 

não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Não se deve validar 

prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até 

mesmo, aniquilem o patrimônio do contribuinte, sob pena de inviabilizar a 

própria atividade produtiva e, via de consequência, a arrecadação do 

Estado. (Ap 118387/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (TJ-MT - 

APL: 00063491320098110037 118387/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 21/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/11/2016) Logo, uma vez restando demonstrado possível 

exacerbo no valor da multa aplicada, resta provável o direito, notadamente 

pela possibilidade de afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Com efeito, pelo menos em juízo sumário, resta 

provável o direito. Cabe acrescer, também, que não há perigo de dano 

inverso, pois, por se tratar de obrigação acessória, não há risco de lesão 

ao erário. Por fim, destaco que há perigo de dano em face da empresa 

que, por força desta pendencia, resta inviabilizada do pleno exercício da 

atividade empresarial. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 
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URGÊNCIA, para declarar suspensos os créditos tributários objurgados 

(CDA nº 20192134012), devendo a municipalidade, ora demandada, 

proceder sua imediata suspensão no sistema, bem como disponibilizar 

certidão positiva com efeito de negativa, em favor da empresa 

demandante. Fixo prazo de 24h para o cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação das contestações. 

Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Consoante prescrito 

no artigo 9º da Lei n. 12.153/09, determino que a parte requerida 

apresente toda a documentação necessária para o esclarecimento da 

causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019691-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019691-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEDEIROS & TOSTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

formulado pela MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME, cujo objeto é a 

suspensão dos créditos tributários da CDA nº 2017493862, sob o 

argumento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio (TACIN). É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 

300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, verifica-se que o 

autor pretende a suspensão e, no mérito, a anulação, da inscrição em 

dívida ativa de débitos oriundos da inadimplência da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio (TACIN). Alega, em síntese, a inconstitucionalidade da 

cobrança do referido tributo, face à tese fixada no Tema 16 do STF, com 

repercussão geral, qual seja: “A segurança pública, presentes a 

prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade 

precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem 

como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município 

a criação de taxa para tal fim.” Nada obstante, como se evidencia da 

interpretação do texto posto, o tema tratou da criação e arrecadação de 

taxa de combate a incêndios por Municípios, não fazendo referência 

expressa aos casos em que o tributo seja instituído pelo Estado. Como é 

notório, a TACIN, objeto da presente discussão, fora criada e vem sendo 

cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já reconheceu, em mais de uma oportunidade, a 

constitucionalidade da referida taxa, assim como da base de cálculo 

utilizada para aferição do seu valor,[1] havendo, inclusive, firmado 

precedente a respeito da distinção do caso mato-grossense com relação 

ao leading case decidido no Tema 16 do STF: AGRAVO INTERNO – 

TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – LEGALIDADE 

– CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DISTINÇÃO DO CASO 

CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING CASE QUE ANALISA A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA REFERIDA TAXA PELOS 

MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. No julgamento do 

Tema 16, o STF discutiu se o Município tem ou não competência para 

prestar o serviço público de combate a incêndio e, por conseguinte, 

efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a seguinte tese: “A 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 

faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de 

impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” In 

casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de incêndios devida ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi instituída pela 

Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 9.067/2008 e nº 

9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.063/2009, como 

contraprestação a serviço essencial, específico e divisível, razão pela 

qual não se aplica o recurso paradigma ao caso concreto. (N.U 

0049855-43.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, 

Publicado no DJE 23/07/2018) Igualmente, instado a se posicionar a 

respeito da celeuma, em caso específico do Estado de Mato Grosso, o 

Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela legitimidade dos estados 

para instituição da taxa de prevenção de incêndios. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. 

LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para 

instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 

85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, 

condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e 

Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR 

RE: 1179245 MT - MATO GROSSO 0070370-02.2015.8.11.0000, Relator: 

Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2019, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-117 03-06-2019) Assim, superada a 

controvérsia a respeito da inconstitucionalidade da TACIN arrecadada pelo 

Estado de Mato Grosso, não se evidencia, ao menos em juízo sumário, a 

probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação das 

contestações. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. 

Consoante prescrito no artigo 9º da Lei n. 12.153/09, determino que a 

parte requerida apresente toda a documentação necessária para o 

esclarecimento da causa. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] “ARGUIÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDE – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

(TACIN) POR MEIO DO DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, 

ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE 

CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA 

AO ARTIGO 145, II, DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - 

INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA 

ARGUIÇÃO. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra 

Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter 

essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao 

serviço específico e divisível, não havendo que se falar em afronta ao 

disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 

77 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e Supremo Tribunal Federal.” (TJMT - ArgInc 90777/2014, Des. 

Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, julgado em 23/07/2015, 

publicado no DJE 29/07/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016805-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016805-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FERREIRA DE 

ARRUDA ROSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em 

correição. Nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte autor se manifeste quanto ao informativo de ID 

26697318, no prazo de 72h. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019233-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAILDA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019233-16.2019.8.11.0002 REQUERENTE: MAILDA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV DESPACHO Vistos em correição. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019226-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DEL CASTANHEL CASTELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019226-24.2019.8.11.0002 REQUERENTE: JOSIMAR DEL CASTANHEL 

CASTELLO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos em correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019550-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019550-14.2019.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos em correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019232-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019232-31.2019.8.11.0002 REQUERENTE: NUBIA APARECIDA DOS REIS 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Intime-se a parte autora à apresentação de ficha financeira atual (últimos 

03 meses), à comprovação do perigo de dano. Fixo prazo de 10 dias para 

o cumprimento da presente determinação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2019. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1019718-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019718-16.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: ELOIZA RUFINO DA SILVA 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO DESPACHO Vistos 

em correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018648-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2880 de 3112



LUCIANA MARIA KLAMT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1018648-61.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/01/2020 12:05:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019323-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ROLDAO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019323-24.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar certidão 

simplificada da junta comercial com DATA RECENTE (90 dias), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 

17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE 

CAMPOS SOUSA 17/01/2020 12:07:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019459-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CRISTINA VASCONCELOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1019459-21.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar certidão 

simplificada da junta comercial com DATA RECENTE (90 dias), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 

17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE 

CAMPOS SOUSA 17/01/2020 12:12:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020028-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842. Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020028-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.492,80 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL 

Advogado do(a) REQUERENTE: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - 

MT22603/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020028-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 
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ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842. Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020028-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.492,80 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

BRUNA RAFAELA MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: MIRUXY 

OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS 

AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020679-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JEFFERSON TEODORO DOS SANTOS Endereço: 

RUA DEZOITO, 21, (RES JACARANDÁ), NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-630. Senhor(a) JEFFERSON TEODORO DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020679-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 234,70 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: JEFFERSON TEODORO 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO - MT23878/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS 

Endereço: PALMIRA, QD 14, CASA 05, (LOT PRQ O BRANCO), PARQUE 

OURO BRANCO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-490. Senhor(a) 

MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001361-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARCO ANTONIO AVANZI 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EDLLER FELIX RODRIGUES 

- MT26598/O REQUERIDO(A): LOJAS AMERICANAS S.A. e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2882 de 3112



extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021027-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VIVIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELA VIVIANE DA SILVA Endereço: RUA 

SANTA GENOVEVA, BL B2 AP 03, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-070. Senhor(a) MARCELA VIVIANE 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021027-72.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.447,97 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: MARCELA VIVIANE DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DOUGLAS SILVA BARBOSA - MT23271-O REQUERIDO(A): 

ATACADAO S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020411-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURIANE APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AURIANE APARECIDA SANTOS DE SOUZA 

Endereço: RUA 7, 30, QUADRA 02, RES. JARDIM BOTANICO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) AURIANE APARECIDA 

SANTOS DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020411-97.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 79,29 ESPÉCIE: [Atos 

Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: AURIANE 

APARECIDA SANTOS DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014330-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOZINETE MARIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27536281, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020485-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BENEDITO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO BENEDITO MARTINS Endereço: RUA 

300, S/N, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-790. Senhor(a) CLAUDIO BENEDITO MARTINS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020485-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: CLAUDIO BENEDITO MARTINS 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006347-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006347-19.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO COELHO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. A parte 

autora propôs a presente demanda objetivando indenização por danos 

morais em face do Estado de Mato Grosso. Por força da competência 

territorial absoluta do Juizados da Fazenda Pública, nos locais em que 

instalados (artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09), fora determinada a 

intimação do requerente à apresentação de comprovante de endereço em 

nome próprio (Id. 21565261). Com efeito, após intimação eletrônica, o 

patrono do demandante quedou-se inerte, pelo que foi determinada a 

intimação pessoal da parte, via AR (Id. 22516195), sendo a respectiva 

correspondência devolvida, com a anotação, pelos Correios, de 

destinatário desconhecido. Findo o prazo estipulado por este Juízo, não 

houve qualquer manifestação da requerente. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição 

inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, sem de seu mérito 

conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas e 

honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006194-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENE BRITO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006194-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIENE BRITO DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. A parte autora 

propôs a presente demanda objetivando repetição do indébito, em razão 

de suposta incidência de ICMS sobre outros tributos que compõem a 

fatura de energia elétrica. Fora determinada emenda à inicial, para 

quantificação do proveito econômico perseguido, uma vez que o artigo 38 

da Lei nº 9099/95 expressamente veda a prolação de sentença ilíquida em 

sede de juizado (ID. 24537421). Devidamente intimada, tanto por meio de 

seu patrono (ID. 25675441), quanto pessoalmente (ID 27248066), a parte 

autora se quedou inerte. Acresço ser obrigação da parte demandante 

manter seu endereço atualizado, de modo a se considerar sua intimação 

quando, por desíaia em informar corretamente seu endereço ao juízo, o 

AR retorna negativo. Ante o exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, julgo extinto 

o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo 

Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008220-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008220-88.2017.8.11.0002. REQUERENTE: VALNICE CREIA DE BARROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Trata-se 

de ação de cobrança, proposta por VALNICE CREIA DE BARROS CURADO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Por força do declínio de 

competência, analisando a regularidade processual do feito, verificou-se 

que o advogado da parte autora demandava, desde a propositura da 

ação, sem estar devidamente constituído por instrumento de mandato, vez 

que somente consta nos autos uma procuração nato-digital, com uma 

assinatura manual da autora “colada” no documento. Assim, fora 

determinada a intimação da requerente à regularização da representação 

processual, oportunizando a juntada de procuração válida (despacho Id. 

24857836). Findo o prazo estipulado por este Juízo, não houve qualquer 

manifestação da demandante. Nesse sentido, a extinção do feito sem 

julgamento do mérito é consequência inafastável, uma vez que a 

irregularidade de representação processual e consequente ausência de 

capacidade postulatória maculam o processo desde a sua origem, 

invalidando o feito como um todo. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO 

E SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

DOS ORIGINAIS - TRANSCURSO DO PRAZO - INÉPCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE. I- A apresentação da petição inicial, procuração e 

substabelecimento, em cópia, sem regular assinatura do advogado, é tida 

como ato inexistente, tratando-se de vício quanto à capacidade 

postulatória, requisito de validade do processo, sendo que, dada a 

oportunidade de emenda e, ainda assim, não sanado o vício, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, não se tratando de 

formalismo exacerbado, já que envolve requisito subjetivo de validade do 

processo, não podendo ser desconsiderado pelo magistrado; II- A 

exigência de intimação pessoal imposta pelo art. 485, § 1º do CPC/15 

restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das 

partes, por mais de um ano, ou de abandono da causa pelo autor, por mais 

de 30 dias. (TJ-MG - AC: 10349180016769001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) 

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INICIAL APÓCRIFA (SEM 

ASSINATURA) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA DESNECESSIDADE 

INTIMAÇÃO PESSOAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de assinatura 

na petição inicial constitui vício processual sanável, podendo a parte 

corrigi-lo. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial, extinguindo o processo 

sem resolução do mérito, se a parte instada a regularizar o vício deixa 

transcorrer o prazo sem sanar o vício. 3. Hipótese que não se exige a 

intimação pessoal da parte ou de seu advogado. 4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª 

Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 12 de 

dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 

00236533920148080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/12/2017) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DE ADVOGADO EM PETIÇÕES 

ATRAVESSADAS EM PROCESSO FÍSICO. INQUÉRITO POLICIAL. 

ASSINATURA DIGITAL X ASSINATURA DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA PARA DETERMINAR SE A ASSINATURA EM QUESTÃO 

APRESENTA TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A 

ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. O advogado tem direito de se valer da 

tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora 

credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em 

processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na 

penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419, de 19/12/2006. 2. "A assinatura digital certificada digitalmente, por 

seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, 

o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, 

o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento 

da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 

signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001" 

(AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Necessário, 

entretanto, distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A 

assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como 

imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e 

integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. 4. A 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 

DJe de 15/03/2018). 5. Nas informações prestadas, a autoridade apontada 

como coatora esclareceu ter determinado a regularização da assinatura 

das petições juntadas pela advogada impetrante em inquérito policial físico 

devido ao fato de que "aparentemente se trata de assinatura digitalizada". 

Ve-se, assim, que, no caso concreto, o que foi posto em questão foi a 

validade do que a impetrante alega constituir uma autêntica certidão digital 

devidamente certificada por autoridade certificadora credenciada, e não, 

como afirma a recorrente, seu direito de assinar petições digitalmente 

mesmo em processos físicos. A discussão quanto à validade e/ou 

existência de certificação válida de assinatura digital é tema que demanda 

instrução probatória inadmissível na seara do mandado de segurança. 6. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 59651 SP 

2018/0335622-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 10/05/2019) Ante o exposto, nos termos dos artigos 321, parágrafo 

único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, 

do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002183-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIZA PAES DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002183-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEOZIZA PAES DE ARRUDA 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em 

correição. A parte autora propôs a presente demanda objetivando o 

reenquadramento no quadro de servidores públicos municipais, por meio 

de promoção, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir da 

data em que entende que teria adquirido o direito à respectiva progressão. 

Por força da vedação à prolação de sentença ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais, bem como para se aferir a competência quanto ao 

valor da causa, fora determinada a intimação da parte autora à 

apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do proveito 

econômico pretendido (Id. 23788255). Com efeito, após intimação 

eletrônica, o patrono da demandante quedou-se inerte, pelo que foi 

determinada a intimação pessoal da parte, via AR (Id. 24858513), sendo a 

respectiva correspondência devolvida, com a anotação, pelos Correios, 

de que o número constante do endereço não existe. Findo o prazo 

estipulado por este Juízo, não houve qualquer manifestação da 

requerente. Ante o exposto, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 

e 330, IV, do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, julgo 

extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do 

mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001475-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA CARRETO PARDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001475-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADRIANA CRISTINA CARRETO 

PARDAL RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. A 

parte autora propôs a presente demanda objetivando o pagamento das 

diferenças resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, 

no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas no 

quinquênio que precedeu a distribuição do feito. Por força da vedação à 

prolação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, fora 

determinada a intimação da parte autora à apresentação de demonstrativo 

discriminado e atualizado do proveito econômico pretendido (Id. 

22328877). Com efeito, após intimação eletrônica, o patrono da 

demandante quedou-se inerte, pelo que foi determinada a intimação 

pessoal da parte, via AR (Id. 24635178), sendo a respectiva 

correspondência devolvida, com a anotação, pelos Correios, de que o 

número constante do endereço não existe. Findo o prazo estipulado por 

este Juízo, não houve qualquer manifestação da requerente. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, indefiro a 

petição inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, sem de seu 

mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas 

e honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008687-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008687-67.2017.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA SENE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Trata-se 

de ação de cobrança, proposta por GONÇALINA SENE DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Por força do declínio de 

competência, analisando a regularidade processual do feito, verificou-se 

que o advogado da parte autora demandava, desde a propositura da 

ação, sem estar devidamente constituído por instrumento de mandato, vez 

que somente consta nos autos uma procuração nato-digital, com uma 

assinatura manual da autora “colada” no documento. Assim, fora 

determinada a intimação da requerente à regularização da representação 

processual, oportunizando a juntada de procuração válida (despacho Id. 

24834407). Findo o prazo estipulado por este Juízo, não houve qualquer 

manifestação da demandante. Nesse sentido, a extinção do feito sem 

julgamento do mérito é consequência inafastável, uma vez que a 

irregularidade de representação processual e consequente ausência de 

capacidade postulatória maculam o processo desde a sua origem, 

invalidando o feito como um todo. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO 

E SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

DOS ORIGINAIS - TRANSCURSO DO PRAZO - INÉPCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE. I- A apresentação da petição inicial, procuração e 

substabelecimento, em cópia, sem regular assinatura do advogado, é tida 

como ato inexistente, tratando-se de vício quanto à capacidade 

postulatória, requisito de validade do processo, sendo que, dada a 

oportunidade de emenda e, ainda assim, não sanado o vício, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, não se tratando de 

formalismo exacerbado, já que envolve requisito subjetivo de validade do 

processo, não podendo ser desconsiderado pelo magistrado; II- A 

exigência de intimação pessoal imposta pelo art. 485, § 1º do CPC/15 

restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das 

partes, por mais de um ano, ou de abandono da causa pelo autor, por mais 

de 30 dias. (TJ-MG - AC: 10349180016769001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) 

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INICIAL APÓCRIFA (SEM 

ASSINATURA) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA DESNECESSIDADE 

INTIMAÇÃO PESSOAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de assinatura 

na petição inicial constitui vício processual sanável, podendo a parte 

corrigi-lo. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial, extinguindo o processo 

sem resolução do mérito, se a parte instada a regularizar o vício deixa 

transcorrer o prazo sem sanar o vício. 3. Hipótese que não se exige a 

intimação pessoal da parte ou de seu advogado. 4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª 

Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 12 de 

dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 

00236533920148080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/12/2017) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DE ADVOGADO EM PETIÇÕES 

ATRAVESSADAS EM PROCESSO FÍSICO. INQUÉRITO POLICIAL. 

ASSINATURA DIGITAL X ASSINATURA DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA PARA DETERMINAR SE A ASSINATURA EM QUESTÃO 

APRESENTA TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A 

ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. O advogado tem direito de se valer da 

tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora 

credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em 

processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na 

penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419, de 19/12/2006. 2. "A assinatura digital certificada digitalmente, por 
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seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, 

o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, 

o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento 

da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 

signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001" 

(AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Necessário, 

entretanto, distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A 

assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como 

imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e 

integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. 4. A 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 

DJe de 15/03/2018). 5. Nas informações prestadas, a autoridade apontada 

como coatora esclareceu ter determinado a regularização da assinatura 

das petições juntadas pela advogada impetrante em inquérito policial físico 

devido ao fato de que "aparentemente se trata de assinatura digitalizada". 

Ve-se, assim, que, no caso concreto, o que foi posto em questão foi a 

validade do que a impetrante alega constituir uma autêntica certidão digital 

devidamente certificada por autoridade certificadora credenciada, e não, 

como afirma a recorrente, seu direito de assinar petições digitalmente 

mesmo em processos físicos. A discussão quanto à validade e/ou 

existência de certificação válida de assinatura digital é tema que demanda 

instrução probatória inadmissível na seara do mandado de segurança. 6. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 59651 SP 

2018/0335622-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 10/05/2019) Ante o exposto, nos termos dos artigos 321, parágrafo 

único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, 

do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015187-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIRDES NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015187-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIRDES NEVES DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

desistência do presente feito. Pois bem, nos termos do Enunciado 01 dos 

Enunciados da Fazenda Pública, os enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis, no que couber, serão aplicados em razão dos Juizados da 

Fazenda Pública, conforme segue: ENUNCIADO 01: Aplicam-se aos 

juizados especiais da fazenda pública, no que couber, os enunciados dos 

Juizados Especiais Cíveis. (Aprovado no XXIX FONAJE – MS 25 a 27 de 

maio de 2011). Com efeito, o enunciado nº 90 do FONAJE dispõe ser 

prescindível a intimação da parte contrária quando requerida a 

desistência, in verbis: ENUNCIADO 90: A desistência do autor, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação com esteio no art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do disposto no art. 485, VIII, do referido diploma legal. Sem 

condenação de custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 

55 caput da lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Após, ao arquivo. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009071-30.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE LAURA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos em 

correição. Trata-se de ação de cobrança, proposta por JOSIANE LAURA 

DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO. Por força do declínio de competência, analisando a 

regularidade processual do feito, verificou-se que o advogado da parte 

autora demandava, desde a propositura da ação, sem estar devidamente 

constituído por instrumento de mandato, vez que somente consta nos 

autos uma procuração nato-digital, com uma assinatura manual da autora 

“colada” no documento. Assim, fora determinada a intimação da 

requerente à regularização da representação processual, oportunizando a 

juntada de procuração válida (despacho Id. 24834394). Findo o prazo 

estipulado por este Juízo, não houve qualquer manifestação da 

demandante. Nesse sentido, a extinção do feito sem julgamento do mérito 

é consequência inafastável, uma vez que a irregularidade de 

representação processual e consequente ausência de capacidade 

postulatória maculam o processo desde a sua origem, invalidando o feito 

como um todo. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO E 

SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

DOS ORIGINAIS - TRANSCURSO DO PRAZO - INÉPCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE. I- A apresentação da petição inicial, procuração e 

substabelecimento, em cópia, sem regular assinatura do advogado, é tida 

como ato inexistente, tratando-se de vício quanto à capacidade 

postulatória, requisito de validade do processo, sendo que, dada a 

oportunidade de emenda e, ainda assim, não sanado o vício, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, não se tratando de 

formalismo exacerbado, já que envolve requisito subjetivo de validade do 

processo, não podendo ser desconsiderado pelo magistrado; II- A 

exigência de intimação pessoal imposta pelo art. 485, § 1º do CPC/15 

restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das 

partes, por mais de um ano, ou de abandono da causa pelo autor, por mais 

de 30 dias. (TJ-MG - AC: 10349180016769001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) 

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INICIAL APÓCRIFA (SEM 

ASSINATURA) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA DESNECESSIDADE 

INTIMAÇÃO PESSOAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de assinatura 

na petição inicial constitui vício processual sanável, podendo a parte 

corrigi-lo. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial, extinguindo o processo 

sem resolução do mérito, se a parte instada a regularizar o vício deixa 

transcorrer o prazo sem sanar o vício. 3. Hipótese que não se exige a 

intimação pessoal da parte ou de seu advogado. 4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª 

Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 12 de 

dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 

00236533920148080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/12/2017) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DE ADVOGADO EM PETIÇÕES 
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ATRAVESSADAS EM PROCESSO FÍSICO. INQUÉRITO POLICIAL. 

ASSINATURA DIGITAL X ASSINATURA DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA PARA DETERMINAR SE A ASSINATURA EM QUESTÃO 

APRESENTA TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A 

ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. O advogado tem direito de se valer da 

tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora 

credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em 

processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na 

penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419, de 19/12/2006. 2. "A assinatura digital certificada digitalmente, por 

seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, 

o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, 

o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento 

da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 

signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001" 

(AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Necessário, 

entretanto, distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A 

assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como 

imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e 

integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. 4. A 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 

DJe de 15/03/2018). 5. Nas informações prestadas, a autoridade apontada 

como coatora esclareceu ter determinado a regularização da assinatura 

das petições juntadas pela advogada impetrante em inquérito policial físico 

devido ao fato de que "aparentemente se trata de assinatura digitalizada". 

Ve-se, assim, que, no caso concreto, o que foi posto em questão foi a 

validade do que a impetrante alega constituir uma autêntica certidão digital 

devidamente certificada por autoridade certificadora credenciada, e não, 

como afirma a recorrente, seu direito de assinar petições digitalmente 

mesmo em processos físicos. A discussão quanto à validade e/ou 

existência de certificação válida de assinatura digital é tema que demanda 

instrução probatória inadmissível na seara do mandado de segurança. 6. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 59651 SP 

2018/0335622-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 10/05/2019) Ante o exposto, nos termos dos artigos 321, parágrafo 

único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, 

do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005267-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CAVASSAN DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005267-54.2017.8.11.0002. AUTOR(A): RAPHAEL CAVASSAN 

DOURADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do presente feito. Pois bem, nos termos do Enunciado 01 dos Enunciados 

da Fazenda Pública, os enunciados dos Juizados Especiais Cíveis, no que 

couber, serão aplicados em razão dos Juizados da Fazenda Pública, 

conforme segue: ENUNCIADO 01: Aplicam-se aos juizados especiais da 

fazenda pública, no que couber, os enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis. (Aprovado no XXIX FONAJE – MS 25 a 27 de maio de 2011). Com 

efeito, o enunciado nº 90 do FONAJE dispõe ser prescindível a intimação 

da parte contrária quando requerida a desistência, in verbis: ENUNCIADO 

90: A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (Aprovado no XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a desistência da ação com esteio no art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, VIII, 

do referido diploma legal. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios, consoante dispõe o art. 55 caput da lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Após, ao arquivo. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2019. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004121-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELY SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004121-75.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOCELY SILVA CONCEICAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos em 

correição. Trata-se de ação de cobrança, proposta por JOCELY SILVA 

CONCEIÇÃO em desfavor do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO. Por força do declínio de competência, analisando a 

regularidade processual do feito, verificou-se que o advogado da parte 

autora demandava, desde a propositura da ação, sem estar devidamente 

constituído por instrumento de mandato, vez que somente consta nos 

autos uma procuração nato-digital, com uma assinatura manual da autora 

“colada” no documento. Assim, fora determinada a intimação da 

requerente à regularização da representação processual, oportunizando a 

juntada de procuração válida (despacho Id. 24834397). Findo o prazo 

estipulado por este Juízo, não houve qualquer manifestação da 

demandante. Nesse sentido, a extinção do feito sem julgamento do mérito 

é consequência inafastável, uma vez que a irregularidade de 

representação processual e consequente ausência de capacidade 

postulatória maculam o processo desde a sua origem, invalidando o feito 

como um todo. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO INICIAL, PROCURAÇÃO E 

SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

DOS ORIGINAIS - TRANSCURSO DO PRAZO - INÉPCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE. I- A apresentação da petição inicial, procuração e 

substabelecimento, em cópia, sem regular assinatura do advogado, é tida 

como ato inexistente, tratando-se de vício quanto à capacidade 

postulatória, requisito de validade do processo, sendo que, dada a 

oportunidade de emenda e, ainda assim, não sanado o vício, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, não se tratando de 

formalismo exacerbado, já que envolve requisito subjetivo de validade do 

processo, não podendo ser desconsiderado pelo magistrado; II- A 

exigência de intimação pessoal imposta pelo art. 485, § 1º do CPC/15 

restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das 

partes, por mais de um ano, ou de abandono da causa pelo autor, por mais 

de 30 dias. (TJ-MG - AC: 10349180016769001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) 

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INICIAL APÓCRIFA (SEM 

ASSINATURA) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA DESNECESSIDADE 

INTIMAÇÃO PESSOAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de assinatura 

na petição inicial constitui vício processual sanável, podendo a parte 

corrigi-lo. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial, extinguindo o processo 

sem resolução do mérito, se a parte instada a regularizar o vício deixa 
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transcorrer o prazo sem sanar o vício. 3. Hipótese que não se exige a 

intimação pessoal da parte ou de seu advogado. 4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª 

Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 12 de 

dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 

00236533920148080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/12/2017) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DE ADVOGADO EM PETIÇÕES 

ATRAVESSADAS EM PROCESSO FÍSICO. INQUÉRITO POLICIAL. 

ASSINATURA DIGITAL X ASSINATURA DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA PARA DETERMINAR SE A ASSINATURA EM QUESTÃO 

APRESENTA TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A 

ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. O advogado tem direito de se valer da 

tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora 

credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em 

processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na 

penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419, de 19/12/2006. 2. "A assinatura digital certificada digitalmente, por 

seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, 

o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, 

o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento 

da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 

signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001" 

(AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Necessário, 

entretanto, distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A 

assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como 

imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e 

integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. 4. A 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 

DJe de 15/03/2018). 5. Nas informações prestadas, a autoridade apontada 

como coatora esclareceu ter determinado a regularização da assinatura 

das petições juntadas pela advogada impetrante em inquérito policial físico 

devido ao fato de que "aparentemente se trata de assinatura digitalizada". 

Ve-se, assim, que, no caso concreto, o que foi posto em questão foi a 

validade do que a impetrante alega constituir uma autêntica certidão digital 

devidamente certificada por autoridade certificadora credenciada, e não, 

como afirma a recorrente, seu direito de assinar petições digitalmente 

mesmo em processos físicos. A discussão quanto à validade e/ou 

existência de certificação válida de assinatura digital é tema que demanda 

instrução probatória inadmissível na seara do mandado de segurança. 6. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 59651 SP 

2018/0335622-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 10/05/2019) Ante o exposto, nos termos dos artigos 321, parágrafo 

único, e 330, IV, do CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, 

do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019228-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019228-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NUBIA APARECIDA DOS REIS 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do presente feito, antes mesmo de ser determinada a citação do 

requerido. Desse modo, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da 

ação com esteio no art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, VIII, do referido diploma 

legal. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, consoante 

dispõe o art. 55 caput da lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 6 

de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019480-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PETTER COLBERT BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019480-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISRAEL PETTER COLBERT 

BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em 

correição. Da detida análise da presente ação, preliminarmente à 

triangulação processual, extraem-se regularizações indispensáveis ao 

prosseguimento do feito e à análise do petitório. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por ISRAEL PETTER COLBERT 

BORGES em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Nada 

obstante, no mérito, consta o pleito de confirmação da liminar, porém não 

há, sequer, pedido de antecipação de qualquer tutela entre o rol de 

pedidos. Igualmente, também se extrai do derradeiro tópico da peça 

inaugural o requerimento de obrigação de fazer - disponibilização de 

banheiros químicos aos Autores. Da exposição fática, não é possível 

depreender se o demandante, de fato, pretende somente a reparação por 

danos morais ou almeja obter a condenação do réu na obrigação de fazer 

mencionada, quiçá se pende pleito liminar de antecipação de algum desses 

efeitos mencionados. Por todo o exposto, resta imperioso que o 

demandante adeque a formulação dos pedidos aos preceitos do art. 319 e 

322 a 329 do Código de Processo Civil, sob pena de restar inviabilizado o 

contraditório e a própria análise do mérito ou de eventual pedido liminar, 

inclusive para se aferir a competência para processamento do presente 

feito. Assim, deverá o autor emendar a petição inicial, dispondo do prazo 

de 15 (quinze) dias, nos estritos limites e exigências procedimentais do 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção 

do feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020541-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA Endereço: 
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AVENIDA CEL ESCOLASTICO, SN, QUADRA 110 CASA 03, JARDIM 

ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000. Senhor(a) 

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020541-87.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.351,99 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013158-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO SANTOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013158-58.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TARCISIO 

SANTOS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Tendo-se em vista 

o transcurso, in albis, do prazo requerido no petitório Id. 25600541, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020566-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE ALVES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GICELE ALVES PADILHA Endereço: RUA CINCO, 

11, QUADRA 118, SÃO SIMÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) 

GICELE ALVES PADILHA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020566-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.179,86 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: GICELE ALVES PADILHA Advogado do(a) REQUERENTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020577-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC IPANEMA VI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FERNANDES FELIX DA SILVA Endereço: RUA DO 

JASMIM, (LOT MARINGÁ III), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78120-412. Senhor(a) FERNANDES FELIX DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020577-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.635,29 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

18/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: FERNANDES FELIX DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO - MT25986/B 

REQUERIDO(A): FIDC IPANEMA VI ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020580-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ASSIS PINHO HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDRESSA ASSIS PINHO HURTADO Endereço: 

RUA QUATRO, 358, QUADRA 08, RUA OSMAR CABRAL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) ANDRESSA ASSIS PINHO 

HURTADO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020580-84.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.755,77 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ANDRESSA ASSIS PINHO HURTADO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020592-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR ROSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020592-98.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 17/01/2020 17:18:58

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019513-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HENRIQUE FAGUNDES CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

S A LIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019513-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERLEI MOREIRA DA 

SILVA, HENRIQUE FAGUNDES CESARIO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, S A LIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos em 

correição. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

adequando o valor da causa ao rol de pedidos elaborado, vez que cumula 

o pleito de condenação por danos materiais, lucros cessantes e danos 

morais. Fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para efetivação da emenda, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020599-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RENE DOMINGOS DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA ALZIRA SANTANA, 101, (LOT JD N KANAÃ), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-357. Senhor(a) RENE DOMINGOS DE 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020599-90.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.034,93 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: RENE DOMINGOS DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020601-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VITOR HUGO PEREIRA Endereço: RUA RORAIMA, 

quadra 52, 08, (LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-060. Senhor(a) VITOR HUGO PEREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020601-60.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.615,47 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: VITOR HUGO 

PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

MT17538-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020604-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEYA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDICEYA NUNES DA SILVA Endereço: Rua 

Mateus Barbosa Quadra 07 Lote 05 ,Bairro Jardim Ouro Verde ,Várzea 

Grande/MT – Cep 78.145-780. Senhor(a) VALDICEYA NUNES DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020604-15.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: VALDICEYA NUNES 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020610-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES 

Endereço: RUA INGLATERRA, 7, (LOT C SUL), 15 DE MAIO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) OTHANIEL LUCAS DA SILVA 

MARQUES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020610-22.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: OTHANIEL 

LUCAS DA SILVA MARQUES Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001404-85.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

17/01/2020 17:35:56

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010881-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora das juntadas de 

contestações nos itens 25236384 e 25315218, bem como apresentar 

impugnação no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. 

ALZILENE ALVES GUIMARAES KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020615-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DONIZETE ALVES PEREIRA RODRIGUES 

Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, (LOT JD PAULA II), CANELAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-182. Senhor(a) DONIZETE ALVES 

PEREIRA RODRIGUES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020615-44.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: DONIZETE ALVES PEREIRA RODRIGUES Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010152-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27206053, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020486-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BENEDITO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO BENEDITO MARTINS Endereço: RUA 

300, S/N, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-790 Senhor(a) CLAUDIO BENEDITO MARTINS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020486-39.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

18/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: CLAUDIO BENEDITO MARTINS 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012649-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDE FERREIRA DE AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27131426, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020616-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO APARECIDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADAO APARECIDO DE CAMPOS Endereço: Rua 

Pirapora, Jardim Esmeralda, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78155-150. Senhor(a) ADAO APARECIDO DE CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020616-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ADAO APARECIDO DE CAMPOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARINALDA LEITE Endereço: RUA MÉXICO, 17, 

(COHAB A BELA), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78150-432 Senhor(a) MARINALDA LEITE: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001430-83.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

MARINALDA LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY NUNES 

DE MELO - MT0013624S REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015988-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON RODRIGUES DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora das juntadas de 

contestações nos itens 26036285 e 26037010, bem como para apresentar 

impugnação no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. 

ALZILENE ALVES GUIMARAES KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015833-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27689688, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015832-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27573769, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001386-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA OAB - 315.791.672-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

L, 28, (LOT C DEUS), CIDADE DE DEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-538 Senhor(a) LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001386-64.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/02/2020 Hora: 16:45 REPRESENTANTE: LINDINALVA ROSA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA 
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SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ RESENDE NOGA (REQUERENTE)

ANALICE RESENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANALICE RESENDE DOS SANTOS Endereço: RUA 

ANTENOR MALHEIROS, 48, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-377 Senhor(a) ANALICE RESENDE DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001564-13.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.400,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: ANALICE RESENDE DOS SANTOS, BRUNO LUIZ RESENDE 

NOGA Advogado do(a) REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - MT25973-O Advogado do(a) REQUERENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ RESENDE NOGA (REQUERENTE)

ANALICE RESENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNO LUIZ RESENDE NOGA Endereço: RUA 

ANTENOR MALHEIROS, 48, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-377 Senhor(a) ANALICE RESENDE DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001564-13.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.400,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: ANALICE RESENDE DOS SANTOS, BRUNO LUIZ RESENDE 

NOGA Advogado do(a) REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - MT25973-O Advogado do(a) REQUERENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LARISSA MARTINS Endereço: AVENIDA 

DEZESSEIS, 10, (LOT JD IMPERADOR), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LARISSA MARTINS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001091-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: LARISSA MARTINS Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020631-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020631-95.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:26:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020636-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020636-20.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:27:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020642-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIIWEND SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2898 de 3112



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020642-27.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:31:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020652-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020652-71.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:38:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020654-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020654-41.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:45:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020660-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020660-48.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 12:47:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020923-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELDA MATTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GISSELDA MATTANA Endereço: RUA 

ESCOLÁSTICA PINTO, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78128-247 Senhor(a) GISSELDA MATTANA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020923-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.604,00 ESPÉCIE: [Transporte Aéreo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

GISSELDA MATTANA Advogado do(a) REQUERENTE: JUCELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT24760/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS 

AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYS KARINA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001629-08.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/01/2020 12:52:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020979-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020979-16.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 13:09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: THIAGO BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA 

Endereço: RUA A, 15, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PLANALTO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) THIAGO BENEDITO 

DE ARRUDA ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001606-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 AUTOR: 

THIAGO BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA Advogado do(a) AUTOR: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN BENEDITO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WILLIAN BENEDITO GALDINO Endereço: Rua 

Joaquim Tavares, 17, Quadra 08, Pirineu, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) WILLIAN BENEDITO GALDINO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001546-89.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: WILLIAN BENEDITO GALDINO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2900 de 3112



ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015831-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 27496508, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016445-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 26472646, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDNA MARIA DE CAMPOS Endereço: RUA HAITI, 

06, QUADRA 26, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78143-304 

Senhor(a) EDNA MARIA DE CAMPOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001589-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.064,93 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: EDNA MARIA DE 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020982-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANETE DOMINGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020982-68.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 13:44:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAUDICEIA BENTO DA SILVA Endereço: Rua 

Santa Laura, 08, (LOT C SUL), Jardim das Oliveiras, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) LAUDICEIA BENTO DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000011-28.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: LAUDICEIA BENTO DA SILVA Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO ROSA DE ARAUJO Endereço: RUA DA 

JUSTIÇA, 456, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-370 Senhor(a) CLAUDIO ROSA DE ARAUJO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001592-78.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.596,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

CLAUDIO ROSA DE ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001643-89.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/01/2020 13:50:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021029-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYWID GOMES BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DEYWID GOMES BENELLI Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) DEYWID 

GOMES BENELLI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021029-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 18/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: DEYWID 

GOMES BENELLI Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON LISANDRO 

VEIGA - MT15427-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS REHDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSELI DOS SANTOS REHDER Endereço: RUA 

FREI AMBRÓSIO DAIDE, 13, QUADRA 35, JARDIM MARINGÁ, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-630 Senhor(a) ROSELI DOS SANTOS 

REHDER: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001587-56.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.274,38 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

ROSELI DOS SANTOS REHDER Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAFAELA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000008-73.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 13:54:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS Endereço: Rua 

Sete de Setembro, Quadra 31, Vila Arthur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-501 Senhor(a) MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001535-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARCIO TEIXEIRA DE 

MORAIS Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019677-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019677-49.2019.8.11.0002 REQUERENTE: MEDEIROS & TOSTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos em correição. Determino que a parte autora emende a petição inicial 

à apresentação do contrato social da empresa, procuração, documento 

pessoal do titular e demais documentos que entender pertinentes. Fixo 

prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação (art. 321 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019663-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019663-65.2019.8.11.0002 REQUERENTE: MEDEIROS & TOSTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos em correição. Determino que a parte autora emende a petição inicial 

à apresentação do contrato social da empresa, procuração, documento 

pessoal do titular e demais documentos que entender pertinentes. Fixo 

prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação (art. 321 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1016534-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora das juntadas de 

contestações nos itens 27380193 e 27780126, bem como para apresentar 

impugnação no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. 

ALZILENE ALVES GUIMARAES KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNCAO 

Endereço: BARRABAS, 376, (LOT N FRONTEIRA), NOVA FRONTEIRA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-830 Senhor(a) SUZANE PAULA DE 

ALMEIDA ASSUNCAO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001450-74.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 69,36 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNCAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO - MT23878/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017314-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDNA REJANE DE AMORIM CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

contestação no item 28132540, bem como para impugnar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ALZILENE ALVES GUIMARAES 

KRIGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 

FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36851041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LECIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LECIANA DA SILVA SANTOS Endereço: RUA 

QUINZE, 22, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LECIANA DA SILVA SANTOS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001004-71.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: LECIANA DA SILVA SANTOS 

Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE LIMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GRACIELE LIMA DUARTE Endereço: RUA DAS 

FLORES, (LOT V RÉGIA), VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78131-238. Senhor(a) GRACIELE LIMA DUARTE: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001038-46.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.473,28 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: GRACIELE LIMA DUARTE 

Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVELINJ CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 900, - LADO PAR, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-300 Senhor(a) BONTIVER COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000023-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 2.342,30 ESPÉCIE: 

[Cheque, Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - MT16875-O 

REQUERIDO(A): KEVELINJ CONCEICAO DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DAS GARÇAS, 13, (LOT JD IMPERADOR), HELIO PONCE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ROSEMEIRE 

FERREIRA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001100-86.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: 

ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000038-11.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 14:34:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PLETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANA PLETSCH Endereço: RUA UIRAPURUS, 

20, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ADRIANA PLETSCH: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000100-51.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: ADRIANA 

PLETSCH Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON BRITO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WEDERSON BRITO FARIA Endereço: RUA Q, 13, 

JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 Senhor(a) 

WEDERSON BRITO FARIA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000044-18.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: WEDERSON BRITO FARIA Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CEZARINA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA CEZARINA BENEVIDES Endereço: RUA 

GERTRUDES PROBEST, 436, (LOT JD GLÓRIA), JARDIM GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-305 Senhor(a) MARIA CEZARINA BENEVIDES: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000859-15.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: MARIA CEZARINA 

BENEVIDES Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IVANILDA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA QUINZE, 22, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM OURO VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) IVANILDA DA SILVA 

BEZERRA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001106-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

IVANILDA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MANOEL GREGORIO DE MORAIS Endereço: RUA 

05, 14, RUA ONZE - QUADRA 21- CASA 01, COHAB SETE DE MAIO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-994 Senhor(a) MANOEL GREGORIO 

DE MORAIS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000956-15.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: MANOEL GREGORIO DE 

MORAIS Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DUCARMO DA SILVA OAB - 490.285.451-15 (REPRESENTANTE)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001108-63.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 
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declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 14:44:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CLARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISTINA CLARA DA SILVA Endereço: RUA D, 

42, QUADRA 04, VIDA NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) CRISTINA CLARA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001666-35.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 277,34 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: CRISTINA CLARA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELE ILHA FERNANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARINELE ILHA FERNANDE Endereço: Rua São 

José, 09, Quadra 06, Jardim Potiguar, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-768 Senhor(a) MARINELE ILHA FERNANDE: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001640-37.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.365,08 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 AUTOR: 

MARINELE ILHA FERNANDE Advogado do(a) AUTOR: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI - MT14519-O REQUERIDO(A): SOCIEDADE DE ENSINO 

SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ MEZZOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. (LITISCONSORTES)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(LITISCONSORTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001141-53.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 14:48:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TEREZINHA DE JESUS CAMPOS Endereço: RUA 

HELBANO, 145, (COHAB C REI), JARDIM GLORIA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78118-347 Senhor(a) TEREZINHA DE JESUS CAMPOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000050-25.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

TEREZINHA DE JESUS CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VONDER - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001254-07.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 14:52:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001462-88.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/01/2020 14:54:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 900, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-300 Senhor(a) BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

- ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1000055-47.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - MT16875-O 

REQUERIDO(A): ANA MARIA SOUZA LIMA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETHYCIA DUDECK (AUTOR)

JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURA LETHYCIA DUDECK Endereço: RUA 

DEZESSETE, 04, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78156-108. Nome: JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA Endereço: 

RUA DEZESSETE, 04, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78156-108. Senhor(a) LAURA LETHYCIA DUDECK e JONATAN RAFAEL 

WILLIAM DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001328-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.225,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 15:15 AUTOR: LAURA 

LETHYCIA DUDECK, JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA Advogados 

do(a) AUTOR: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - MT5026-N, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT15935-O Advogados do(a) AUTOR: 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT15935-O, ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO - MT5026-N REQUERIDO(A): GOL LINHAS AÉREAS 

S.A e JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA Endereço: 

RUA DO EMBAUVAL, 155, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-540 Senhor(a) LUIZ AUGUSTO TOMICHA 

ORTEGA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000709-34.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2912 de 3112



justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSEMARY FATIMA DE SOUZA Endereço: RUA 

ARACAJU, 20, RUA M - QD 20, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-692 Senhor(a) ROSEMARY FATIMA DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000066-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: ROSEMARY FATIMA DE SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT20937-O, 

LILIAN FRAGA DE CASTRO - MT20935-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1019964-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1019964-12.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS EXECUTADO: Estado de Mato 

Grosso Vistos em correição. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que 

deverá informar acerca da existência de débitos pendentes a serem 

compensados, nos termos dos parágrafos 9º e 10º da Constituição 

Federal, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIRA RIBEIRO DA ROCHA OAB - 201.593.368-99 (REPRESENTANTE)

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANDIRA RIBEIRO DA ROCHA Endereço: RUA 

VÁRZEA GRANDE, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78145-022. Senhor(a) JANDIRA RIBEIRO DA ROCHA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001359-81.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 
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R$ 7.171,81 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 15:15 REPRESENTANTE: JANDIRA RIBEIRO DA 

ROCHA Advogado do(a) REPRESENTANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - MT25777/O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019917-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DIAS SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019917-38.2019.8.11.0002 REQUERENTE: KARINA DIAS SIMOES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos em 

correição. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE MOURA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VILMA DE MOURA DA PAZ Endereço: RUA DOS 

CANÁRIOS, 14, Quadra 30, Hélio Ponce de Arruda, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-590 Senhor(a) VILMA DE MOURA DA PAZ: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001346-82.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: VILMA DE MOURA DA PAZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO FERREIRA SILVA - MT13280-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA MOULAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA MOULAZ Endereço: 

RUA SANTA BARBARA, 14, QUADRA 45, SANTA MARIA II, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) MARCIA CRISTINA DA SILVA 

MOULAZ: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001365-88.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.147,79 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA MOULAZ Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016456-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARECA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA Endereço: Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 12, Rua 05, Residencial Cabo Michel, Costa 

Verde, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-000. Senhor(a) JOAO 

BATISTA VAZ DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016456-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.100,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: JOAO BATISTA VAZ 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA PATRICIA SALGADO 

- MT13260-O REQUERIDO(A): CARECA CONSTRUCAO E ACABAMENTO 

LTDA ME - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PACHECO NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIANA PACHECO NAZARE Endereço: RUA 

02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78116-174. Senhor(a) MARCIANA PACHECO NAZARE: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001373-65.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

MARCIANA PACHECO NAZARE Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 
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HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONARA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIONARA BORGES DOS SANTOS Endereço: 

RUA NOVA MORADA, 05, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ELIONARA 

BORGES DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000102-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: ELIONARA BORGES DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WURZIUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000151-62.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 15:45:36

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002228-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002228-49.2017.8.11.0002. REQUERENTE: SONIA MARIA RODRIGUES DE 

MELO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. 

Analisando a regularidade processual, observa-se que o advogado da 

parte autora demanda, desde a propositura da ação, sem estar 

devidamente constituído por instrumento de mandato, face à ausência de 

assinatura da outorgante na procuração que acompanha a petição inicial. 

Consta, em verdade, um documento nato-digital, com uma assinatura 

manual que foi claramente extraída de um documento digitalizado e colada 

na procuração, o que invalida por completo o instrumento de mandato,[1] 

levando ao inafastável reconhecimento da irregularidade da 

representação processual e consequente ausência de capacidade 
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postulatória do causídico, aptas a ensejar, inclusive, a extinção do feito 

sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Destarte, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial e regularizar a representação processual, 

apresentando procuração válida outorgada ao causídico, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito 

[1] Precedentes do STJ: "assinatura digitalizada ou escaneada, por se 

tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a 

assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade 

certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419/2006" (AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/03/2018); “assinatura digitalizada é a 

reprodução da assinatura autógrafa como imagem por um equipamento 

tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento 

eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o 

subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente 

copiada e inserida em outro documento” (RMS 59651/SP 2018/0335622-0, 

Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/05/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS Endereço: 

RUA SEM DENOMINACAO, 14, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, VILA 

ARTHUR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ADRIANA 

GONCALINA DE CAMPOS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000187-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019521-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA OLIVEIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019521-61.2019.8.11.0002 REQUERENTE: EVA APARECIDA OLIVEIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos em correição. Cite-se pessoalmente a parte 

demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com 

sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva 

da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013664-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR NOVAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO BEZERRA DA SILVA Endereço: RUA 

SENADOR VICENTE VUOLO, 25, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-007. Senhor(a) CLAUDIO BEZERRA 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013664-34.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.250,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 24/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

CLAUDIO BEZERRA DA SILVA REQUERIDO(A): ELISMAR NOVAIS DOS 

SANTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000322-19.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 15:53:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016454-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016454-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MOACIR DOMINGOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de evidência, formulado por 

MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, cujo objeto é a suspensão do desconto da contribuição 

previdenciária incidente sobre as parcelas de sua remuneração não 

computáveis para fins de aposentadoria, notadamente adicional de 

insalubridade e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. É o 

que merecia destaque. Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo 

Civil apresenta as possibilidades de concessão, em sede liminar, da tutela 

de evidência: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No mesmo sentido, tem-se 

a previsão do art. 9º do Código de Processo Civil: Art. 9º Não se proferirá 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória 

de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que o 

requerido, ao que tudo indica, está recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão das parcelas afetas ao adicional noturno e à 

VPNI, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio 

para fins de aposentadoria. Com efeito, o STF enfrentou o tema, em sede 

de repercussão geral, na análise do Tema 163 (RE 593068), ficando 

fixada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” A jurisprudência segue firme no 

sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 

INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS 

EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS 

- AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A 

base de cálculo das contribuições do servidor deve abranger os ganhos 

habituais desse, desde que exista repercussão no benefício 

previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre os 

adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de férias. 

(TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, para determinar ao requerido a suspensão do recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre as parcelas da remuneração não 

computáveis para fins de aposentadoria, notadamente adicional de 

insalubridade e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI Fixo 

prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da presente determinação. 

Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo 

de 30 dias à apresentação da contestação. Aportando nos autos as 

peças de defesa, intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, 

na forma prescrita na Lei nº 11.419/06. Determino que ao Sr. Gestor 

Judiciário a inclusão do MT-Prev no polo passivo. Cumpra-se. Às 
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providências. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA NOWICKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000325-71.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 20/01/2020 16:02:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA Endereço: 

RUA ANTÔNIO SOARES, 44, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-207. Senhor(a) PABLO NATTAN PINTO 

BEVILAQUA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001560-73.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: PABLO NATTAN PINTO 

BEVILAQUA Advogado do(a) REQUERENTE: EDI TOCANTINS SILVA - 

MT16519-O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017099-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISDAIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017099-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISDAIANE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado pela parte autora, cujo objeto é a 

determinação de que o demandado realize sua progressão funcional, ou 

proceda à analise seu requerimento administrativo, bem como lhe conceda 

progressão funcional, ao argumento de que o pleito fora protocolado há 

muito tempo, sem qualquer resposta. É o bastante relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada 

a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

ao artigo 114 da Lei nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de 

Várzea Grande), assegura aos servidores o direito de requerer aos 

Poderes Públicos em defesa de seus interesses, restando previsto o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que a Administração decida o pleito, 

nos termos do artigo 116, parágrafo único, da mesma normativa. Art. 114 

– É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos em 

defesa de direito ou interesse legítimo. Art. 116 – Cabe pedido de 

reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 

primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O 

requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos 

anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e 

decididos dentro de 30 (trinta) dias. Assim, tendo em vista que o 

requerimento administrativo fora realizado em abril de 2015, resta evidente 

a omissão do município demandado e, consequentemente, provável o 

direito à determinação de que o pedido seja analisado. Em caso análogo: 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA A 

QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE 

PRAZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da 

decisão a quo que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando a análise do requerimento administrativo apresentado pela 

parte agravada que visa a prorrogação de licença para tratar de interesse 

particular, sob pena de multa diária, bem como a abstenção da aplicação 

de faltas enquanto não apreciado o requerimento. II. Recurso próprio, 

tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 

2629331). Contrarrazões não apresentadas (ID 2858248). III. Para 
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concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação 

dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do 

NCPC). No mesmo sentido, o art. 3º da Lei nº 12.153/09, estabelece a 

possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de 

difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, não vislumbro a prova 

inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, 

tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da 

procedência de seus pedidos contestatórios, em especial porque a 

decisão antecipatória não adentra no mérito da prorrogação da licença ou 

não, apenas sana a omissão do poder público na demasiada demora na 

análise do pleito administrativo. V. Ademais, a demora na análise da 

petição e documentação apresentados, em sede administrativa, fere os 

princípios da eficiência e da razoável duração do processo, de 

observância obrigatória pela Administração Pública, devendo a imposição 

em antecipação dos efeitos da tutela (estipulação de prazo para análise 

do pedido) ser mantida. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 

n.993657, 07003464520168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento 

de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar os honorários 

advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 07011792920178079000 DF 0701179-29.2017.8.07.9000, 

Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Quanto à determinação de que a progressão seja concedida, evidencia-se 

que tal pleito não pode ser concedido neste momento processual, visto 

existir vedação legal ao deferimento de tutela antecipatória que implique 

reenquadramento, progressão, equiparação e a concessão ou aumento 

de vantagens e pagamentos, nos termos da Lei nº 9494/97. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – READEQUAÇÃO SALARIAL – VEDAÇÃO 

LEGAL – LEI Nº 9.494/97 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO.I - A concessão de medida liminar 

que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores, e a 

concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza, encontra óbice na Lei nº 9.494/97.II - Verificado o não 

preenchimento dos requisitos do art. 273, do Código de Processo Civil, 

desaconselhável, na fase de cognição a antecipação dos efeitos da 

tutela, prudente, portanto, aguardar instrução dos autos. (N.U 

0126423-37.2014.8.11.0000, AI 126423/2014, DRA.VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) Por outro lado, o §3º, do 

artigo 300, do Código de Processo Civil, veda expressamente o 

deferimento de tutela de urgência quando houver perigo de dano ou de 

difícil reparação, o que se revela na hipótese, uma vez que, em caso de 

improcedência, existiria risco de a servidora, ora requerente, não possuir 

liquidez para ressarcir os valores recebidos. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - PROGRESSÃO 

HORIZONTAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI FEDERAL Nº 

9.494/97 - INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA 

LIMINAR - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 

Federal nº. 9.494/97, ao restringir a concessão de tutela antecipada em 

face da Fazenda Pública, deve ser aplicada na hipótese de o servidor 

pretender o pagamento de vantagem pecuniária, qual seja, progressão 

horizontal e adicional de insalubridade, aos seus rendimentos, mormente 

porque não caracterizado o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, indispensável ao deferimento da medida de urgência. 2. 

Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10019180001521002 MG, Relator: 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 

19/12/2018) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA REQUERIDA, para determinar que o Município de Várzea 

Grande, ora demandado, analise o processo administrativo de nº 

553605/18, em que figura como requerente Crisdaiane Aparecida da Silva, 

no prazo de 30 dias. Nos termos do Enunciado 01 dos Enunciados da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, por meio de sua procuradoria, para 

contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias. Após, aportando a 

peça de defesa nos autos, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugná-la. Determino que a demandada apresente todos os elementos, 

notadamente documentos, necessários à resolução da lide (art. 9º, da Lei 

nº 12.153/09). Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010891-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANETE MARLI DA SILVA Endereço: AVENIDA 

TRINTA E UM DE MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) JANETE MARLI 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010891-16.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 25/11/2019 Hora: 13:00 

REQUERENTE: JANETE MARLI DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARIZETE SANTOS FRANCA - MT0016457A REQUERIDO(A): REGINALDO 

SEBASTIAO SOARES DE SOUZA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

MARICELMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARICELMA DUARTE Endereço: RUA três, casa 

23, Quadra D, Santa Izabel, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-000 

Senhor(a) MARICELMA DUARTE: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000448-69.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.631,00 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: ERIVELTON DA COSTA AGUIAR, MARICELMA DUARTE 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN LARISSA FURLANETTO - 

MT25033/O Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN LARISSA 

FURLANETTO - MT25033/O REQUERIDO(A): CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

MARICELMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ERIVELTON DA COSTA AGUIAR Endereço: RUA 

três, casa 23, Quadra D, Santa Izabel, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78158-000 Senhor(a) ERIVELTON DA COSTA AGUIAR : A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000448-69.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.631,00 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

19/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ERIVELTON DA COSTA AGUIAR, 

MARICELMA DUARTE Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN LARISSA 

FURLANETTO - MT25033/O Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN 

LARISSA FURLANETTO - MT25033/O REQUERIDO(A): CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013550-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013550-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO MINAS NOVAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada, formulado por FABIO MINAS 

NOVAS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre o 

adicional noturno e o exercício do cargo em comissão. É o que merecia 

destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada 

a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que o 

requerido, ao que tudo indica, está recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta aos adicionais noturno e de 

insalubridade, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao 

subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme 

no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 

NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - 

PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO 

PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das contribuições do servidor 

deve abranger os ganhos habituais desse, desde que exista repercussão 

no benefício previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária 

sobre os adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de 

férias. (TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, 

Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) 

TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS 

EXTRAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada 

com repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem 

os descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar ao requerido a suspensão do 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e do 

cargo em comissão. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NUNES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MILTON NUNES DE PINHO Endereço: RUA 13 DE 

JULHO, (LOT PRQ AMBAR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-501. Senhor(a) MILTON NUNES DE PINHO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001599-70.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.843,70 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

19/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MILTON NUNES DE PINHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DALL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001603-10.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 17:15:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: REGINALDO DO PRADO GOES Endereço: RUA 

DAS BEGÔNIAS, 4, RESIDENCIAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, NOVO 

MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-562 Senhor(a) REGINALDO 

DO PRADO GOES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000830-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 3.583,76 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: REGINALDO DO PRADO 

GOES Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO DO PRADO GOES - 

MT24562-O REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CARDOSO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1001616-09.2020.8.11.0002 C 

E R T I D Ã O Verificando que o extrato das restrições comerciais anexado 

com a inicial foi emitido através de página eletrônica, intime-se a parte 

reclamante para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato 

completo unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito 

(SPC, SCPC, SERASA, etc) legível e atual (60 dias), informando a data de 

sua emissão e todas as restrições impostas no seu nome e CPF, sob pena 

de arquivamento. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 20/01/2020 17:25:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL MESSIAS CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MANUEL MESSIAS CESARIO Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400. Senhor(a) MANUEL MESSIAS CESARIO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001618-76.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.131,98 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MANUEL 

MESSIAS CESARIO Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018076-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018076-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALTER MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Cuida-se 

de pedido de tutela provisória de evidência, formulado por VALTER 

MARTINS DE SOUZA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo 

objeto é a suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente 

sobre a parcela de sua remuneração relativa ao adicional decorrente do 

labor em período noturno. É o que merecia destaque. Com efeito, o artigo 

311 do Código de Processo Civil apresenta as possibilidades de 

concessão, em sede liminar, da tutela de evidência: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

mesmo sentido, tem-se a previsão do art. 9º do Código de Processo Civil: 

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I 

- à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência 

previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. 

Nesse contexto, consoante se extrai da documentação apresentada, 

evidencia-se que o requerido, ao que tudo indica, está recolhendo a 

contribuição previdenciária em razão da parcela afeta ao adicional 

noturno, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao 

subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, o STF enfrentou o tema, 

em sede de repercussão geral, na análise do Tema 163 (RE 593068), 

ficando fixada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” A jurisprudência segue firme no 

sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 

INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS 

EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS 

- AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A 

base de cálculo das contribuições do servidor deve abranger os ganhos 

habituais desse, desde que exista repercussão no benefício 

previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre os 

adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de férias. 

(TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, para determinar ao requerido a suspensão do recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração da parte 

autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das 

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IVANETE SILVA DE ALMEIDA Endereço: RUA DA 

INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000. Senhor(a) IVANETE SILVA DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001623-98.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.153,13 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

19/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: IVANETE SILVA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS Endereço: RUA DA 

HARMONIA, 55, (LOT JD GLÓRIA), JARDIM GLÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78140-385 Senhor(a) MARIA JOSE DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000837-54.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.091,34 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CARLA HONORIO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KAREN CARLA HONORIO DE JESUS Endereço: 

RUA CORONEL JOSÉ AUGUSTO GOMES, (LOT CONSTRUMAT), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-346 Senhor(a) KAREN 

CARLA HONORIO DE JESUS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001732-15.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.255,02 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 17:00 AUTOR: 

KAREN CARLA HONORIO DE JESUS Advogado do(a) AUTOR: TALISSA 

NUNES DE SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DE SALES BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001646-44.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 17:44:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA OAB - 038.745.021-12 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001656-88.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 17:45:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA Endereço: 

RUA ISAURA MAGDALENA, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78152-000 Senhor(a) FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001608-32.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS 

DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: MORGANA KAMILA FREIRES 

DA SILVA - MT24230-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE PAULA PISATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001676-79.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

20/01/2020 17:47:57

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018023-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018023-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX JOSE SILVA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PGE, DETRAN MT, LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS Vistos em 

correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulada 

por ALEX JOSÉ SILVA, cujo objeto é a suspensão do protesto formalizado 

pelo Estado de Mato Grosso, em seu desfavor, perante o 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá, ao argumento de que os débitos são afetos ao 

automóvel FIAT/UNO, ano 2006, placa MWC 3553, RENAVAM 887079679, 

alienado em favor de Edney Gonçalo de Araújo, em fevereiro de 2012. 

Junta documentos pede liminar. É o que merecia destaque. Nos termos do 

artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, o artigo 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro, estabelece ser obrigação do proprietário 

antigo, ora reclamante, proceder à comunicação de venda do automóvel, a 

fim de evitar o lançamento dos tributos, penalidades e afins em seu nome, 

após a alienação do bem. Aliás, no presente caso, viável seria somente a 

alienação da posse, e não da propriedade, pois o automóvel em questão 

pertence ao Banco Finasa, não existindo notícia que tenha ofertado 

procuração ao reclamante à alienação da res em favor de terceiro. Assim, 

não resta provável o direito, pois, como dito, pelo menos em juízo sumário, 

não se revela que o reclamante tivesse/tenha direito de alienar o bem e, 

nos termos do artigo o artigo 2º da Lei Estadual nº 7.301/2000, a sujeito 

passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do 

automóvel, responsabilidade essa que, em regra, é assumida pelo 

arrendatário nos contratos de arrendamento mercantil. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Citem-se os 

demandados Estado de Mato Grosso, DETRAN e Banco Finasa (teste que 

deve ser incluído no polo passivo pelo Gestor Judiciário), nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Luzia Aparecida Ferreira 

deverá ser intimada por AR. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se, 

intime-se e oficie-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 16 

de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JAIVONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLEIDE JAIVONA Endereço: Avenida Mário 

Andreazza, Nova Esperança, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-105 

Senhor(a) CLEIDE JAIVONA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001746-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.187,03 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 16:15 

AUTOR: CLEIDE JAIVONA Advogado do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE 

SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TOROREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VANIA TOROREUDO Endereço: Rua Seis, 05, Qd. 

115, Lot. São Simão, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-435 Senhor(a) 

VANIA TOROREUDO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001715-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.143,12 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: VANIA TOROREUDO Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT15916-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HELOISA RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA 

B, 12, QD B, LOTEAMENTO BOS VISTA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78158-331 Senhor(a) HELOISA RODRIGUES DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001677-64.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.142,42 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: HELOISA RODRIGUES DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019661-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR PINTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO 

BRADESCO: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, 

nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. 

PROCESSO N. 1019661-95.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.178,47 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: ODEMAR PINTO DE MORAES 

Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - 

MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - MT15383-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019109-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) 

BANCO BRADESCO: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1019109-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.253,35 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 14/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JESSICA DA CRUZ 

FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019143-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) 

BANCO BRADESCO: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1019143-08.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.789,82 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: RENATO 

NUNES DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

MARICELMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Endereço: RUA LUIGI 

GALVANI, 70, cj 11, pavimento 1, Ed Alana II., CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04575-020 Senhor(a) CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA: A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1000448-69.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.631,00 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 19/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ERIVELTON DA COSTA 

AGUIAR, MARICELMA DUARTE Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN 

LARISSA FURLANETTO - MT25033/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

KAREN LARISSA FURLANETTO - MT25033/O REQUERIDO(A): CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010407-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO WECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010407-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ APARECIDO WECK 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por LUIZ APARECIDO WECK em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra a 

parte reclamante que desde fevereiro de 2018 vem sofrendo mensalmente 

descontos indevidos em seus proventos promovidos pela empresa 

requerida, totalizando a quantia de R$ 694,44 (seiscentos e noventa e 

quatro reais e quarente e quatro centavos) de descontos por serviço que 

alega não ter contratado. Ao final, pleiteia indenização por danos morais, 

bem como devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, no 

montante de R$ 1.388,88 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e 

oito centavos). A empresa requerida, por seu turno, contesta 

tempestivamente, alegando, em síntese, a licitude dos descontos aqui 

cogitados, bem como o descabimento de indenização por danos morais em 

virtude de já ter sido cancelado o seguro que teria originado os descontos 

aqui cogitados. Ao final, requer sejam julgados improcedente todos os 

pedidos formulados em sede inicial. Fundamento e decido. Mérito. 

Compulsando os autos, é possível depreender das alegações da empresa 
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requerida que os indigitados descontos ocorreram em razão de uma 

contratação legitimamente firmada. Entretanto, não constam nos autos 

qualquer documento que comprove a contratação do referido serviço, de 

modo que se torna flagrante a ilegalidade aqui cogitada. Com efeito, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a justificar os 

descontos, mas tão somente telas sistêmicas e faturas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, entendo que assiste razão à autora da 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve sucessivos 

descontos realizados em sua conta bancária, vendo seu salário e sua 

fonte de subsistência corroída de forma indevida. Ajustado a essa linha de 

ideias, vejamos o entendimento da colenda Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS - DESCONTOS 

INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DA AUTORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO A 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012) Nesse mesmo sentido, TJMT: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

– PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA 

E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE. Subsiste o dever de indenizar na 

hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do 

consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (N.U 

1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em face das 

peculiaridades do caso concreto, bem como em razão do tempo decorrido 

entre o ilícito e o ajuizamento da presente demanda, entendo que o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é uma quantia que se revela justa e 

adequada à título de indenização por danos morais. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência; 1. Condeno a parte 

reclamada a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente, que 

totaliza R$ 1.388,88 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados da citação; 2. Condenar a empresa reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(fevereiro de 2018). Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009580-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009580-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE OSVALDO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA (tela de sítio virtual de consultas) demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. Entretanto, quando intimada a 

apresentar extrato de balcão demonstrando a negativação ensejadora da 

presente demanda, foi apresentado documento em que não consta 

qualquer inserção procedida pela empresa reclamada. A Demandada, por 

seu turno contesta tempestivamente, alegando, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Intimada a 

apresentar impugnação à contestação, a parte Autora nada manifestou. 

Com efeito, dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Pois bem, não 

tendo a parte autora logrado demonstrar o fato constitutivo do seu direito 

(negativação indevida/inserção indevida do nome da autora em cadastro 

de inadimplentes), a improcedência é medida que se impõe. Nesse sentido, 

a propósito, já decidiu a egrégia Turma Recursal Única: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO - ÔNUS QUE 

COMPETIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO 

CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1004084-36.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 
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SENTENÇA à MMª. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010502-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLEIGUE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010502-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO CLEIGUE SILVEIRA 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Cuida-se de 

Reclamação, em que o autor afirma ter contrato com a requerida para 

poder fazer transações comerciais por meio da máquina de cartão e assim 

agilizar os pagamentos através de débito e crédito. As alegações 

fundam-se na ocorrência de prática abusiva, vez que a requerida não 

repassou o valor auferido na venda realizada em 08/06/2019, referente a 

um trabalho de comunicação visual realizado pelo valor de R$ 6.639,00 

(seis mil e seiscentos e trinta e nove reais), tendo repassado tais valores 

apenas 30 dias após a transação (tal valor corresponde à quantia líquida). 

Ao final o requerente pugnou pela condenação da reclamada em danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, a pretensão merece juízo de 

parcial procedência. Não há dúvidas sobre a contratação dos serviços da 

reclamada. Contudo o requerente afirma sua indignação por não ter 

recebido o repasse da venda realizada. A reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que o reclamante tinha conhecimento de que a mesma 

está autorizada a verificar a regularidade de todas as transações de seus 

usuários, solicitando assim documentos para sejam validadas tais 

negociações, bem como, o contrato também autoriza a Ré a reter e/ou 

estornar valores, quando seus usuários não comprovarem a regularidade 

das transações. Afirma que em razão da operação em valor elevado, 

suspendeu o cadastro do reclamante solicitando por e-mail que o Autor 

fornecesse mais informações e documentos sobre as transações e qual 

seria o tipo de serviço prestado, além de documentos sobre seu ramo de 

atividade, pois no início do cadastro não havia sido fornecido nenhum 

documento. A reclamada argumenta que não recebeu os documentos 

necessários e deste modo houve demora no repasse dos valores. Para 

tanto junta documentos demonstrando a transação, o dialogo via e-mail, e 

ainda o cancelamento da venda. Da análise do processo e os documentos 

que o instruem verifico que Razão não assiste a requerida, porquanto 

tenha alegado que realizou o bloqueio da venda por destoar do histórico 

do reclamante, observo que no documento juntado pela própria reclamada 

“Payout History for gilsonmacedo1@gmail.com” constam diversas 

transações em valores elevados. Ainda, também observo falha na 

prestação dos serviços por parte da Reclamada ao afirmar que as vendas 

foram retidas até que o reclamante comprovasse a sua atividade, vez que 

não fora feito no momento do cadastro. Ora, consta nítida falha por parte 

da reclamada que aprovou um cadastro sem se atentar para as suas 

próprias regras internas. Por fim, cabe frisar que a empresa Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar que o valor é indevido ou que o 

responsável pelo cartão tenha solicitado o estorno da compra realizada. 

Logo, analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na 

prestação de serviço da Reclamada, devendo ser condenada ao 

pagamento de indenização por dano moral sofrido pelo Reclamante, diante 

de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, vez que foi surpreendido com percalços em sua 

situação financeira, tendo sua subsistência corroída. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de 

correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: a) 

Condenar a pagar à reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para 

fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010722-29.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EBIA TSUYA TAKEDA OZAKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento de defeituosa prestação de serviço. Narra a 

Autora que é titular da UC n. 6/816430-3. Afirma que houve a suspensão 

da sua energia elétrica, sendo que após o pagamento da fatura do mês de 

julho/2018, não solicitou a religação da UC. Todavia, seu nome teria sido 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito por débito exorbitante, uma vez 

que não consumiu a energia elétrica faturada. Carreado com a petição 

inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada, bem como o histórico das 
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faturas e de consumo. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alegando a correta leitura no consumo da Unidade 

Consumidora, desse modo, afirma que o débito é devido. Neste sentido, 

alega ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Compulsando os autos, conquanto tenha a Reclamada alegado ausência 

de falha na prestação de serviço, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar que não 

houve falha na apuração do consumo da Unidade Consumidora. Conforme 

pode ser observado no histórico de consumo anexado no ID n. 23468637, 

o consumo da autora nos meses 11/2018 até 08/2019 está zerado, em 

razão de constatar que o medidor da Autora apresentar a leitura fixa de 

79987, ou seja, é verossímil as alegações da Autora de que não estava 

consumindo energia elétrica no imóvel. Ademais, com relação a fatura no 

valor de R$ 909,38 (novecentos e nove reais e trinta e oito centavos), 

entendo que a mesma é indevida, pois conforme fatura de Agosto/2018 

anexada no ID n. 22841542 (pág. 2), na leitura realizada em 27/07/2018 o 

medidor estaria em 79987 e quando da leitura realizada em 27/08/2018 o 

medidor estaria em 80892, razão pela qual a Reclamada estaria cobrando 

o consumo de 905Kwh no valor de R$ 909,38 (novecentos e nove reais e 

trinta e oito centavos). Entretanto, a falha na leitura da Reclamada esta 

totalmente evidente na fatura do mês de Outubro/2018, porque constou na 

fatura que a leitura de 26/09/2018 o medidor estava em 80942 e a leitura 

realizada em 29/10/2018 o medidor estaria em 79987, ou seja, o relógio 

teria regredido para o exato registro apurado em 27/07/2018. Desse modo, 

outra conclusão não há, a não ser reconhecer a defeituosa prestação de 

serviço, e desse modo, declarar indevida as cobranças nos meses de 

AGOSTO/2018, SETEMBRO/2018 e OUTUBRO/2018, haja vista que está 

comprovado nos autos que o medidor da autora desde 27/07/2019 até 

27/08/2019 apresenta o mesmo registro de 79987 em seu medidor. A 

inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de 

proteção ao crédito também é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda, haja vista não ser responsável pelos débitos cobrados, em 

razão da falha na leitura de consumo pela Reclamada. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 23587441. 2. Declarar a 

inexistência dos débitos das faturas de AGOSTO/2018, SETEMBRO/2018 

e OUTUBRO/2018, bem como determinar o cancelamento da inscrição do 

nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (12/10/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012312-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA ANALIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012312-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICENCIA ANALIA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque a própria concessionária Reclamada, afirma 

que a irregularidade encontrada no medidor já foi sanada. Alega a parte 

Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade Consumidora nº 

6/1193189-6. Afirma que as faturas dos mês de abril, maio, junho de 2017 

e março e julho de 2018, estão muito acima da sua média de consumo, 

razão pela qual discorda veemente dos valores cobrados. Portanto, 

ajuizou à presente demanda objetivando a declaração da inexistência do 

débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte 

Reclamada alega em sua peça de defesa que o valor cobrado trata-se de 

uma diferença de consumo apurada em decorrência de irregularidade no 

medidor de consumo da UC da Autora. A parte reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte 

Reclamante. Pois bem. O ato da parte requerida de cobrar pela energia 

elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada 
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anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entrementes, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo em seu artigo 137. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho que a 

documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar 

as cobranças no total de R$ 6.573,32 (seis mil e quinhentos e setenta e 

três reais e trinta e dois centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento, bem como não há nos autos a 

comprovação, de que tenha sido realizado o Termo de Ocorrência e 

Inspeção, muito menos que a parte Reclamante estivesse presente no 

momento da constatação da irregularidade ou que tenha recusado a sua 

assinatura no TOI. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Ainda, a reclamada não traz qualquer prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, 

vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a acerto de 

faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da 

energia, por si só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em 

prejuízo da unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a 

interrupção da prestação do serviço, se não houver prova de que a 

irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para 

impedir a correta aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos 

danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, 

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do 

ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Deste 

modo, assiste razão a parte autora que pugna pela inexistência dos 

débitos cobrados a título de recuperação de consumo. Pleiteia a parte 

requerente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, em razão da cobrança indevida, bem como por ter seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da ausência de 

pagamento de fatura indevida. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, razão pela qual entendo como justa e 

razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

para: 1. Declarar inexistente os débitos no valor total de R$ 6.573,32 (seis 

mil e quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), referente 

a recuperação de consumo; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida 

pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês 

a partir do evento danoso (24/06/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016020-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENETE VIEIRA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela parte Reclamante, para processar e julgar 

o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe 

pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de 

qualquer espécie de perícia (grafotécnica). Indefiro as preliminares 

arguidas pela Reclamada por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando a carta de contestação de consumo e 

documento pessoal apresentado no ato (ID nº 27286855) relatório de 

chamadas e faturas, estando a carta assinada com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e com o termo 

de audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a parte Reclamante comprovado a quitação 

das faturas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do(a) Juiz(a) Leigo(a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015002-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Devidamente intimada da determinação de evento 

n.25027558, a Autora não cumpriu conforme ordenado, deixando de juntar 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme preceitua 

os artigos 319, 320 e 321 do CPC, devendo ser indeferida a inicial. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. 

AUSÊNCIA DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. 

ARTIGO 283, CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ARTIGO 267, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 284 DO CPC. 1. A 

ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela 

desídia do autor que não atendeu aos termos da decisão interlocutória que 

reclamou a sua juntada, acarreta a extinção prematura do feito sem 

análise do mérito. Inteligência do parágrafo único do artigo 284 do CPC. 2. 

Quando não for cumprida a ordem que determina emenda à petição inicial, 

correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, nos termos dos 

artigos 295, inciso VI, e 284, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, extingue o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 267, inciso I, da mesma lei processual civil. 3. Não se 

mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito 

em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a 

hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há 

negligência (artigo 267, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 

267, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 267, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 

n.917579, 20140710229667APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: 

JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 12/02/2016. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, julgo o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no 

art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Preclusa esta decisão, arquive-se, 

dando as baixas necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de 

acesso à justiça, e para não ser imposto à Autora ônus excessivo por 

culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, defiro a gratuidade da 

justiça ao autor, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98 e 99 

do Código de processo Civil. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020124-37.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JOSE DE JESUS Vistos, etc... Considerando que as 

partes celebraram acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o 

para que surta os seus legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC, julgo extinto o processo executivo diante da novação 

celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento neste Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013599-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVI RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (sejam documentais, testemunhais ou periciais) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (Artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. O 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 13/08/2019 (às 

18h00min), diligenciou até o Reclamado, oportunidade em que estacionou o 

veículo “Toyota Bandeirante, ano/modelo 1999, placa JDZ-5729” nas 

dependências do estabelecimento Réu. O Autor relatou que após a 

realização das compras, ao retornar até o veículo, percebeu que veiculo 

estava arrombado, bem como que havia sido furtado uma quantia de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), um celular da marca Samsung Galaxy e uma 

bolsa com objetos pessoais. O Postulante destacou que, não obstante 

tivesse procurado a Reclamada para obtenção de informações, o mesmo 

teria sido ignorado pela reclamada. Por entender que os fatos acima 

mencionados teriam lhe proporcionado prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação (ID n. 25891857), no tocante ao mérito, o Reclamado 

esclareceu que os fatos narrados pelo Reclamante não merecem 

prosperar, pois, o autor não teria comprovado que os fatos alegados 

tenha ocorrido no interior do estacionamento da reclamada, além da 

inexistência de provas acerca da existência dos bens supostamente 

furtados (nota fiscal ou recibo de compra). Com amparo nos argumentos 

acima mencionados, o Reclamado postulou para que a ação fosse julgada 

improcedente. Primeiramente, consigno que, não obstante se trate de um 

direito básico conferido à pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 

6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não deve ser interpretada 

de forma absoluta, a ponto de eximir a parte Reclamante de sua obrigação 

em apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

seu direito (Artigo 373, I, do CPC/2015), motivo pelo qual, INDEFIRO o 

pedido de inversão outrora formulado na exordial. Nesse sentido, segue 

abaixo transcrita, por analogia, uma jurisprudência do TJPE: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ÔNUS DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO 

DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

PRECEDENTES DO TJPE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

DECISÃO UNÂNIME. - Embora seja autorizada a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, este não pode ser desobrigado de provar 

minimamente o fato constitutivo do seu direito, de modo que, na ausência 

absoluta de indícios de efetiva ocorrência de falha na prestação do 

serviço, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos. 

- Precedentes do TJPE - Apelação Cível a que se nega provimento, à 

unanimidade. (TJ-PE - APL: 5104298 PE, Relator: Stênio José de Sousa 

Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/02/2019).” (Destaquei). Após analisar as manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo documental 

produzido nos presentes autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões indenizatórias do Reclamante. In casu, subsistem indícios de 

que, na data de 13/08/2019, o Reclamante realmente compareceu no 

estabelecimento Reclamado, pois, apresentou a cópia de um cupom fiscal 

(demonstrando que foram adquiridos alguns produtos no supermercado), 

bem como, de um Boletim de Ocorrências lavrado um dia após o suposto 

furto dos bens no interior do veículo que se encontrava nas dependências 

(estacionamento) do local. No entanto, entendo que as provas 

supracitadas não se revelaram suficientes para conferir credibilidade à 

versão inicial, pois, o Reclamante não só deixou de comprovar que 

formalizou qualquer reclamação administrativa junto à gerência do 

Reclamado (não há protocolo de qualquer documento ou ainda, um simples 

envio de e-mail), como também, não apresentou cópia das notas fiscais 

correspondentes aos pertences que lhe teriam sido subtraídos (celular 

Samsung) ou qualquer recibo da quantia que teria sido subtraída. Ainda 

que o Postulante tenha ventilado que chegou a buscar esclarecimentos 

junto ao Reclamado, tenho que tais argumentos são vazios e totalmente 

desprovidos de verossimilhança, pois, não bastasse a ausência dos 

documentos alhures mencionados, o Reclamante não informou qual seria o 

nome do referido funcionário e ainda, tampouco fez questão de produzir 

qualquer prova adicional em audiência de instrução e julgamento (tanto é 

que, em audiência de conciliação, no ID n. 25628183, postulou pelo 

julgamento antecipado da lide e não apresentou impugnação à 

contestação). Destaca-se que este juízo não está sendo conivente com a 

eventual falha na prestação dos serviços do Reclamado, até porque, em 

decorrência do entendimento firmado pela Súmula 130 do STJ, restou 

pacificada a responsabilidade das empresas por danos/furtos ocorridos 

nas dependências de seus respectivos estacionamentos. Todavia, a 

ausência de provas mínimas passíveis de corroborar a versão inaugural 

compromete totalmente a segurança deste juízo para atribuir qualquer 

ilicitude à pessoa do Reclamado, não havendo a menor possibilidade de 

ser reconhecida a existência dos requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil (tanto no tocante aos danos morais quanto aos 

prejuízos materiais), tampouco como ser reconhecida qualquer falha na 

prestação dos serviços do estabelecimento comercial (Artigo 14, § 3º, I, 

do CDC). A meu ver, a ocorrência de um furto no estacionamento de 

qualquer estabelecimento comercial reflete uma grave falha na prestação 

dos serviços do fornecedor, entretanto, reitero que a suposta vítima tem a 

obrigação de apresentar em juízo provas mínimas (que vão além de um 

simples cupom fiscal ou um boletim de ocorrências que narra apenas uma 

versão unilateral dos fatos ocorridos) acerca dos fatos inerentes ao 

direito perseguido, o que não ocorreu nestes autos. Tenho plena 

convicção de que o Reclamante deveria ter sido mais cauteloso em 

compor o conjunto de provas relacionadas à versão inicial, mediante o 

simples protocolo de uma reclamação administrativa, bem como, diante da 
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modernidade tecnológica, ter filmado a negativa de atendimento por parte 

da reclamada, além da produção de eventual prova testemunhal, o que, 

definitivamente, não ocorreu. No intuito de respaldar toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, 

seguem abaixo, por analogia, alguns julgados contemplados pela 

jurisprudência pátria: “INDENIZAÇÃO – FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE – DANO 

MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – INSUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO. É de 

responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com 

o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em 

estacionamento junto às suas dependências. Contudo, o fato deve ser 

devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas 

mínimas que corroborem as suas alegações. Sem embargo da aplicação 

das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao 

autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir 

prova negativa do apelado. O boletim de ocorrência, por si só, não é hábil 

para embasar sentença condenatória. (Apelação 125859/2016, Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado do 

TJMT, Julgado em 23/11/2016).”. (Destaquei). “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE PERTENCES EM 

VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. LOJA. DANOS MATERIAIS NÃO 

COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO A 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 

PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA 

DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007175862, Terceira 

Turma Recursal Cível do TJRS, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 26/10/2017).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo 

o Reclamante logrado êxito em apresentar a este juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (violando flagrantemente o 

que resta disposto pelo artigo 373, I, do CPC/2015), entendo que as 

pretensões indenizatórias merecem ser rejeitadas. Outrossim, de forma 

diversa do que quis fazer prevalecer o estabelecimento Réu, tenho que 

não houve má-fé por parte do Reclamante, pois, consoante mencionado, o 

consumidor apenas não obteve sucesso em respaldar documentalmente a 

sua narrativa fática. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015729-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, válido 

se faz asseverar que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Autora ajuizou a presente 

reclamação cível em desfavor das Reclamadas, em razão do celular 

adquirido ter apresentado defeito. Preliminares: Perícia Técnica: 

Contestando a inicial, a 2ª Reclamada suscita preliminar de incompetência 

do Juizado Especial em razão de alegar necessidade de realização de 

perícia técnica. Porém, tal pleito não merece guarida, posto que 

desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada, fato pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. Ilegitimidade passiva da 1ª Reclamada: Indefiro a preliminar de 

ilegitimidade passiva, vez que foi ela quem efetuou a venda do bem, sendo 

solidariamente responsável por qualquer dano ou defeito decorrente de tal 

contrato. Mérito. O reclamante afirma que adquiriu um celular que 

apresentou defeito dentro do prazo de garantia, fato que fez com que 

levasse até a assistência técnica, por mais de uma vez, sem que o 

problema fosse solucionado, fato pelo qual requereu a devolução do valor 

pago pelo produto. Realizada audiência de conciliação, essa se mostrou 

infrutífera (ID n. 27050442). A 1ª Reclamada (NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA) apresentou defesa, alegando em síntese a 

ausência de conduta ilícita, bem como a inexistência de provas dos fatos 

alegados, razão pela qual postula pela improcedência da ação. A 2ª 

Reclamada argumenta em sua defesa, que o Reclamante foi devidamente 

atendido, afirmando que a primeira Ordem de Serviço foi em 23/04/2019 

oportunidade em que teria sido constatada a oxidação do aparelho e que, 

mesmo sendo causa de exclusão da garantia, o aparelho teria sido 

consertado. Afirma ainda, que o Reclamante procurou a assistência 

técnica nos dias 27/05/2019 e 02/08/2019, todavia não teria sido 

encontrado qualquer vicio no aparelho. Desse modo, pugna pela 

improcedência da demanda. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Isto porque, em que pese as alegações das 

Reclamadas, é fácil se verificar que ambas são responsáveis pela 

reparação de possível defeito apresentado no produto adquirido pela parte 

autora, principalmente porque foi capaz de comprovar que adquiriu o 

produto, e que, assim que percebeu o defeito, solicitou o reparo junto a 

segunda ré por mais de uma vez, mas mesmo assim o bem não foi 

consertado. Assim, não se pode olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, empresas, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2937 de 3112



ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Além do mais, os problemas verificados 

no aparelho decorrem de vício de qualidade, que frustrou a expectativa do 

consumidor quanto à sua utilização, de maneira que merece vigência a 

legal prerrogativa de opção pela substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a devolução do valor 

pago, não em produto de valor e condições inferiores aos do produto 

defeituoso, é o que dispõe o artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 8.072/90. “Art. 18 

- Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II- a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; (...).” Além do mais, muito embora a 2ª 

Reclamada afirme que o aparelho não apresentou qualquer vicio, não 

acostou aos autos o laudo completo da analise realizada, muito menos 

especificou qual o tempo médio de duração da bateria para um aparelho 

do mesmo modelo do Autor e o tempo médio apurado no aparelho 

analisado pela assistência técnica. Assim, evidente a falha na prestação 

do serviço, por parte de ambas as Reclamadas, que deixaram de auxiliar o 

consumidor, obrigando-o a ingressar no Poder Judiciário para ver seu 

direito reparado, sendo, portanto, devida a devolução do valor pago pelo 

produto. É o que dispõe a jurisprudência pátria: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COMPRADO 

COM VÍCIO. TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. NEGLIGÊNCIA 

DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE, 

VENDEDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. CONDUTA ILÍCITA. 

ARTIGO 18 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 186 DO CÓDIGO 

CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A situação 

posta se adequa aos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

Aparelho celular que apresentou problema ainda durante a garantia e 

levado para a assistência técnica. Laudo elaborado unilateralmente que 

atesta violação por pessoa não autorizada. Dúvida sobre a aquisição do 

aparelho em estado de novo. Ausência de prova que isente os 

fornecedores. 2. Segundo o artigo 18 do CDC, os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 3. 

Cria frustração e decepção naquele que adquiriu o produto com o intuito 

de facilitar seu dia a dia. Mero aborrecimento ultrapassado. 4. Desídia da 

assistência técnica e do fabricante que não solucionou imediatamente o 

problema. Conduta ilícita. Indenização por danos morais necessária, bem 

como a devolução do valor pago pelo bem devidamente reajustado. 5. 

Valor da indenização por danos morais reduzido a patamar mais justo em 

atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MA - APL: 

0309462012 MA 0030434-38.2008.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE 

JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2014, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2014). A demora injustificada 

em sanar o vício excede os limites dos percalços cotidianos e, à toda 

evidência, geram também, no consumidor irritação, indignação, 

comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, já que a parte, ao 

adquirir um bem durável novo tem a expectativas que o mesmo funcionará 

normalmente. Portanto, os danos morais são devidos, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, na via crucis que percorreu, tentando solucionar 

o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou, - embora não 

na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os 

percalços e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

reparação moral deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 

culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Ante 

todo o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: 1. 

CONDENAR às reclamadas, solidariamente a devolverem o valor pago de 

R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação, e; 2. CONDENAR às reclamadas 

também solidariamente, a pagarem à reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013940-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALVINA LEMES XAVIER 

REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA VARZEA GRANDE LTDA - ME 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. Da Revelia De fato, conforme disposto no artigo 20 

da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de 
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conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da parte Requerida. Contudo, a mera revelia não leva 

à imediata procedência dos pedidos feitos pelo Autor da ação, 

notadamente quando os fatos podem ser analisados pelo Magistrado, a luz 

do que fora produzido no interior dos autos. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte Requerente. Mas, “se a postulação do autor 

não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá 

dispensá-lo de provar o que alega pelo simples fato da revelia” [1]. Ou 

seja, a revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. 

Trata-se de ação de conhecimento sob o rito da Lei nº 9.099/95, em que a 

parte Autora busca a condenação da parte Ré ao ressarcimento de danos 

materiais e morais, sobre a alegação de erro/falha no tratamento 

odontológico a que se submeteu junto à Requerida. Em primeiro lugar, 

cumpre ressaltar que é subjetiva a responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais estabelecida nos termos do art. 14, § 4º do Código de 

Defesa do Consumidor e no art. 951 do Código Civil. O que se infere, 

portanto, é que, não obstante os dentistas serem caracterizados como 

prestadores se serviços, nos moldes do Estatuto Consumerista, a 

natureza dos seus serviços não impede que se desconsidere o fator 

culpa na aferição da responsabilidade civil. O mal resultado em 

procedimento odontológico não pode ser atribuído ao dentista sem que 

reste inequívoca a sua conduta culposa comissiva ou omissiva. Isso, por 

si só já inviabiliza o tramite desta ação no rito simplificado dos juizados 

especiais. Dito isso, repiso que para que se configure o dano material e o 

ato ilícito que enseja a reparação/compensação nesses autos é 

necessário que sejam feita análise técnica detalhada através de perícia, o 

que é impossível neste juízo, pois impossível macular a repercussão 

profissional do profissional envolvido no tratamento feito à parte autora, 

sem prova fidedigna. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito [1] DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. V. 1, 15ª 

ed., 2013, São Paulo: Juspodivm, p. 572.
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS REIS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016358-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO DOS REIS ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 
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juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008733-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Sentença (PDF) em anexo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007736-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILLA MARIA SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Sentença (PDF) em anexo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011386-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LUIS MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011386-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AUGUSTO LUIS MARQUES 

PEREIRA REQUERIDO: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por AUGUSTO LUIS MARQUES PEREIRA em face de 

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS, objetivando o recebimento de indenização 

por danos materiais e morais decorrentes da colisão veicular. O Autor 

afirma na exordial que estava parado no semáforo, por estar fechado, 

quando foi surpreendido pelo veiculo do Reclamado que veio a colidir na 

traseira de seu veiculo, sendo que, com o impacto, atingiu o veiculo 

parado a sua frente. Da colisão resultou em danificação na parte dianteira 

e traseira no veiculo do Autor. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação o Reclamado apresentou proposta no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para pagamento em seis parcelas de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo que, na oportunidade a parte Autora contrapôs 

o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), todavia as partes 

não conciliaram. A parte Reclamada apresentou tempestiva Contestação, 

aduzindo em síntese, que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, 

ora Autor, pois não estava totalmente parado e por ser o terceiro na fila 

não conseguia ter visibilidade quanto ao estado em que o semáforo se 

encontrava.. Pugnou para que os pedidos iniciais sejam julgados 

improcedentes. Pois bem. Da análise acurada dos documentos carreados 

aos autos, verifico que existe a citada verossimilhança das alegações da 

parte Autora, haja vista que a colisão entre os veículos é fato 

incontroverso (reconhecido pela parte Reclamada e atestado por meio do 

Boletim de Ocorrência lavrado, aliado à demonstração fotográfica). Isto é, 

pelo contexto probatório coligido, convenci-me da real existência do 

imbróglio narrado na inicial, de modo que comporta acolhimento o pedido 

autoral. É certo que tal acidente se desenrolou por conduta de direção 

sem a devida atenção por parte do Reclamado, que não se atentou as 

normas de transito quanto a guarda da distancia segura entre os veículos, 

conforme determina o Código de Transito Brasileiro em seus artigos 28 e 

29, inciso II. Desse modo, entendo serem devidos os danos materiais 

suportados pelo Autor, no valor comprovado por meio do menor 

orçamento juntado no montante de R$ 6.575,23 (seis mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais e vinte e três centavos). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PROCEDENTE do pedido do Reclamante em desfavor da 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar a parte 

Ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 

6.575,23 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três 

centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo 

INPC, a partir da data do evento danoso (colisão). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006286-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006286-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUZIA RODRIGUES DE 

BARROS REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

judicialmente compelida na entrega do veiculo constante no contrato de 

compra ou que substitua por outro igual, bem como o pagamento de danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alega que adquiriu da 

empresa Reclamada o veiculo Onix, sendo que, na oportunidade teria 

efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

e taxa de transferência no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa 

reais), no valor de R$ 25.900,00 (Vinte e cinco mil e novecentos reais), 

bem como teria assinado o contrato de financiamento do valor restante 

junto ao Banco VW. Afirma que mesmo após todos os procedimentos com 

aprovação de seu crédito e assinatura do financiamento, a Reclamada 

teria informado que o negocio não poderia ser concretizado em razão da 

negativa de financiamento pelo Banco. Desse modo, requer que a 

Reclamada seja compelida a entregar o veiculo, bem como ao pagamento 

dos danos morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em contestação, a reclamada afirma categoricamente que não 

cometeu ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que a 

concretização da compra e venda do veiculo estava condicionado ao 

pagamento do valor acordado, todavia, não houve aprovação do 

financiamento pela instituição financeira. Assim, pugna pela improcedência 

da demanda. Pois muito bem. É certo que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I do CPC e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do CPC. Muito embora a parte Autora alegue que seu crédito tenha 

sido aprovado pela instituição financeira e que assinou o contrato de 

financiamento, não comprovou nos autos que o valor do financiamento 

tenha sido creditado em favor da Reclamada para fazer jus ao 

recebimento do veiculo. Nesse sentido, entendo que o pleito da 

Reclamante quanto a condenação da empresa Reclamada na obrigação de 

entregar o veiculo objeto do contrato ou outro de igual característica não 

deve prosperar, em razão da não comprovação do pagamento do valor 

integral constante no contrato de compra e venda. Quanto aos danos 

morais pleiteados, entendo serem devidos a Reclamante. Isso porque, a 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que não tenha 

concorrido para qualquer falha na concretização do negocio entabulado, 

haja vista que a Reclamante acostou aos autos a Cédula de Crédito 

Bancário (ID n. 21252870), não qual consta na clausula primeira a 

autorização da instituição financeira para conceder o crédito a 

Reclamante. Nesse sentido, sendo incontroverso o pagamento da entrada 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais R$ 990,00 (novecentos e 

noventa reais) para transferência do veiculo e estando demonstrada pela 

Autora a aprovação do financiamento por meio da Cédula de Crédito 

Bancária, é ônus da parte Reclamada comprovar os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito alegado pela parte Autora. Em resumo, 

a Reclamada não demonstrou nos autos que, posteriormente a aprovação 

do crédito pela instituição financeira, tenha havido qualquer fato, alheio 

aos seus serviços prestados, que impediu a concretização do negocio, ou 

seja, de recebimento do valor financiado. Assim, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à 

parte reclamante, que cumpriu com sua parte no contrato firmado, todavia, 

por fatos alheios a sua vontade, teve o negocio desfeito. No que tange ao 

quantum indenizatório, observando os transtornos causados a parte 

Autora, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem 

que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos entabulados 

pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada apenas para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a titulo de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007999-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADELAINE MORAIS 

NOGUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a 

presente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de falha na prestação de 

serviço, haja vista a cobrança/pagamento indevido. Afirma que é cliente 

da empresa Reclamada, tendo contratado em janeiro de 2018 os serviços 

de telefonia móvel no plano de 10 GB de internet pelo valor aproximado de 

R$180,00 (cento e oitenta reais) e a aquisição de um aparelho celular. 

Alega que os serviços não foram prestados a contento, momento em que, 

devido a fidelização, alterou o seu plano para 15 gigas de internet e incluiu 
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o numero 65-9245-3102. Segue narrando que o defeito no serviço de 

internet permaneceu, tendo aderido ao plano de 30 GIGAS pelo valor 

aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais. Afirma 

que em novembro de 2018 solicitou o cancelamento do plano, em razão da 

internet contratada ser muito lenta, no entanto, teria aceitado a oferta para 

exclusão apenas do numero 65-9245-3102, reduzindo a fatura para R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. No entanto, afirma que seus 

transtornos permaneceram, tendo em vista que não houve a redução da 

fatura, sendo que, no mês de dezembro foi cobrado indevidamente o valor 

de R$ 457,02 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) e, 

diante das ameaças de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, efetuou o pagamento da fatura, entretanto, não houve restituição 

do valor pago. Desse modo, pugna pela condenação da reclamada no 

pagamento, em dobro, do valor pago em excesso e da indenização por 

danos morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta tempestivamente, alegando, em suma, a ausência de 

ato ilícito, haja vista que não há qualquer defeito na prestação de serviço. 

Afirma que os transtornos alegados pela parte Autora não transcende a 

esfera do mero aborrecimento. A parte Reclamante apresentou 

impugnação à Contestação. Pois bem. Ao contrario do alegado pela 

empresa reclamada, a parte autora demonstrou nos autos que efetuou o 

pagamento da fatura de dezembro/2018 no valor de R$ 457,09 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), conforme 

consta no ID n. 21951784, sendo que o pagamento dessa fatura não foi 

impugnado na defesa. Assim, competia a empresa reclamada comprovar a 

utilização dos serviços pela parte Reclamante e, assim, justificar o valor 

cobrado e pago pela Autora, contudo, nenhuma prova fez nesse sentido, 

pois não consta as faturas com o detalhamento dos serviços utilizados e 

cobrados. Por outro lado, observo que as alegações da parte autora 

possuem verossimilhança na falha na prestação de serviço, haja vista que 

parte da fatura apresentada na defesa, demonstra que a autora possui o 

plano de 30 Gigas no valor de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), todavia, apesar da solicitação de 

cancelamento da linha numero 65-9245-3102 em novembro de 2018, a 

mesma ainda estava presente na fatura de dezembro de 2018. Além 

disso, a Autora apresentou diversos números de protocolos junto a 

Reclamada (ID n. 21952188), que também não foram impugnados na 

defesa. Deste modo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da empresa reclamada, que mesmo diante de diversas 

reiterações e reajustes das faturas, realizou cobrança diversa do 

pactuado e, mesmo após reclamações, não sanou o equivoco cometido, 

razão pela qual deve a mesma ser compelida a indenizar a parte autora 

pelos transtornos causados. Logo, a parte Reclamada deve ser compelida 

a restituir a Demandante pelo valor pago indevidamente na fatura de 

dezembro de 2018, ou seja, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Os 

danos morais são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, experimentados pelo requerente/consumidor, vez que restou 

comprovado que a parte autora tentou por diversas vezes solucionar o 

impasse administrativamente, que perdura por meses - embora não na 

cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os 

percalços e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

reparação moral deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 

culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada para: 1. Condenar a Reclamada a restituir a 

Reclamante o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a titulo de danos 

materiais, na forma simples. Valor esse que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 

1%a.m. a partir da citação, e; 2. Condenar a reclamada a pagar à 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010442-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANTANA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 
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andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao 

argumento de falha na prestação de serviço, uma vez que não teria 

realizado o empréstimo Cédula de Crédito Bancário - CCB Nº 

00000201900480428. Afirma a parte reclamante que é cliente da 

Reclamada, sendo que em 10/06/2017 teria realizado apenas uma 

simulação para pagamento de boleto por meio de cartão de crédito, 

todavia, o mesmo teria sido debitado em seu cartão de forma parcelada. 

Alega que esse fato lhe causou diversos transtornos, pois a operação 

não foi estornada, mesmo após diversos contatos com a empresa 

Reclamada. Nesse sentido, argumenta que a Reclamada unilateralmente 

realizou em maio de 2019 um empréstimo para quitação do cartão de 

crédito. Desse modo, pugna pela declaração da inexistência do débito em 

seu cartão de crédito e do empréstimo em sua conta corrente, além da 

devolução dos valores debitados em conta corrente (Agência: 2963-7 

Conta: 28352-5) no valor total de R$ 709,47 (setecentos e nove reais e 

quarenta e sete centavos) e o pagamento de indenização por danos 

morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. 

O reclamado contestou o pedido, alegando que não cometeu ato ilícito e 

que o empréstimo foi devidamente contratado, cujo valor foi utilizado para 

quitação do cartão de crédito. Pois muito bem. Analisando detidamente as 

provas que foram produzidas nos autos, observo que o reclamante 

apresentou o extrato da fatura do cartão de crédito que demonstra a 

cobrança do pagamento de titulo no valor de R$ 725,05 (setecentos e 

vinte e cinco reais e cinco centavos) no dia 10/06/2017, bem como o 

estorno desse valor no dia 06/07/2017. Entretanto, apesar do estorno, é 

possível visualizar que na data de 11/07/2017 o valor foi cobrado 

novamente, bem como a segunda parcela no dia 01/08/2017 (ID n. 

22746560). Quanto a tais cobranças que desencadearam na mora da 

parte Autora, a empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar a 

regularidade dessas cobranças no cartão de crédito do Autor. De igual 

modo, muito embora a empresa Reclamada alegue que o CDC firmado pelo 

autor decorre de acordo formalizado para quitação dos débitos no cartão 

de crédito, também não teve sucesso em comprovar suas alegações. Isso 

porque, não consta nos autos qualquer contrato assinado capaz de 

comprovar a formalização do acordo pela parte Autora, muito menos 

gravação telefônica capaz de corroborar as telas sistêmicas 

apresentadas. Assim, neste particular, não tendo a reclamante, segundo 

de modo verossímil afirma, realizado o pagamento do titulo de forma 

parcelada no cartão de crédito, muito menos contraído a obrigação de 

pagamento do empréstimo, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus do reclamado a comprovação de que a 

reclamante participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do 

mais, exigir, daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do 

consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Art. 14 do CDC: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Deste modo, não 

tendo sido comprovado a regularidade na cobrança parcelada no cartão 

de crédito e a contratação do empréstimo CCB n. 00000201900480428, 

outra medida não resta a não ser declarar a inexistência dos mesmos, 

sendo que, com relação ao empréstimo não contratado, é incontroverso 

nos autos o pagamento do valor de R$ 250,31 (duzentos e cinquenta reais 

e trinta e um centavos), bem como está comprovado o desconto em conta 

corrente (ID n. 22746553) do valor de R$ 353,11 (trezentos e cinquenta e 

três reais e onze centavos), devendo, portanto, a reclamada proceder 

com a restituição desses valores. Quanto aos danos morais, os danos 

que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, 

independem de demonstração, de maneira que, por evidente, não há que 

se exigir da reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação 

postula. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando todas as características e 

elementos apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros 

legais. Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente a reclamação para: 1. 

Declarar inexigível os valores relativos ao empréstimo CCB n. 

00000201900480428; 2. Declarar inexigível as duas parcelas debitadas no 

cartão de crédito da parte autora no valor cada de R$ 725,05 (setecentos 

e vinte e cinco reais e cinco centavos); 3. Determinar que a parte 

reclamada abstenha de debitar novos valores na conta corrente do 

Reclamante relativos ao empréstimo CCB n. 00000201900480428; 4. 

Condenar a Reclamada a restituir a Reclamante os valores de R$ 250,31 

(duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) e R$ 353,11 

(trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos), devendo os valores 

serem acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, e; 5. Condenar e 

reclamada a indenizar a parte reclamante, pelos prejuízos de ordem moral 

que causou, em quantia que, não comprovada qualquer situação de dano 

excepcional, estabeleço no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009231-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CAROLINA SOUZA PIRES CESARIO ARANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009231-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MELQUIADES DA SILVA 

REQUERIDO: SANDRA CAROLINA SOUZA PIRES CESARIO ARANTES 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente Reclamação 

Cível em desfavor da Reclamada, objetivando o recebimento de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes da colisão veicular. 

O Autor afirma na exordial que estava trafegando com sua motocicleta de 

placa KAN 2736 em uma via publica na cidade de Várzea Grande quanto 

teria sido atropelado pelo veiculo da Reclamada, que fez um cruzamento 

desrespeitando a preferencial do Autor. Da colisão o Autor relata que 

sofreu prejuízo de ordem material e moral. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte Reclamada apresentou 

contestação tempestiva, oportunidade em que alegou preliminarmente a 

ilegitimidade ativa da parte Autora, por não ser proprietário da motocicleta, 

no mérito, argumenta a ausência de prova dos danos alegados. Pois bem. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa entendo que a mesma deve ser 

parcialmente acolhida, apenas no que diz respeito aos danos materiais 

pleiteados. Isso porque, com efeito, o autor MELQUIADES DA SILVA 

conduzia o veículo de propriedade de Cecílio José Miranda, terceiro que 

não integra a lide, conforme consta nos documentos anexados nos ID n. 

22353341 e n. 25354417, não possuindo, portanto, o condutor, 

legitimidade para habitar o polo ativo da demanda no que tange o dano 

material pleiteado. Além disso, o Autor não acostou aos autos qualquer 

orçamento em seu nome ou qualquer comprovante de que tenha 

dispendido o valor requerido. Nesse sentido, destaco os seguintes 

julgados: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO NA DATA DO ACIDENTE. 

AUSENTE PROVA DE QUE SUPORTOU OU SUPORTARÁ OS PREJUÍZOS 

MATERIAIS DECORRENTES DO SINISTRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71007239668, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fábio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Desse modo, reconheço a 

ilegitimidade ativa da parte Autora para pleitear a indenização por danos 

materiais. Todavia, quanto aos danos morais entendo que a parte Autora é 

parte legitima para figurar no polo Ativo da demanda, por ser o condutor 

da motocicleta no momento do acidente, razão pela qual passa a analise 

meritória do pedido. Analisando os argumentos ventilados na exordial, 

observo que os fatos ensejadores dos danos morais são totalmente 

genéricos e inclusive com informações estanhas a presente demanda. 

Nesse sentido, considerando que o reclamante não demonstrou que tenha 

sofrido lesão física ou à sua honra, os danos morais não são devidos, 

tendo em vista que não se deve banalizar o instituto dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública. Isto posto, com fulcro no 

artigo 485, VI, do C.P.C, reconheço a ilegitimidade ativa do Reclamante 

quanto aos danos materiais pleiteados e declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito com relação a esse pedido. Ainda, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante de 

condenação da Reclamada ao pagamento da indenização por danos 

morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014225-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUCARME E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014225-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA DUCARME E 

SILVA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de defeituosa prestação de serviço, haja vista ser cliente da 

empresa Reclamada por meio da utilização de cartão de crédito. Afirma 

que aderiu ao serviço de seguro desemprego fornecido pela empresa 

Reclamada. Alega que o seguro previa, em caso de demissão, a quitação 

integral da sua fatura do cartão de crédito mais o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) a titulo de alimentação. Nesse sentido afirma, que em 

razão da sua demissão, procurou a empresa Reclamada para 

acionamento do seguro, todavia teriam limitado a quitação da fatura ao 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e o seguro alimentação 

seria de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Desse modo, a parte 

Autora pleiteia a condenação da empresa Reclamada na apresentação do 

contrato ou gravação telefônica da contratação do seguro e o pagamento 

da indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A empresa Reclamada apresentou contestação 

tempestivamente, oportunidade em que argumentou que o pagamento do 

seguro foi aprovado e devidamente pago no valor de R$ 1.000,00, bem 

como ajustados juros e encargos no valor e R$ 548,10. Afirma também 

que o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ainda não foi pago a 

demandante em razão da mesma não ter informado seus dados bancários. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, muito 

embora a parte Autora alegue na exordial que o seguro contratado previa 

a quitação integral da fatura, seus argumentos não merecem prosperar, 

uma vez que a parte Reclamada acostou na defesa o áudio da gravação 

telefônica em que demonstra que a Autora tinha ciência de que o seguro 

contratado previa a quitação da fatura em caso de desemprego até o limite 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como teria o direito ao recebimento de 
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indenização de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ademais, cabe 

destacar que a parte Autora apesar de intimada em audiência, não 

apresentou impugnação aos argumentos e provas produzidas pela 

Reclamada. Desse modo, restou comprovado que a Autora tinha 

conhecimento dos valores referente ao premio do seguro contratado e, 

nesse sentido, inexiste ato ilícito por parte da Reclamada, razão pela qual 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009084-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DO ESPIRITO SANTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009084-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADENILSON DO ESPIRITO 

SANTO DIAS REQUERIDO: THIAGO MAGANHA DE LIMA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Ilegitimidade Passiva: Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida, pois conforme consta nos alvarás 

anexados nos ID n. 22299284 e 22299554 os valores discutidos na 

presente ação foram depositados em conta corrente de titularidade do 

Reclamado, sendo, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo. 

Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta 

causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia. A parte autora ajuizou a presente ação indenizatória 

por danos materiais e morais em desfavor do Reclamado, ao argumento de 

que o mesmo foi seu patrono nos autos do processo nº 

8027307-76.2015.811.0002, sendo esta ação extinta com a determinação 

de levantamento de valores em favor do Autor, no entanto, o Reclamado 

teria realizado o levantamento dos valores, sem qualquer repasse ao 

mesmo. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

parte Reclamada apresentou defesa tempestivamente, oportunidade em 

que alegou ausência de conduta ilícita e, assim, do dever de reparar o 

Autor pelos prejuízos alegados, haja vista que na época dos fatos era 

integrante da sociedade Aguilar e Maganha advogados e que a pecúnia 

perseguida pela Requerente decorre de alvará sacado pelo administrador 

da sociedade. Afirma ainda que, decorrente da sentença arbitral anexa 

aos autos, os ônus e bônus a qualquer tempo e modo são de 

responsabilidade do Sr Tabajara Aguilar Praweiro Alves. Por fim, pugna 

pela improcedência da demanda e condenação da parte Autora no pedido 

contraposto. Pois bem. Em analise detida dos autos vislumbro que no 

processo nº 8027307-76.2015.811.0002 foi determinado o levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte Reclamante, bem 

como que foram expedidos 2 (dois) alvarás para pagamento em conta 

corrente de titularidade do Reclamado (Titular Conta THIAGO MAGANHA 

DE LIMA, CPF/CNPJ Titular Conta 334.246.548-41, Banco 237 - Banco 

Bradesco S.A., Agência 32182, Conta 435775) que, de fato, era seu 

patrono devidamente constituído na época. Assim, fácil se faz chegar a 

conclusão de que a parte autora não foi beneficiada pelos alvarás 

expedidos a seu favor, vez que está comprovado que os mesmos foram 

pagos em conta corrente de titularidade do Reclamado. Além disso, muito 

embora o Reclamado alegue a existência da sociedade advocatícia na 

época dos fatos, bem como que os alvarás tenham sido sacados pelo 

administrador da sociedade, nenhuma prova fez nesse sentido. No caso, 

consta expressamente no Alvará Eletrônico n° 265335-4/2016 (R$ 

6.813,10) e no Alvará Eletrônico n° 334110-0/2017 (R$ 891,41) que os 

valores foram creditados em conta corrente do Reclamado e não da 

Sociedade Advocatícia, sendo certo que o mesmo não comprovou que tais 

valores tenham sido revertidos na sua integralidade para a sociedade, 

muito menos que tenha repassado ao Reclamante os valores a que tinha 

direito. Logo, em relação aos danos materiais pleiteados, entendo serem 

devidos. Ainda, em razão de não ter havido o repasse dos valores ao 

Autor, entendo que o Reclamado deve ser condenado a pagar danos 

morais para compensar os transtornos causados. Analisando a questão 

da fixação do "quantum" da indenização do dano moral, entendo que esta 

deve resultar de um equilibrado estudo das repercussões patrimoniais da 

pena imposta ao agente do ato lesivo, especialmente, sem exageros ou 

excessos, mas sem que se torne, em contrapartida, iníqua ou 

insignificante ao domínio do que lesa. Em relação ao agente, a indenização 

deve representar uma punição e um desestímulo a repetição de condutas 

ilícitas que atinjam o patrimônio ético das pessoas. Já para a vítima, não 

deve consistir em fonte de enriquecimento, cabendo ao julgador adequá-la 

às condições peculiares do caso concreto. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela parte Reclamada, entendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, tendo em vista que não houve a comprovação de qualquer 

atitude ilícita por parte do Autor na cobrança dos valores a que tem direito. 

Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para: 1. condenar o reclamado a 

pagar ao reclamante o valor de R$ R$ 5.606,18 (cinco mil seiscentos e 

seis reais e dezoito centavos), a titulo de danos materiais, saliento que o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

contar da data do ajuizamento da presente demanda, e; 2. condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 9.980,00 (nove mil 

novecentos e oitenta reais), a titulo de danos morais, devendo o valor ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da 

publicação desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009346-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Sentença (PDF) em anexo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010604-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS HIRT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010604-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS VINICIUS HIRT 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU 

SEGUROS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra 

apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito após a quitação das parcelas em atraso, bem como foi 

mantida a inscrição mesmo após a quitação integral do contrato, desse 

modo, pugnando pela inexistência do débito, bem como condenação das 

Reclamadas em danos morais. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. As Reclamadas apresentaram 

contestação alegando, em suma, a ausência de responsabilidade civil em 

relação ao Reclamante, vez que a inclusão do débito pela Reclamada Itaú 

Seguros S.A ocorreu em virtude da inadimplência junto a Reclamada Itaú 

Administrada de Consórcios, pois teria ocorrido a sub-rogação do débito 

em virtude do inadimplemento. Assim, afirma a inexistência de ato ilícito 

praticada pelas Requeridas. Pois bem. Conquanto tenham as Reclamadas 

alegado que não praticaram ilícito ensejador de reparação por danos 

morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentaram qualquer documento apto a provar a existência do débito ou 

que justificasse a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito e 

posteriormente a sua manutenção. Certo é que a parte Reclamante 

apresentou nos autos o boleto de quitação das parcelas em atraso em 

25/03/2019 (ID n. 22811561 e n. 22811564), bem como que a inclusão do 

débito nos órgãos restritivos ocorreu em 09/04/2019 (ID n. 22811588). 

Destaco que a alegação de quitação das parcelas em atraso por meio do 

boleto anexo no ID n. 22811561 não foi impugnado pelas Reclamadas. 

Ademais, o autor também comprovou que no dia 10/04/2019 realizou a 

quitação do contrato junto as Reclamadas, porém, mesmo assim, ao 

consultar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no dia 02/07/2019 

o mesmo permanecia com a restrição ativa. A inclusão e manutenção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Reclamante que 

pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data. Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 
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advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologado, 

intimem-se as partes por meio de seus patronos. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011489-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSB EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011489-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO MENDES 

REQUERIDO: FAUSB EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. A parte Autora ajuizou a presente 

Reclamação Cível em desfavor da instituição de ensino Reclamada, ao 

argumento de defeituosa prestação de serviço. Em síntese alega que 

cursou a Faculdade de Direito junto a Reclamada, todavia teria sido 

impedido de colar grau ao argumento de que não teria sido aprovado nas 

matérias de Ética Profissional e Estágio Supervisionado IV. Afirma as 

matérias em questão foram devidamente cursadas, bem como obteve a 

aprovação nas referidas disciplinas. Argumenta que não localizou os 

professores dessas matérias para que confirmassem a sua aprovação. 

Desse modo, pleiteia a condenação da Reclamada para retificar o seu 

histórico de notas, autorizando a colação de grau e emissão do diploma de 

Bacharel em Direito, bem como o pagamento de danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa a Requerida 

argumenta que a parte Autora foi reprovada na matéria de Estagio 

Supervisionado IV e que não houve matricula para cursar a matéria de 

Ética Profissional, assim, pugna pela improcedência da inicial. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Examinado o conjunto 

probatório, observo que a parte Reclamada acostou aos autos a grade 

curricular do curso de Direito oferecido pela mesma (ID n. 24995451), no 

qual é possível observar que as matérias de Estágio Supervisionado IV e 

Ética Profissional são ministradas no 10º Semestre. Também é possível 

observar pelo quadro de horários anexados no ID n. 24995447, que no 

período 2017/1 o Autor possuía em seus horários as matérias de Estágio 

Supervisionado III e IV, todavia, não consta qualquer informação acerca da 

disciplina de Ética Profissional. Ainda, no quadro de horários de 2017/1 

consta a informação e ciência do Autor de que havia matérias pendentes 

a serem cursadas. Ademais, observo que as provas trazidas pelo Autor 

na exordial não fazem qualquer relação com as disciplinas aqui discutidas. 

Sendo certo que o Autor se quer soube informar o nome do docente que 

ministrou as aulas que alega ter cursado e obtido aprovação e nem o 

semestre/ano. Destaco também que as informações do Autor são 

conflitantes. Isso porque, conforme o quadro de horários que está 

devidamente assinado pelo Autor, a matéria de Estágio Supervisionado IV 

teria sido cursado em 2017/1, todavia, na notificação extrajudicial 

encaminhada para Reclamada (ID n. 23187294 e n. 23187295) consta a 

informação de que o Autor teria sido aprovado nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado IV e Ética Profissional, matérias essas pagas em 

15/09/2016 no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Conforme 

consta no recibo apresentado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) com data de 15/09/2019, o mesmo é referente a 5 

(cinco) disciplinas do curso de verão (ID n. 23187033), sendo que, de 

acordo com o requerimento para realização do curso anexado no ID n. 

24995453, as disciplinas de Estágio Supervisionado IV e Ética Profissional 

não estão entre as matérias contratadas. Logo, diante da analise exposta, 

não há que se falar em condenação da Reclamada em retificação do 

histórico de notas do Autor, muito menos na obrigação de emitir o diploma 

de Bacharelado em Direito, haja vista não estar comprovado nos autos 

que o Autor tenha cursado e obtido aprovação nas matérias de Estágio 

Supervisionado IV e Ética Profissional. Por conseguinte, também não 

restou comprovado qualquer ato ilícito por parte da instituição Reclamada 

capaz de ensejar no dever de indenizar moralmente a parte Autora. Diante 

disto, dispensáveis outras considerações, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013389-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013389-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA DA SILVA DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Deixo de acolher o pedido de desistência 

desta ação como requerido pela parte autora, por necessidade de perícia 

da assinatura lavrada em contrato, pois conforme alegado à peça exordial 

a parte reclamante reconhece a existência da relação jurídica, versando 

os autos sobre a falha na prestação dos serviços de internet. Assim, não 

faz sentido agora negar a existência da relação jurídica. Passo a decidir. 

Aduz a reclamante que contratou pacote de internet junto a reclamada 

para o fornecimento dos serviços a velocidade de 25 Mega, mas a 

velocidade que chega em sua residência é inferior. Ocorre que a parte 

reclamada apresentou em contestação, cópia de contrato entabulado 

entre as partes no qual indica que a velocidade contratada foi de 15 Mega. 

Assim, não há que se falar em prestação de serviço falha ou velocidade a 

menor do que o contratado. Portanto, não incorreu a reclamada em ato 

ilícito, diante de que certo se faz concluir pela improcedência dos pedidos 

arguidos na exordial. Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e art. 55 da 

lei nº 9.099/95. Submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado, 

respeitando o disposto no art. 40 da Lei n. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012888-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012888-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATANA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Autora ajuizou a presente Ação 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais em desfavor da Reclamada, ao 

argumento de negativa de cobertura de atendimento de sinistro de veiculo 

segurado. Narra a parte Autora que é proprietária do caminhão, 

Marca/Modelo: P 360 A6X2 (EURO 5) 2P DIES, Placa NJU-6102 (cavalo) / 

NPD-3332 (carreta), Chassi 9BSP6X200E3851533, estando os bens 

assegurados por meio da a apólice de n. 7159000286131-1, com vigência 

de 25.06.2018 à 24.02.2019, renovada sob o nº: 7159000246731. Alega 

que no dia 17.12.2018, por volta das 15h00 o caminhão era conduzido 

pelo motorista profissional, Sr. Anderson Candido Gomes, quando se 

envolveu em um acidente de transito. Afirma que deu entrada na abertura 

do sinistro, todavia a empresa Reclamada teria no dia 22.01.2019 negado 

a cobertura, em razão do condutor do caminhão no momento do acidente 

ser pessoa diversa do condutor principal constante na apólice do seguro. 

Desse modo, pugna pela condenação da Reclamada no pagamento dos 

danos materiais no valor de R$ 8.960,90 (oito mil, novecentos e noventa e 

seis reais), referente ao conserto do veiculo do terceiro atingido, mais o 

pagamento da indenização por danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa Reclamada apresentou 

contestação tempestivamente, oportunidade em que afirmou que a 

segurada perdeu o direito à indenização, diante da declaração incorreta 

quanto ao condutor principal do veículo, sendo plenamente válida a 

cláusula que a previa. Pois bem. Restou incontroversa nos autos a 

existência de contrato de seguro firmado entre as partes, tendo por objeto 

o veículo em discussão (caminhão, Marca/Modelo: P 360 A6X2 (EURO 5) 

2P DIES, Placa NJU-6102 (cavalo) / NPD-3332 (carreta), Chassi 

9BSP6X200E3851533), com vigência entre de 25.06.2018 à 24.02.2019. 

Inconteste também a ocorrência do sinistro e a negativa de pagamento 

administrativo da indenização securitária por quebra de perfil, em razão do 

condutor, no momento do acidente, ser pessoa diversa da descrita na 

apólice. Cinge-se a questão, portanto, à verificação quanto à possibilidade 

ou não de negativa do seguro por quebra de perfil. No caso em tela, 

incidem as normas da legislação consumerista, primeiramente porque as 

atividades securitárias estão abrangidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor (art. 3º, § 2º). Nos contratos de seguros, abrangidos pela 

legislação consumerista, suas respectivas cláusulas devem estar de 

acordo com a legislação de regência, devendo estas serem interpretadas 

considerando a hipossuficiência do consumidor, in casu, a 

hipossuficiência técnica do autor. Não há nos autos prova de que o 

segurado tenha sido alertado de maneira clara acerca de eventual 

restrição contratual na hipótese de o veículo ser conduzido por pessoa 

diversa à constante como principal condutor do veículo. Se a intenção da 

seguradora era a proibição de empréstimo do veículo ou de condução por 

pessoa diversa da segurada, deveria ter assim redigido, em termos claros 

e em destaque, a cláusula restritiva. Deixando de o fazer, não há como se 

eximir da responsabilidade de indenizar o segurado, porquanto, abusiva a 

exigência de que somente o condutor cadastrado (diga-se, denominado 

"principal", e não "exclusivo"), possa utilizar o veículo, excluindo-se a 

condução do veículo por quaisquer outros. Ademais, sendo a presunção 

da boa-fé a regra no ordenamento pátrio, porque a fraude, o dolo e a má 

fé não se presumem, cabia à demandada fazer prova contundente de 

eventual má-fé da segurada, a acarretar a perda da garantia (art. 768 do 

CC), o que não se evidenciou no caso em exame. Assim, tendo em vista 

que a parte Autora teve que arcar com os custos para o conserto do 

veiculo de terceiro, conforme as Notas Fiscais apresentadas nos ID n. 

24068995 e n. 24068997, entendo ser devido o ressarcimento das 
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despesas pela Reclamada. Por fim, no que tange ao dano moral, entendo 

que o primeiro passo para a configuração da responsabilidade civil não 

restou demonstrada, qual seja, o dano. Os doutrinadores apontam, como 

sendo dano moral, uma lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, a 

honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, ou nos atributos da 

personalidade, como o nome, a capacidade, o estado de família. Para 

configurar a existência de dano moral, deve ocorrer algo que fuja da 

normalidade, que cause um intenso desequilíbrio na vida do indivíduo, ou 

abalo na honra subjetiva da pessoa jurídica (como in casu), e não um mero 

sentimento de revolta ou de dissabor. De mais a mais, além de estarmos 

diante de uma pessoa jurídica, é consabido que o simples inadimplemento 

contratual não configura, de per si, ato lesivo suficiente a amparar a 

reparação por danos morais, razão pela qual entendo pela improcedência 

do pedido. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, apenas para 

condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 8.960,90 (oito 

mil, novecentos e noventa e seis reais), a titulo de danos materiais, 

saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do evento danoso (22/01/2019), e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012194-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012194-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELLI GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito. Ademais, não 

há que se falar em vicio na representação, haja vista que a parte Autora 

se fez presente na audiência de conciliação acompanhada por seu 

patrono habilitado nos autos. Assim, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Afirma a 

Reclamante que contratou os serviços de internet móvel da Reclamada, 

porém afirma que no mesmo dia da instalação do serviço teria solicitado o 

cancelamento do serviço, não tendo utilizados os serviços da Reclamada, 

sendo, portanto, indevida a cobrança. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual, conforme já deferido no ID n. 23848675. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o 

débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente 

firmado com a parte Requerente, afirmando que o valor é devido em razão 

do serviço ter sido devidamente prestado, além da multa de fidelização. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito. Isso porque, apesar de ser incontroversa a 

contratação da internet móvel, a parte Reclamante afirma em sua exordial 

que no mesmo dia da instalação solicitou o cancelamento. Assim, em 

razão da inversão do ônus da prova, competia a empresa Reclamada 

comprovar que, após a instalação os serviços foram utilizados pela 

Reclamante. No entanto, não consta nos autos qualquer relatório de 

utilização do serviço, muito menos a cópia do contrato em que conste a 

informação e ciência da Autora quanto a multa de fidelização, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência do débito aqui discutido, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 
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preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Confirmar a tutela deferida no ID n. 23848675; 2. Declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (26/02/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009587-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009587-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LICINIO SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por Licínio 

silva de Almeida em desfavor de OI S/A. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada OI S/A suscitada na contestação, visto que nos documentos 

apresentados na inicial não há nenhum vinculo entre o autor e reclamada. 

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com 

amparo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função atualização monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007400-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007400-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEANE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Ilegitimidade passiva da 2ª Reclamada: A Reclamada 

MASTERCARD BRASIL LTDA alegou ser parte ilegítima a figurar o polo 

passivo da demanda. Acolho a preliminar arguida em razão da Reclamada 

atuar tão somente como licenciadora da bandeira correspondente, não 

sendo ela a pessoa jurídica responsável pela emissão de cartões de 

crédito, nem possui gerência sobre os valores cobrados em razão da 

utilização das tarjetas que ostentam a bandeira licenciada. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais e repetição de indébito, ao argumento de 

que seu cartão de crédito foi clonado, ocasião em que foram realizadas 

duas comprovas indevidas em seu cartão. Alega que muito embora a 

Reclamada tenha realizado o estorno das compras indevidas, não realizou 

o estornos dos juros cobrados nas faturas, inserindo seu nome 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Carreado com a petição 

inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, 

objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do seu 

nome pela Reclamada. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual, conforme já deferido no ID n. 22952671. A 1ª 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o 

débito ensejador da negativação é legitimo, haja vista que as compras 

foram devidamente estornadas. Realizada audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito. Isso porque, analisando 

as faturas apresentadas pela parte Autora no ID n. 21707259 (pág. 8), 

observo que a compra indevida realizada junto a empresa “Americanas” 

foi devidamente estornada, logo no mês seguinte, não gerando qualquer 

encargo financeiro em razão do pagamento parcial da fatura anterior. 

Todavia, com relação a despesa indevida realizada junto a empresa 

“Reserva”, observo que a compra foi registrada em 31/10/2016 e, 

conforme afirmado na defesa, o estorno ocorreu apenas em 08/08/2017, 

ou seja, quase um ano após a compra. Assim, em razão da parte Autora 

ter sido orientada a realizar o pagamento apenas das despesas que 

seriam devidas, houve a cobrança dos juros em decorrência da realizada 

em 31/10/2016 que apenas foi estornada em 08/08/2017. Ademais, a 

Reclamada não comprovou/demonstrou nos autos que o valor estornado 

foi suficiente para cobrir a compra realizada e os juros gerados durante 

todo esse período, pois certo que, se quer, anexou as faturas daquela 

época até a data do estorno. Assim, em razão da inversão do ônus da 

prova, competia a empresa Reclamada comprovar que o estorno realizado 

em 08/08/2017 compreendeu tanto o valor da compra quanto os juros e 

encargos gerados em decorrência da sua mora. No entanto, não consta 

nos autos qualquer discriminação dos juros gerados e do valor estornado, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência do débito aqui discutido, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Por fim, a parte Autora pleiteie a condenação da 

empresa Reclamada na repetição do indébito, todavia seu pleito é 

improcedente, haja vista que não houve pagamento indevido para 

configurar a repetição do indébito nos moldes do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, mas, tão-somente, o procedimento indevido de 

cobrança, conforme inclusive afirmado na exordial, um vez que era 

realizado apenas o pagamento das despesas realizadas pela Autora. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 485, VI, do C.P.C, reconheço a ilegitimidade 

passiva da reclamada MASTERCARD BRASIL LTDA e, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos inicias em face da Reclamada BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. para: 1. Declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, ou seja, os juros e encargos decorrentes da 

despesa indevida realizada em 31/10/2016 junto a empresa “Reserva”, 

bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (06/03/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 
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1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009875-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILSON TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009875-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GUILSON TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada judicialmente compelida ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais. Alega que realizou um empréstimo junto a 

empresa Reclamada, todavia percebeu a ocorrência de um débito 

referente a seguro não contratado. Afirma que solicitou a cópia do 

contrato junto a Demandada, porém sem sucesso. Argumenta ainda que o 

valor apenas foi estornado após várias insistências de cancelamento do 

seguro. Realizada audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. Em 

contestação, a parte reclamada afirma categoricamente que não cometeu 

ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, em razão de o seguro ter 

sido contratado pela parte Autora, bem como que, apesar da contratação, 

o valor foi estornado. Pois muito bem. Pelo que consta dos autos, o 

Reclamante realizou o empréstimo na data de 29/04/19, sendo descontado 

de sua conta corrente no dia 04/05/2019 o valor de R$ 560,50 (quinhentos 

e sessenta reais e cinquenta centavos) referente ao seguro. Consta 

ainda, a informação de que o valor descontado indevidamente foi 

estornado no dia 16/05/2019, ou seja, o imbróglio narrado pelo reclamante 

foi solucionado após 12 dias do ocorrido. Ademais, a parte Reclamada 

acostou aos autos o contrato de seguro devidamente assinado, muito 

embora a parte Autora tenha negado a contratação do seguro, afirmando 

tratar-se de venda casada. Assim, com relação aos danos morais, não 

vejo nenhum gravame mereça reparação, diante dos elementos e 

evidência apresentados, o que se divisa é que os aborrecimentos 

enfrentados pela parte reclamante não excedem ao patamar de 

contrariedades. Isso porque, muito embora haja a contratação expressa 

do seguro (ID n. 26228725), o banco Reclamado procedeu com o estorno 

do valor 12 dias após o desconto na conta corrente do Autor. Dar 

procedência ao pedido de indenização seria consagrar a banalização dos 

danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública. 

Também não são devidos os danos morais reclamados pela absoluta 

ausência de comprovação do alegado abalo “moral”, sofrido pela 

reclamante, vez que o valor foi devidamente estornado. Ainda, quanto aos 

danos materiais pleiteados (restituição em dobro do valor descontado) 

entendo que não houve a comprovação da má-fé da empresa no desconto 

realizado, em razão do contrato apresentado, bem como por ter ocorrido o 

estorno administrativamente, sendo assim improcedente o pedido da parte 

reclamante. Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologado, 

intimem-se as partes por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011252-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EBLER JEANN DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN OAB - MT22457/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011252-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EBLER JEANN DOS SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado pelo 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de Ação de Indenização 

por danos materiais e morais, proposta pela reclamante sob o fundamento 

de que foi sujeito à venda casada, o que deu ensejo a cobranças 

indevidas embutidas em contrato de telefonia. Por outro lado, a 

concessionária ré alega que o autor/consumidor anuiu com a alteração de 

contrato, não havendo danos materiais ou imateriais a serem reparados. 

Pois bem. Cinge-se a questão nodal a ser dirimida nesta demanda, 

esclarecer se houve abusividade na contratação como alegado pela parte 

autora ou se revela caso de livre negociação. Efetivamente, em tal 

hipótese, incide o princípio do venire contra factum proprium, segundo o 

qual, pautado na boa-fé objetiva, é vedado a qualquer dos contratantes a 

adoção de um comportamento contraditório. Conforme alegado pela 

própria parte autora é consumidora dos serviços prestados pela parte ré, 

aceitou oferta e assinou novo contrato, inclusive com aquisição de 

aparelho. Embora o consumidor tenha alegado que se trata de venda 

casada, de fato a autora não foi obrigada a alterar seu plano/adquirir novo 

dispositivo móvel, assim o fazendo por livre vontade. Assim, inexiste no 

caso abusividade na contratação ou venda casada, o que conduz a 

improcedência dos pedidos autorais. Ante o exposto, e com fulcro no 

art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

do pleito da Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito por parte da 

Reclamada. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Submeta-se o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito, para apreciação e 

eventual homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 
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correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006344-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DE CAMPOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006344-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZINETE MARIA DE CAMPOS 

BRITO REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da 

Reclamada, ao argumento de defeituosa prestação de serviço. Alega a 

Autora que adquiriu da empresa Reclamada um curso de Psicologia para 

complementar sua grade curricular, todavia o curso ofertado teria sido 

diverso do contratado. Afirma que solicitou o cancelamento do curso 

adquirido, logo após o recebimento do material, todavia sem sucesso. 

Argumenta ainda, que a Reclamada procedeu com diversas cobranças 

insistentes junto a avalista do contrato. A liminar foi deferida no ID n. 

21327115 para que a Reclamada se abstenha de inscrever o nome da 

parte autora e da avalista junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como suspenda as cobranças. Ainda, foi deferida a inversão do ônus da 

prova. A Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente (ID n. 

25714538), informando que a parte Autora tinha ciência de que o curso 

não era reconhecido pelo MEC, tendo a mesma realizado a compra e 

utilizado os serviços, deste modo, afirma que as cobranças é exercício 

regular do seu direito. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar suas alegações. Isso porque, muito embora tenha acostado 

a gravação telefônica da contratação do serviço, é possível observar que 

no minuto 3:45 (ID n. 25715041) a Autora afirma que em ligação anterior 

teria sido informado que o curso era reconhecido pelo MEC, gravação 

essa que a Reclamada não acostou aos autos. Além disso, muito embora, 

após insistência, a parte Autora tenha confirmado a compra, a empresa 

Reclamada também não acostou as informações completas sobre o 

material adquirido, muito menos consta nos autos a gravação telefônica 

informando quais materiais seriam enviados para a sua residência 

(relação dos livros). Ainda, nas telas sistêmicas apresentadas pela 

Reclamada, não constam qualquer informação sobre a data que a 

Reclamante teria acessado o sistema. Assim, haja vista que a irresignação 

da Reclamante se dá pelo fato do material adquirido ser diverso do 

contratado, era ônus da empresa Reclamada demonstrar que o material 

encaminhado para a Reclamante foi contratado pela mesma. No entanto, 

não consta nos autos qualquer discriminação do curso ofertado, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. Desse modo, deve o contrato ser cancelado, bem como, para não 

configurar enriquecimento ilícito da parte Autora, deve a mesma 

disponibilizar todo o material recebido para retirada pela Reclamada. 

Quanto aos danos morais, a demora injustificada em sanar o vício excede 

os limites dos percalços cotidianos e, à toda evidência, geram também, no 

consumidor irritação, indignação, comprometendo a paz e a tranquilidade 

de espírito. Portanto, os danos morais são devidos, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, na via crucis que percorreu, tentando solucionar 

o impasse em razão do pagamento de um material diverso do contratado, - 

embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de 

reparar os percalços e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 

culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inicias para: 1. 

Confirmar a liminar deferido no ID n. 21327115; 2. Determinar o 

cancelamento do contrato, e; 3. Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a partir desta data. Desde já, fica autorizado que as 

Reclamadas providenciem a coleta dos livros, objeto da presente lide, com 

a reclamante. Faço isso como forma de evitar enriquecimento ilícito. Por 

fim, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela empresa 

Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012552-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA DE SOUSA SERNA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 
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condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010422-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISAIAS JOSE MIRANDA 

REQUERIDO: PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que teria 

rescindido o contrato de compra e venda de um imóvel junto a Reclamada, 

sendo que, dos valores pagos pelo Reclamante, a Reclamada teria se 

comprometido a restituir ao mesmo o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 

reais) em quatro pagamentos de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com o 

primeiro vencimento para o dia 31/07/2018 e as demais parcelas no 

mesmo dia dos meses subsequentes. Todavia a parte Reclamada não teria 

realizado o pagamento de duas parcelas do contrato no valor total de R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais). Desse modo, pugna pela condenação da 

Reclamada ao pagamento da dívida principal com correção pelo índice 

INPC-IBGE, mais os devidos juros moratórios, custas e os honorários 

advocatícios em 20% valor da ação. Realizada a audiência de conciliação, 

o acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou contestação, 

oportunidade em que reconhece o não pagamento de duas parcelas no 

valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), todavia, insurge-se quanto 

ao termo inicial para contagem do juros e correção monetária. Ainda, 

requer a aplicação, por analogia, do parcelamento previsto no art. 916 do 

CPC. Pois bem. Compulsando os autos observo que a parte Reclamante 

acostou no ID n. 22740352 o termo de rescisão no contrato, na qual há a 

previsão de restituição pela Reclamada do valor de R$ 28.000,00 (vinte e 

oito mil reais) em quatro parcelas iguais. Ademais, é incontroverso nos 

autos que houve o pagamento de duas parcelas, estando a parte 

Reclamada em mora quanto as parcelas de 09/2018 e 10/2018. Em sede 

de impugnação à contestação, também restou incontroverso o valor 

devido pela Reclamada, em razão da concordância da parte Autora quanto 

ao recebimento do valor de R$ 14.536,68 (quatorze mil, quinhentos e trinta 

e seis reais e sessenta e oito centavos), ou seja, quanto a aplicação do 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação. No 

caso, a parte Reclamada pugna pelo pagamento parcelado do débito, no 

entanto, a parte Reclamante não concorda com o seu pagamento nos 

termos do acordo oferecido. Desse modo, o credor não pode ser obrigado 

a receber o crédito nos limites ou da forma que o devedor quer, por força 

do art. 313 e 314 do Código Civil. Nesse sentido, também destaco o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA 

DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER A 

PRESTAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA CONTRATADA. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1- Relata o 

autor possuir dívida com a requerida. Afirma ter tentado parcelar o débito 

conforme sua condição financeira, no entanto, a ré ofereceu proposta que 

lhe desagradou. 2- A eventual modificação na forma de pagamento advém 

da concordância do credor, porquanto este não pode ser compelido a 

receber parcelas se assim não ajustou, nos termos do disposto no art. 

314 do Código Civil. 3- Sentença de improcedência mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71009053794, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 11-12-2019) Assim, 

indefiro o requerimento da parte Reclamada de parcelamento do débito 

objeto da presente ação de cobrança. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a 

pretensão formulada na presente Ação de Cobrança, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para CONDENAR o Requerido a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), acrescido de juros de mora de 

(1%) ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da 

citação (04/10/2019). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CANDIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007356-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIR CANDIDA DOS REIS 

REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos, etc. Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. NADIR CANDIDA DOS REIS ajuizou a 

presente ação em desfavor de MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA, na qual requer a restituição em dobro dos 

valores pagos a título ITBI, taxas de registro de escritura do imóvel e 

reparação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Alega a parte Autora que adquiriu um apartamento no empreendimento 

denominado Chapada dos Buritis junto a Reclamada. Afirma que 

veicularam campanha publicitária que garantia a gratuidade de ITBI e 

escritura e que, apesar da publicidade, tiveram que arcar com o 

pagamento de R$ 1.351,11 (um mil, trezentos e cinquenta e um reis e onze 

centavos) referente ao ITBI e R$ 2.972,93 (dois mil, novecentos e setenta 

e dois reais e noventa e três centavos), relativo à taxas de registro do 

imóvel. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

empresa Reclamada apresentou contestação tempestivamente, alegando, 

em suma, a ausência de comprovação pelo Autor de que a isenção era 

referente ao imóvel adquirido, bem como a existência de previsão 

contratual da cobrança. Deste modo, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. O Reclamante apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Analisando as provas produzidas nos autos, observo que a 

parte autora adquiriu junto a Reclamada em 05/11/2016 um imóvel 

“CHAPADA DOS BURITIS - BL 09- AP 404”, tendo realizado o pagamento 

de R$ 1.351,11 (um mil, trezentos e cinquenta e um reis e onze centavos) 

em 02/02/2017 referente ao ITBI e R$ 2.972,93 (dois mil, novecentos e 

setenta e dois reais e noventa e três centavos) em 21/03/2017 referente 

ao registro em cartório, conforme documento colacionado no ID n. 

21634065. Todavia, muito embora a parte Autora afirme que quando da 

aquisição do imóvel lhe havia sido prometido a isenção do ITBI e do 

registro de cartório, bem como que essa isenção fazia parte da 

propaganda publicitária da empresa Reclamada, seus argumentos não 

prosperam. Isso porque, a parte Reclamada acostou aos autos no ID n. 

23691807 o documento no qual a parte Autora exarou o seu ciente quanto 

a responsabilização pelo pagamento do ITBI e registro em cartório, sendo 

que, apesar do Autor manifestar no ID n. 26142380, o documento não foi 

especificadamente impugnado. Ademais, em que pese o art. 30 do CDC 

prever que a propaganda “obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela 

se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”, o Autor não 

comprovou que as propagandas de isenção do ITBI e do registro de 

cartório foram divulgadas na época da aquisição do imóvel, ou seja, em 

novembro de 2016. No caso, apesar do Autor ter apresentado as imagens 

dos anúncios em Facebook, não constam nas mesas a data em que foram 

veiculadas. Desse modo, diante da ausência de comprovação pela parte 

Autora de que a propaganda de ITBI e registro de cartório grátis foram 

realizadas na época da aquisição do imóvel, somado ao documento que 

demonstra a ciência quanto a responsabilização pelo pagamento dos 

tributos mencionados, tenho que os argumentos ventilados na exordial são 

improcedentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte Reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014702-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ANTONIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014702-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELY ANTONIA DE MORAES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente 

incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz 

desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de 

justificar a restrição no importe de R$ 646,74 (seiscentos e quarenta e 

seis reais e setenta e quatro centavos). Ao final o Requerente pugnou 

pela declaração de inexistência do débito em apreço, além de ter pugnado 

pela condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da inicial é medida de 

rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente intimada (ID n. 

25018147) para apresentar comprovante de endereço válido e em data 

recente (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, 

em nome do Requerente ou com declaração do titular do documento, bem 

como o extrato emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA) que informe a data de sua emissão (60 dias), sob pena 

de arquivamento, quedou-se inerte. Estabelece o art. 321 do Código de 

Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” Razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do 

mérito. Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, OPINO 

pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e consequentemente pela EXTINÇÃO do 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do 

Meritíssimo Juiz Togado para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015437-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

JESSIKA KALLEN DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015437-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

SOUZA, JESSIKA KALLEN DE ALMEIDA COSTA, ELVIS ROBSON DA 

SILVA REQUERIDO: PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Exclusão do polo passivo da Reclamada TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME e ilegitimidade passiva da Reclamada PRIME TOUR TURISMO: 

Havendo pluralidade de réus que integram cadeia de relação de consumo, 

todos respondem solidariamente aos danos causados ao consumidor, 

razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de exclusão do polo 

passiva, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, vez 

que ambas as Reclamadas estão presentes no contrato firmado com o 

Reclamante. Ilegitimidade Passiva: alega a reclamada CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, ser parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da presente demanda, pois não teria poder de gerência 

sobre o cancelamento de voos operados pela companhia aérea Avianca, 

porém a reclamada figura na cadeia de fornecedores do serviço 

contratado, logo, estamos diante da responsabilidade solidária entre os 

fornecedores, nos termos do artigo 18, CDC, motivo pelo qual indefiro a 

preliminar suscitada. Mérito. Narra a Autora Maria Conceição de Souza 

que adquiriu das Reclamadas um pacote de viagem para o Rio de Janeiro, 

para os Reclamantes Jessika Kallen de Almeida Costa e Elvis Robson da 

Silva, para o mês de Agosto de 2019, incluindo passagem aérea e 

hospedagem, no valor de R$2.191,16 (dois mil cento e noventa e um reais 

e dezesseis centavos). Afirma que duas semanas antes da viagem as 

Reclamadas teriam informado sobre o cancelamento do voo operado pela 

empresa Avianca e que as opções seriam: cancelamento do pacote com 

devolução do valor pago ou efetuar o pagamento da diferença no valor de 

R$ 1.583,78 (hum mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos) para embarque em outra companhia aérea. Alegam que diante 

da impossibilidade de pagamento da diferença solicitada, optaram pelo 

reembolso do valor pago, todavia, o estorno teria ocorrido apenas 20 dias 

após o ocorrido, sem a incidência de juros e multa por descumprimento do 

contrato. Nesse sentido, os Reclamantes requerem a condenação das 

Reclamadas ao pagamento da multa de 10% por rescisão do contrato, o 

pagamento dos danos materiais no valor de R$ R$240,00 (duzentos e 

quarenta reais) e dos danos morais no valor de 10 salários mínimos. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em sede 

de contestação as Reclamadas sustentaram que o cancelamento do voo 

ocorreu sem qualquer interferência da agência de viagens. As Rés 

defenderam que não praticaram nenhum ato ilícito em face dos 

Reclamantes, bem como, que não podem ser responsabilizadas pela culpa 

exclusiva da Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais ou materiais a serem indenizados. Inicialmente, cabe 

salientar que o caso em análise trata de relação de consumo. As rés são 

pessoas jurídicas que prestam serviços no mercado de consumo, 

inserindo-se no conceito de fornecedores do art. 3º, do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), enquanto a parte autora é consumidor, na forma do 

art. 2º, da supracitada lei, visto ser destinatária final dos serviços 

ofertados pelo fornecedor. Aplicam-se, desta forma, as disposições do 

referido código ao caso em tela, inclusive com a inversão do ônus da 

prova. No caso dos autos se está diante do cancelamento do voo 

constante no pacote turístico adquirido pela Reclamante junto as 

Reclamadas. Pois bem. Muito embora as Reclamadas tenham comunicado 

ao Autor o cancelamento do voo por parte da companhia aérea, observo 

que a empresa de turismo ofertou a parte Autora um pacote turístico 

incluindo passagem aérea de ida e volta para a o Rio de Janeiro, com a ida 

em 16/08/2019 e retorno em 20/08/2019, e hospedagem pelo valor de R$ 

2.191,16 (dois mil, cento e noventa e um reais e dezesseis centavos). 

Desse modo, competia as Reclamadas assegurarem o cumprimento dos 

serviços por elas oferecido, sendo certo que o cancelamento do voo pela 

companhia aérea compreende um risco do empreendimento das 

Reclamadas. Além disso, a finalidade da contratação de pacote turístico 

junto as agencias de viagens, é justamente pela segurança no serviço 

ofertado, independentemente da companhia aérea escolhida pela agencia. 

Assim, o cancelamento do voo pela companhia aérea, não exime a 

responsabilidade das Reclamadas no cumprimento do pacote por elas 

ofertado mesmo que por companhia aérea diversa da previamente 

ofertada pela agencia, ou ainda, a restituição integral do valor pago, uma 

vez que a rescisão do contrato não ocorreu por vontade ou solicitação 

dos Autores. Desse modo, os fatos narrados configura falha na 

prestação de serviços. Isso porque, muito embora os Reclamantes 

confirmem que houve o estorno do valor pago, não restam duvidas que 

amargaram prejuízos de ordem material com a inscrição na 23ª Maratona 

do Rio de Janeiro, conforme comprovantes anexados no ID n. 25238134 e 

n. 25238140. A responsabilidade da empresa Reclamada, fornecedora de 

serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, devem as 

Reclamadas serem compelidas a ressarcir os autores pelos danos 

materiais relativos a inscrição na 23ª Maratona do Rio de Janeiro, bem 

como, apenas, a multa de 10% prevista em contrato para o caso de 

rescisão do mesmo com 8 dias ou mais do inicio da viagem, pois não há 

que se falar em taxa de serviço de 15% em favor dos Autores. Os danos 

morais também são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, que mesmo 

contratando uma empresa de turismo para planejamento de sua viagem, se 

viu impedido de gozar das férias planejadas, bem como participar do 

evento na cidade destino, razão pela qual entendo como justo e razoável o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser divido solidariamente entre os 

Reclamantes. Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. 

Condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar aos Reclamantes o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de 

juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC, a partir desta data. 2. Condenar as Reclamadas, solidariamente, 

a pagar a quantia de R$ 459,12 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

doze centavos), a titulo de danos materiais. Valor esse que deverá ser 

atualizado com juros de 1% desde o evento danoso (rescisão do contrato) 

e corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 
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condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016200-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016200-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando 

a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas 

listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer 

sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (ID n. 25556013) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016316-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA SENTENÇA 

Processo: 1016316-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL 

CARMINDO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, extraído de site de internet, 

juntado com a inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 
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dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008530-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008530-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DILENE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamante não apresentou impugnação. Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. A parte reclamada pugna pela improcedência dos pedidos 

autorais, por agir em exercício regular de direito, com a cobrança e 

negativação. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta a cobrança em duplicidade 

referente a compras lançadas em seu cartão de crédito, o que ao seu 

modo de ver deu causa a negativação indevida de seu nome e CPF. No 

entanto, a parte ré, em contestação comprovou que houve estorno das 

cobranças em duplicidade, o que foi realizado administrativamente, 

trazendo documentos comprobatórios de suas alegações. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. 

Portanto, no caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade da Reclamante. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Por pertinência, revoga-se a liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011527-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BONFIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Sentença (PDF) em anexo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008662-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DE ALMEIDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008662-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DE ALMEIDA 

PINTO REQUERIDO: BANCO CSF S.A. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016351-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 18 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015698-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI OAB - MT14793/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR JOSE BONDAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 18 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002780-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA 03579825178 (EXECUTADO)

HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (bairro Dom 

Aquino), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro 

de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Marcilanyo Denzer Tosi 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009391-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA MARQUES PELETT OAB - MT11889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011125-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO MARQUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014953-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE (EXECUTADO)

FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (bairro Cidade 

Alta), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro 

de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Técnico Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE OAB - 012.218.641-90 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017285-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO SERVICOS DE SEGUROS LTDA. - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE DE MELLO PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (bairros: Ponte 

Nova e Vila Sadia), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck 

Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e 

emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 

19 de dezembro de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015589-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO DA CUNHA ABREU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007758-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017289-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO SERVICOS DE SEGUROS LTDA. - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE DE MELLO PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (bairros Ponte 

Nova e Vila Sadia), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck 

Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e 

emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 

19 de dezembro de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Técnico Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016999-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P M DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

PEDRO MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (bairro Mapim), 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009606-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE PAREJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002647-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSONCIONE DE SOUSA GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (Bairro Ponte 

Nova), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro 

de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Técnico Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017832-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRANCO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO (REQUERIDO)

ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS BRANCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0022841-92.2017.8.13.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LEITE DE MAGALHAES FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019548-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DANTAS ROMAO (REQUERIDO)

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004190-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENNIALIDE THAYS MOREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013184-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013944-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EMERSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005911-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (RÉU)

AMANDA LEILA BARBACENA SILVA (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016184-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO JOBERT BERTHI (REQUERIDO)

CACILDA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016184-64.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CACILDA VIEIRA, VALERIO JOBERT BERTHI Vistos. . 1. 

Solicite-se do Juízo deprecante o recolhimento das custas processuais 

referentes a distribuição da presente missiva, bem como o instrumento de 

procuração outorgado ao exequente. 2. Aguarde-se pelo prazo de 30 

(trinta) dias, e, caso não haja a comprovação, devolva-se ao Juízo de 

origem, no estado em que se encontra, independentemente de nova 

determinação, conforme artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014615-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIMENTEL DOS SANTOS OAB - MS5308 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

JETTRO WILEN ZACQUI EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
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MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO MIRANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001287-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 
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sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001330-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAMOS PESSOA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006234-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000377-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL LEMES DANTAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010414-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça (Bairro San 

Marcus), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro 

de 2019 MARCILANYO DENZER TOSI Técnico Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004945-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUCAO ACACIA EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

REGIANE SANTANA SEGOBIA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000054-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007622-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E P ALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

SIMAO JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 

2019 MARCILANYO DENZER TOSI Técnico Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003105-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LARA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003140-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006292-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004119-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008671-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEDROSO DE LIMA (EXECUTADO)

W. P. DE LIMA PECAS E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004122-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003671-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PAULA NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010474-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DE CAMPOS CURVO (EXECUTADO)

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018889-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013913-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. AUTO MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEIA LAURA DA SILVA (REQUERIDO)

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL MARCOS PEREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 
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lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001885-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

Observação: O prazo acima aludido somente começa a fluir a partir de 21 

de janeiro de 2020. VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002245-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

JAIRES GOMES DE ALENCAR (EXECUTADO)

J. D. DE SOUZA SERRALHERIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

Observação: o prazo acima aludido somente começa a fluir a partir de 21 

de janeiro de 2020 VÁRZEA GRANDE, 7 de janeiro de 2020. JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018830-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELICE SOUZA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito do complemento da diligência do oficial de justiça, a 

ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009877-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GULARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do AR - AVISO DE 

RECEBIMENTO, recebido por terceiro, ID 27835992, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004271-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLI MAX PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do AR - Aviso de 

recebimento recebido por terceiro ID 27839032, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002039-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ID 27842817, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003722-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAYAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003608-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES RAFAEL IBIAPINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001338-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA PEGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011330-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014606-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL SOUZA VITORINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011134-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE ANDRADE DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005405-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001607-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMIR RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011613-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 
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CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 8 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004470-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA EMAURI DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007346-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CRISTINA BENDER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007525-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ID 27869853, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULINO GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005577-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS VILXENSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006392-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH CONCEICAO NUNES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 
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DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

OBSERVAÇÃO: O PRAZO ACIMA ALUDIDO SOMENTE COMEÇA FLUIR A 

PARTIR DE 21 DE JANEIRO DE 2020. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 

2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE DE ALMEIDA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005086-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN ALLAN DA SILVA PINTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008417-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA MARTINS JORGE GOMES (EXECUTADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

SERGIO JOSE GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca das 

CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS, ou requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ALVORADA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

NORMA VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015377-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001645-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007532-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 9 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007712-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca das 

CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS, ou requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009599-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(EXECUTADO)

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004461-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS PUQUIVIQUI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BALBOA (EXECUTADO)

M. BALBOA PREST. SERV. REDUTORES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009325-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006390-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

observação: o prazo acima aludido somente começa a fluir a partir de 21 

de janeiro de 2020. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020. JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000845-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da CARTA 

PRECATÓRIA NEGATIVA DE BUSCA E APREENSÃO, ID 27927739, ou 

requerer o que entender de direito sob pena de extinção do nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 

10 de janeiro de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE APARECIDO DE SOUSA VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Observação: prazo acima aludido 

começa fluir a partir de 21 de janeiro de 2020. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

janeiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001405-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILSON REGINALDO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Observação: o prazo acima aludido 

começa a fluir em 21 de janeiro de 2020. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018359-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CABRAL FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. observação: prazo acima aludido 

começa a fluir a partir de 21 de janeiro de 2020 VÁRZEA GRANDE, 10 de 

janeiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça correto, ou seja, 

Bairro Distrito Industrial, Município de Várzea Grande - MT, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Posto que a parte autora, equivocadamente, 

efetuou pagamento para citado bairro que, com mesmo nome, existe, 

também, no Município de Cuiabá - MT. Observação: o prazo acima aludido 

começa fluir a partir de 21 de janeiro de 2020. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

janeiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009853-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003385-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007649-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METAL MATO GROSSO COMERCIO DE CHUMBOS EIRELI - ME (REU)

HEBERT FERREIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, (bairro Cristo 

Rei) a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BORGES SAMPAIO (EXECUTADO)

A. B. SAMPAIO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender 

necessário. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020. ANA 

PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ Renata Ramos da Cunha Estagiária 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011372-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA ANTONIA BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003661-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TELES DAMACENA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO RONDON DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 
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56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018908-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada tempestivamente - ID 27863349. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020 Marcilânyo Denzer Tosi 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005489-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER MELO MARCACINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do AR - AVISO DE 

RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO - ID 27952170 , ou requerer o 

que entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

janeiro de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015790-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada tempestivamente nos autos - ID 

27728574. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012802-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada - ID. 27728319. VÁRZEA GRANDE, 

13 de janeiro de 2020 Marcilanyo Denzer Tosi Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019131-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE ALMEIDA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. VÁRZEA GRANDE, 13 de janeiro de 2020 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006086-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINS DE MATOS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017790-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009196-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL THADEU DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000506-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008208-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE ANDRADE DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015733-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAKIM WILLER DAS NEVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000909-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON GONCALVES PRADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005308-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALO DE CAMPOS CURADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018905-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA MARCAL DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiário OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019401-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES DA GUIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013866-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008344-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013836-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE JESUS CORECHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intima a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada VÁRZEA GRANDE, 14 de janeiro de 

2020 Marcilanyo Denzer Tosi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001571-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação ID. 27959061. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 

2020 Marcilanyo Denzer Tosi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017795-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007425-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PEREIRA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010720-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessária. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011138-94.2019.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2999 de 3112



Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017009-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO BASTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RODRIGO ALMEIDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAUL ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA HELOIZA BUENO DE ALMEIDA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REU)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ID 27915057, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA (EXECUTADO)

FERNANDA FERREIRA AMARAL (EXECUTADO)

INDIGENA IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010084-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 

2020 MARCILANYO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013311-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADIR DUTRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009457-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIEN GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005667-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010223-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO CAJA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010182-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. CASTILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004248-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMONI (REU)

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008600-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001800-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI COSTA RAMOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3003 de 3112



78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001378-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004921-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (REU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (REU)

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018141-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

impugnar a contestação apresentada.. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro 

de 2020 Marcilanyo Denzer Tosi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017009-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO BASTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RODRIGO ALMEIDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAUL ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA HELOIZA BUENO DE ALMEIDA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REU)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA ID 28056260, ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro 

de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004787-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES LIMEIRA (EXECUTADO)

DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LIZZIANE PAIM ASSUNCAO RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca das 

CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS, ou requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 16 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004606-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, para proceder 

a CITAÇÃO do requerido(a), devendo a guia ser retirada pelo site do 

www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. 

Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil VÁRZEA GRANDE, 18 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001303-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): GILDEMAR LIRA NAZARIO, 

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. 

Trata-se de pedido do autor informando que o requerido vem 

descumprindo reiteradamente a tutela de urgência concedida nos autos, 

consistente na abstenção da cobrança das parcelas vincendas do 

financiamento (Id. nº 4955101) em nome do autor, mesmo com a aplicação 

de multa diária de R$- 500,00 (quinhentos reais). 2. Assevera que a 

medida foi deferida ainda no ano de 2017 no intuito de obstacularizar a 

cobrança das parcelas vincendas, todavia, já passados mais de 02 (dois) 

anos a cobrança ainda vem sendo realizada, e, não bastasse, o nome do 

autor foi inserido junto ao cadastro de restrição de crédito, o que lhe vem 

causando enormes prejuízos em razão do ramo profissional em que atua. 

3. Por fim, pede a majoração da multa fixada inicialmente, visando compelir 

a requerida ao cumprimento da decisão já proferida, bem como para que 

esta exclua o nome do autor do cadastro de inadimplentes. 4. Intimado a 

se manifestar sobre os pedidos do autor, a instituição bancária 

manteve-se silente. 5. Pois bem. O descumprimento da medida é visível 

frente aos vários pedidos realizados pelo autor e ao silêncio do requerido, 

embora instado a se manifestar. 6. Ademais, o descumprimento da medida 

agravou a situação do autor quando viu seu nome inscrito junto ao 

cadastro de restrição ao crédito, tornando sua situação ainda mais 

complicada. 7. Ora, a tutela concedida por este juízo encontra-se preclusa 

e não comporta debates, de modo que deve ser cumprida imediatamente 

pela ré, sem maiores delongas. 8. Conforme ressai dos autos, já se 

passaram mais de 02 (dois) anos sem que tenha sido atingida a finalidade 

coercitiva, de tal sorte que a majoração da multa é a medida a ser imposta 

a fim de coibir a conduta reiteradamente ilegal da ré. 9. Posto isso, elevo a 

multa ao patamar de R$-2.000,00 (Dois mil reais), devendo a instituição 

financeira ser intimada a dar cumprimento à medida liminar, por meio de 

seu patrono constituído nos autos, imediatamente, sob pena da aplicação 

da astreintes ora majorada, devendo, inclusive, fazer a exclusão do nome 

do autor do cadastro de restrição ao crédito, haja a vista que tal medida 

decorre do cumprimento da primeira, qual seja, abster-se de realizar a 

cobrança das parcelas vincendas do financiamento. 10. Às urgentes 

providências. 11. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009477-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALBINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que a Contestação de ID. 28029696 foi apresentada tempestivamente. 

Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009536-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que a Contestação de ID. 28014349 foi apresentada tempestivamente. 

Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000552-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DENYS LTDA - ME (AUTOR(A))

ODENIR JOSE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que a IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS (ID. 28124259) foi apresentada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

impugná-la no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016735-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019680-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMEA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada nos autos. VÁRZEA GRANDE, 20 de 

janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016503-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014112-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO JOSE DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011786-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016093-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETHICIA FREITAS OLIVEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009622-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDILENE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002895-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO PEIXE EIRELI - ME (EXECUTADO)

WENDER FERNANDO DE MATOS PORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016757-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015184-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DOMINGOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013936-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que a Contestação de ID. 27779490 foi apresentada tempestivamente. 

Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011276-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição do requerido de ID. 27796020. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013627-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 
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fé que a Contestação de ID. 28163065 foi apresentada tempestivamente. 

Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000717-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOSMAR JONAS VANCETTA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA DONATO (REQUERIDO)

DONATO & VANCETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 262720 Nr: 1679-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP157.875

 Vistos.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

LUIZ PEREIRA em desfavor BANCO PANAMERICANO S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, o devedor deixou de realizar o pagamento espontâneo dos 

valores remanescentes do débito. Assim, procedeu-se com a penhora nos 

ativos financeiros da executada visando a garantia da dívida.

3. A executada foi intimada para apresentar impugnação à penhora, 

todavia, quedou-se inerte (fls. 249).

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, na conta 

indicada à fl. 248.

8. P.I.C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300860 Nr: 21556-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE JOSEFINA BALLEN ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no 

qual foi expedido mandado de intimação à parte devedora para que esta 

procedesse ao cumprimento espontâneo da obrigação.

2. Pois bem. Em que pese a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fl. 

122), verifico que a tentativa de intimação ocorreu no mesmo endereço da 

citação (fl. 163) e que, segundo consta na certidão, a executada se 

mudou do local sem ter comunicado devidamente o juízo.

3. Assim, nos termos do art. 77 c/c art. 274, § único do Código de 

Processo Civil, dou por intimada a devedora para o cumprimento da 

obrigação de acordo decisão de fl. 201.
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4. No mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o autor se 

manifeste o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308952 Nr: 4937-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA, 

SERGIO L DE C BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que em 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito acerca do AR assinado 

por terceiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 441718 Nr: 7625-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de dar andamento útil 

para o regular prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 328756 Nr: 25055-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre 

o retorno dos autos, da 2 º instância, sob pena de arquivamento.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314092 Nr: 10330-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO KRITRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 380361 Nr: 26967-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE DEUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 373485 Nr: 21928-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT
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 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318811 Nr: 15200-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308979 Nr: 4966-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUZINETE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384293 Nr: 1589-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ADALBERTO CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. ______ Laís de 

Oliveira Souza - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 311024 Nr: 7091-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE PEREIRA DA SILVA MORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

 1. Determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos a respeito do cálculo apresentado pelo 

contador judicial (fls.186), bem como se manifeste sobre as alegações do 

requerido às fls. 191/192.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 373008 Nr: 21574-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDROSO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, às fls. 55, contém informações de que o requerido veio a óbito.

 2. Dessa forma, postergo a análise do pedido de indisponibilidade 

financeira, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao autor, para que 

diligencie nos Cartórios de Registros a fim de comprovar a veracidade das 

informações.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 425743 Nr: 25008-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B B LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR LEONEL PINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono do requerido não 

apresentou o instrumento de procuração para a regular defesa do 

requerido.

 2. Dessa forma, suspendo o curso do processo para que o requerido, no 

prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, nos 
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termos do art. 76 do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 438814 Nr: 6183-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUMAR HENKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o Sr. Oficial de Justiça prestou 

informações a respeito da devolução do mandado de Busca e Apreensão 

e Citação (fls. 55).

2. Assim, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira 

o que entender necessário para o deslinde da ação.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 436432 Nr: 4859-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que mesmo intimado para o comprimento voluntario da 

obrigação (fls. 100) a parte devedora permaneceu-se inerte, manifeste-se 

o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário.

 2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 328486 Nr: 24809-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN GERONIMO CABELLERO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em cumprimento ao item 13 da sentença de fls. 52/53, intime-se a 

Instituição Financeira para que proceda a restituição do veículo, no qual 

deverá ser entregue ao representante do requerido, no mesmo endereço 

que o bem fora apreendido (fls. 44).

2. Em caso de eventual impossibilidade, comprove aos autos o valor do 

depósito judicial no valor do veículo atualizado pela tabela FIPE.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 267996 Nr: 11486-13.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUIRDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre 

o retorno dos autos, da 2 º instância, sob pena de arquivamento.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 264689 Nr: 4495-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES EVALDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se pessoalmente os sucessores do requerido, a fim de que tome 

conhecimento de que ação de busca e apreensão foi extinta, sem 

resolução do mérito e determinada a devolução do veículo em suas mãos, 

concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos autos 

para exercer seu direito à restituição do valor do veículo, mediante 

requerimento a ser realizado por profissional habilitado ou através da 

Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras de contratar 

advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 216651 Nr: 12053-49.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINE CÁSSIO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de 

Depósito proposta por BANCO VOLKSWAGEM S/A em face de REINE 

CÁSSIO PORTELA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Ademais, determino o levantamento dos valores bloqueados (fls. 173) 

em favor do requerido, conforme petitório de fls. 175, transferindo para a 

conta que deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias.

5. Custas paga na inicial. Honorários conforme pactuado.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 418357 Nr: 21194-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO HIGOR NEVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que do recurso de apelação não houve provimento, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 82851 Nr: 5285-15.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL, ISIDORO 

ZULLI, ENIO ZULLI, SILVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, 

MARCELO DIAS DE PAULA - OAB:39.976/DF

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente, datado de 10/11/2019 (fls. 368/370 – 

a renumerar), pugnando pelo prosseguimento do feito, a desconsideração 

do pedido de intimação das dadoras em garantia e a avaliação dos imóveis 

penhorados.

2. Primeiramente, determino para que a Secretaria deste Juízo proceda à 

renumeração dos autos, a partir das fls. 309, atentando-se ainda, quando 

da devolução do processo por qualquer uma das partes, uma vez que, o 

presente feito se encontrava com diversas folhas/documentos fora da 

ordem cronológica.

3. Ademais, considerando que a manifestação do exequente pretende 

modificar o teor da decisão proferida às fls. 305/305-verso, a fim de evitar 

futuras nulidades, bem como a alegação de cerceamento de defesa, 

ainda, a falta de atenção quanto aos Princípios do Contraditório e Ampla 

Defesa, tenho por bem, conceder aos executados, o prazo de 15 dias, 

para que se manifestem.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 229351 Nr: 9532-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 409.

2. Após remeta-se os autos ao arquivo, conforme o item 6 da referida 

sentença.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 281454 Nr: 169-81.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre 

o retorno dos autos, da 2 º instância.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294192 Nr: 14290-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERCIA DAYDIANE PEDROSO RENNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação da executada, na forma pugnada, 

devendo ser realizada no endereço informado em fl. 88.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 345187 Nr: 12035-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 279897 Nr: 23721-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314065 Nr: 10302-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo 

as partes, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre o 

retorno dos autos, da 2 º instância.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 296278 Nr: 16582-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMESIO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Considerando o pagamento espontâneo da Instituição Financeira, 

concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282867 Nr: 1679-32.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDE BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

1. Considerando o pagamento espontâneo da Instituição Financeira, 

concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 303461 Nr: 24409-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOARES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a certidão negativa de citação do Oficial de Justiça, 

concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste, a fim 

de dar o regular andamento do feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 589305 Nr: 14508-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL OESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia do 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 297316), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 264231 Nr: 3394-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK RAMOS NASCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerido não foi encontrado para citação, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste 

Juízo, nos termos d o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297316 Nr: 17737-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Ciente dos pedidos de fls. 133.

2. Aguarde-se cumprimento da sentença às fls. 28/29, na ação de 

Embargos à Execução em apenso.

3. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 401918 Nr: 12330-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o presente feito se trata de Ação Monitoria, indefiro o 

pedido de penhora no imóvel tendo em vista a falta de previsão legal para 

seu deferimento.

 2. No mais, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 5058-93.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique os bens sujeitos à execução bem como a prova de sua 

propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, 

intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, uma vez não localizados os bens penhorados para a sua 

devida avaliação, DEFIRO o pedido do autor para o fim de determinar a 

intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde estão os bens penhorados nos autos, sob pena de aplicação de 

multa de até 20 % sobre o valor atualizado do débito, em favor do 

exequente.

4. Às providências.

..
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 245558 Nr: 5986-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:OAB/SP 198153, Maria Fernanda Barreira - OAB:198.088

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro e determino a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para que providencie o cálculo do débito, observando a sentença 

de fls. 88/91 e o acolhimento dos embargos de declaração às fls. 102.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 353270 Nr: 18183-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VW S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:OAB/MT7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Vistos.

1. Em analise aos autos, verifico que o pedido de tutela de urgência para 

depósito em juízo das parcelas contratuais, foi indeferido conforme fls. 

31/32.

2. Ocorre que, mesmo sendo indeferido o pedido o autor realizou o 

depósito de 8 (oito) parcelas na conta de depósitos judiciais.

 3. Dessa forma, expeça-se alvará judicial dos valores depositados em 

favor do autor e, para tanto, intimem-se o mesmo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar os dados bancários para a transferência.

4. Após, considerando a inexistência de pedidos, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322566 Nr: 18989-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:MT 4.903, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

 1. Considerando que o presente feito aguarda liquidação de sentença do 

saldo devedor e, tendo em vista o cálculo apresentado pelo autor, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias a instituição financeira para que se 

manifeste a respeito do cálculo, sob pena de seu silêncio importar em 

concordância tácita.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331978 Nr: 728-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELÂNIA XIMITA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida fora citada por 

edital conforme fls. 56.

2. Dessa forma, nomeio curador especial a devedora citada por edital, o 

ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Remetam-se os autos com carga a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa em favor do requerido.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 449730 Nr: 11744-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA ME (MT 

BRASIL), CLAUDINEY LORCA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO PRADO 

GARCIA DE SOUZA, RAFAEL BASTOS BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro e determino o desentranhamento do contrato 

juntado aos autos (fls. 57/62), mediante substituição por cópias.

2. Após, considerando a inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 249109 Nr: 8670-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo novo e derradeiro prazo, de 05 (cinco) dias, a instituição 
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financeira para que apresente a planilha atualizada do débito, tendo em 

vista que se faz necessário o valor atualizado da dívida para eventual 

realização de indisponibilidade financeira.

 2.Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 220737 Nr: 979-61.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 7627A

 Vistos.

1. Considerando o falecimento do autor, comprovada com atestado de 

óbito juntado às fls. 129, determino a substituição do polo ativo da ação, 

fazendo constar o nome de ESPÓLIO DE DAVI MOREIRA SOUZA.

 2. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

3. Com a resposta nos autos, conclusos.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387168 Nr: 3401-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO PODER LEGISLATIVO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CREDILEGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:OABMT10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O

 Vistos.

1. Defiro a expedição de alvará em favor do exequente, na conta 

informada às fls. 154.

2. No mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o exequente 

manifeste o que entender necessário para o regular prosseguimento do 

feito.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313238 Nr: 9380-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM DIEGO PANIFICADORA E RESTAURANTE 

LTDA -ME, ROBSON NASCIMENTO DA SILVA, ESTHEFANI LAUX DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 Vistos.

1. Ciente do pedido dos requeridos de fls. 130/159, todavia reputo como 

necessário a manifestação da Instituição Financeira, conforme decisão de 

fls. 125.

2. Após, concluso para análise.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294190 Nr: 14288-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA - EPP, RAFAEL 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO APARECIDO BARBOSA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 55-41.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPYM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

DANILO BERNDT, JOSÉ FERNANDO GERVÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341196 Nr: 8859-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA CIDEFRAN DE LADRILHAGEM 

LIMITADA - ME, APARECIDO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447029 Nr: 10437-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMENTAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, MARIA RITA DUDEQUE BAGGIO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323192 Nr: 19576-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CANDIDO VIEIRA INDÚSTRIA ME (NOME 

FANTASIA: JC PLACAS), JOSÉ CANDIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405164 Nr: 14012-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI REAL MERCADO LTDA ME, ELIAS ABRÃO 

NASSARDEN JÚNIOR, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291009 Nr: 10665-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMAFLEX INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, DORIVAL JARDIM 

MACEDO, DORIVAL JARDIM MACEDO, SIRLEI SALES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC e CNGC Capítulo 3 Seção 5 item 3.5.1, XVII, impulsiono estes autos e 

em cumprimento ao Provimento 56/2007CGJ item 15.1 ficando estes 

suspensos pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281472 Nr: 187-05.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, SEBASTIAO ROGÉRIO 

ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236679 Nr: 16560-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIA MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 213263 Nr: 8695-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSTILENE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Vistos,

 1. Considerando que o devedor concorda com os valores bloqueados nos 

autos, converto a indisponibilidade em penhora. Expeça-se o competente 

alvará, na conta informada em fl.228.

2. Após, intimem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, requerem o 

que entenderem de direito.

 3. Não havendo manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.

4. Ás providências.,
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 118030 Nr: 19773-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

ALIANÇA LTDA, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754/MT

 Vistos.

1. Intimem-se os patronos da parte requerida, para que no prazo de 5 dias, 

informe a este Juízo se ainda representa a referida parte.

2. Em caso positivo, concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

apresentem defesa.

3. Ás providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 54400 Nr: 647-07.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINARA MARIA DALLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MÜLLER KOENG - 

OAB:22.819, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e 

RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação. 17. 

Custas pagas na distribuição. 18. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.19. Intime-se, cumpra-se.20. Ás providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 576112 Nr: 7366-43.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDEMBERG CURINGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. 

Isento o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, uma vez que, na espécie, é assistido pela Defensoria 

Pública.17. Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os 

autos em apenso (Processo Cód. 266332), e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias. 18. Intime-se, cumpra-se.19.Ás 

providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 266332 Nr: 6032-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDEMBERG CURINGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor pessoalmente, para no prazo de 5 (cinco) dias , 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 8446-04.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique os bens sujeitos à penhora, bem como a prova de sua 

propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, 

intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, DEFIRO o pedido do autor para o fim de determinar a 

intimação do executado, para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como 

a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20 % 

sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente.

4. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 336434 Nr: 4871-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. CRED. MUTUO DOS LOJ. 

VEST. E CONF. CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME, JOSE 

FERNANDO BARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO H. LESSA - 

OAB:OAB/MT 6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente, requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, bem como o arquivamento do feito, uma vez que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.
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3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 200756 Nr: 11389-52.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEIXOTO DE OLIVEIRA, MARIA DA LUZ 

ANDRADE, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PACOTÃO LTDA, MARIA 

DE SANDRA PEIXOTO PRUDENTE, CLAUDIO PRUDENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Novel Código de Processo 

Civil.

4. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 449401 Nr: 11589-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir.

3. Com a resposta nos autos, conclusos.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298680 Nr: 19235-47.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS ZARDO MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:MT 17.209/A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271362 Nr: 12124-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO em desfavor de MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

partes qualificadas nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram informar que 

realizaram um acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento (fls.120/122).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até a data da última parcela do acordo em 15/06/2021, 

na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou eventual manifestação 

das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 537898 Nr: 8807-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Embargos á Execução proposta pela MARCOS 

ANTONIO FERREIRA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT –SICREDI SUD, partes 

devidamente qualificados nos autos.

2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 271362) a petição encartada às 

fls. 120/122, pela qual as partes noticiam que firmaram acordo 

extrajudicial, sendo o mesmo devidamente homologado.

3. Pois bem, diante da homologação do acordo nos autos em apenso, 

SUSPENDO a tramitação do feito até a data da última parcela do acordo em 

15/06/2021, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo 

Civil.

4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300046 Nr: 20682-70.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDISON VOBEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280553 Nr: 24471-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito 

sem resolução do mérito e a inexistência de pedido nos autos, remeta-os 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, observando-se o 

pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 15536-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONTRUÇÕES E ACABAMENTOS 

LTDA, ANTONIO DE MEL ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo à Instituição Financeira, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se 

manifeste a fim de dar o regular prosseguimento no feito, tendo em vista a 

informação do malote digital aportado em fls. 96.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 73813 Nr: 6746-56.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONEIA ILDA VERONEZE - OAB:OAB/MT 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do autor e 

RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de 

Busca e Apreensão. 12. Custas pagas na distribuição. 13. Expeça-se 

mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de venda, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o valor do 

veículo pela tabela FIPE, devidamente atualizada.14. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as 

baixas e cautelas devidas.15. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 486 Nr: 12360-23.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HO AZEVEDO E MH FALEIROS AZEVEDO 

LTDA, HELVECIO OLIVEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LORENA DA SILVA 

- OAB:4844/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - OAB:3503-B/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 79 para o levantamento da penhora realizada, às 

fls. 43, no imóvel matriculado sob n° 28.871, devendo ser realizado as 

providências necessárias para o ato.

2. No mais, considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do 

Código de Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos 

autos, considerado que os autos foram encaminhados ao arquivo 

provisório em junho de 2000 (fls. 73), sendo desarquivado somente em 

maio de 2019 (fls. 74).

3. Dessa forma, verifica-se que os autos permaneceram por mais de 18 

(dezoito) anos no arquivo provisório, sem qualquer movimentação da parte 

exequente, o que revela a conduta desidiosa da parte, ao prolongar a 

tramitação do feito sem que tenha obtido qualquer resultado útil nesse 

período.

4. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269790 Nr: 13116-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, ELISIANE DE 

DORNELLES FRASSETO - OAB:17991-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330502 Nr: 26795-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLGA MARIA GONCALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE BARROS FERRETI 

- OAB:13530/MT

 Vistos.

1. Uma vez efetuado o depósito do valor da venda do veículo pelo autor, e, 

ainda, considerando que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, 

determino que se expeça mandado de intimação ao requerido Gledson 

Junior Gonçalves de Souza, no endereço informado em fls.72, dando-lhe 

conhecimento do depósito judicial no valor de R$ 31.892,00 (trinta e um mil 

oitocentos e noventa e dois reais), referente à venda extrajudicial do 

veículo apreendido, a fim de que, querendo, venha aos autos no prazo de 

10 (dez) dias para requerer o levantamento da referida importância.

2. Caso reste negativa a diligência, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, publicando-se o mesmo junto ao Diário da Justiça 

Eletrônico.

3. Ademais, deixo de intimar os demais herdeiros, visto que já 

compareceram aos autos, devidamente assistidos por seu patrono.

 4. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305050 Nr: 683-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300660 Nr: 21335-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE APARECIDO GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 292658 Nr: 12534-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDA 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016, Fábio José dos Santos - 

OAB:16.263/MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 315271 Nr: 11587-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉRIS FILLIPE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 25.112/O

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre 

o retorno dos autos, da 2 º instância.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 450682 Nr: 12217-33.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar sobre 

o retorno dos autos, da 2 º instância.

2. Em caso de inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se o pagamento de 

eventuais custas processuais.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 324416 Nr: 20809-71.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA NUNES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290891 Nr: 10541-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424031 Nr: 24126-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHO LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES AEVEDO IBANEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304331 Nr: 25321-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS BATISTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415588 Nr: 19635-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263822 Nr: 3105-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304041 Nr: 24991-37.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378919 Nr: 25975-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISELMA IRENE DE OLILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381893 Nr: 28179-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRTADORA DE CONSÓRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433598 Nr: 3160-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRE SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, LAURO 

ROBERTO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422344 Nr: 2387-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Requerida, para que 

em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 
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retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342200 Nr: 9677-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO (INCORPORADO AO ITAU)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: douglas fagner andreatta 

ramos - OAB:53.144/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB MT 

9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 407027 Nr: 15141-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DUARTE EPP, ELIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo vistas à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato 

Grosso para que se manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 373243 Nr: 21728-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR 

JOSÉ MUNCIO COMPANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S.A, em desfavor de CLEBER VALMOR COMPAGNONI e 

VALMOR JOSÉ MUNCIO COMPAGNONI, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

114).

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298658 Nr: 19215-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE B SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH, NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH, MUSBAH 

AHMAD SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Monitória proposta ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, em desfavor de PAULINA MARIA DE B. SALEH, 

PAULINA MARIA DE B. SALEH, MUSBAH AHMAS SALEH e NASSIN 

MUSBAH SALEH, todos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

210).

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 102361 Nr: 11381-12.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE PLÁSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383-B/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - UNIVAG - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 -B/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678/A, LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA - OAB:18.981-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Melhor analisando o feito, verifico que a lide apresentada não se 

enquadra na competência deste Juízo, prevista no artigo 3º, §2º do 

referido dispositivo.

“Art. 3º (...)

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 
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indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”.

2. Com efeito, trata-se de ação proposta originariamente como declaratória 

de inexistência de relação jurídica, sendo a matéria classificada como 

eminentemente civil, o que afasta a competência deste juízo para o seu 

processamento, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

3. Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”.

4. Dessa forma, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

 5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237435 Nr: 17228-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA, RODRIGO 

PEREIRA, ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:14465-B

 Vistos.

1. Considerando a informação retro, determino a suspensão do curso do 

processo e o arquivamento do mesmo até o integral cumprimento do 

débito, no qual deverá ser informado pelas partes.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 114446 Nr: 9955-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5.835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Banco Bradesco S/A, em desfavor de 

João Batista da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 96), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 98), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 99), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 100), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317741 Nr: 14100-20.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CRED. 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta por NEY BENEDITO DA FONSECA, 

em desfavor de BANCO BV FINANCEIRA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico que o causídico que assinou o termo de 

acordo firmado entre as partes, não contem procuração nos autos, bem 

como há a ausência da assinatura do requerente, tornando, nesse 

momento processual, impossível a sua homologação.

3. Isto posto, concedo as partes, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274884 Nr: 17898-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEIRA SILVA ME, ALEXANDRE 

VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Iresolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, em desfavor de Alexandre Vieira Silva Me e 

Alexandre Vieira Silva, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 135), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 138), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 139), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 140), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 208857 Nr: 4611-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMAURILIO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERICHI - 

OAB:OAB/MT 905-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor, requerendo a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a ação tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do requerido, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do requerente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 283200 Nr: 2036-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOSDO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIODE CONFECÇÕES CORREA 

BATISTA LTDA-ME, ALEXANDER CORREA BATISTA, PEDRO ALBERTO 

CORREA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294867 Nr: 15038-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 111617 Nr: 7231-51.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINE 

CANDIA - OAB:6687, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - OAB:OAB/ 

PR 24102-B, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT/ 9941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando dos atos, verifico que o requerido foi intimado por edital 

para vir nos autos exercer seu direito a restituição do veículo, entretanto, 

permaneceu-se inerte.

2. Assim, determino a remessa dos autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.

3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237241 Nr: 17052-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON PORTO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora e tendo em vista que o feito se 

encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo.

 2. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 373244 Nr: 21729-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR 

JOSÉ MUNCIO COMPANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401
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 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a desistência da ação e 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

 2. Pois bem. Em analise aos autos, verifico que os executados 

interpuseram Ação de Embargos à Execução (cód. 544350), em data 

anterior ao pedido de desistência.

3. Dessa forma, considerando o que dispõe o art. 775, II, do Código de 

Processo Civil, intimem-se os executados para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos presentes autos a respeito do pedido do 

exequente.

 4. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 544350 Nr: 11991-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR JOSE 

MUNCIO CAMPANHONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo o parcelamento das custas 

processuais, ante a alegada dificuldade do pagamento antecipado.

2. Pois bem. O artigo 468, § 6º da CNGC, assim dispõe:

“O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder o direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. ” (grifo nosso).

3. Com efeito, em que pese a renda auferida pelo autor não comportar o 

deferimento da gratuidade processual, verifico a possibilidade de se 

conceder o benefício de parcelamento da taxa judiciária e das custas 

processuais, de modo a garantir o seu direito de acesso à jurisdição.

4. Ante o exposto, DEFIRO o parcelamento da taxa e custas judiciárias 

iniciais, em 06 (seis) parcelas mensais, devendo o autor comprovar o 

pagamento da primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, 

ambos do CPC).

5. Para tanto, deverá a secretaria providenciar a comunicação do 

parcelamento ao DCA-Departamento de Controle e Arrecadação do TJ/MT, 

a fim de que tomem as providências devidas a fim de possibilitar o 

recolhimento das custas.

6. Uma vez recolhida a primeira parcela, venham-me conclusos os autos 

para análise do pedido inicial.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 312710 Nr: 8801-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN FATIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO PAN 

S.A, em face de HELEN FATIMA MACIEL, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 6. Custas processuais pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 315550 Nr: 11876-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER LAMUNIEL FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/MT 9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:MT 

16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de 

Sentença dos Honorários Advocatícios proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de JENIFER LAMUNIEL FIALHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Ademais, considerando o § 3° do termo de acordo, determino o 

levantamento do valor bloqueado (fl.87) em favor da requerida, devendo 

esta informar os dados bancários para os procedimentos de praxe.

5. Custas recolhidas na inicial.

 6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305147 Nr: 798-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em desfavor LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER, 

ambos devidamente qualificados nos autos.
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2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 443475 Nr: 8574-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO DE MAGALHAES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372408 Nr: 21202-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Vistos.

 1. Trata-se de pedido do cessionário para o desentranhamento das 

petições de fls. 78/79, tendo em vista o equívoco na substituição do 

patrono da parte autora.

2. Pois bem. Em análise aos autos, verifico que às fls. 78 foi informado a 

cessão de créditos realizado entre as partes, sendo pugnado então a 

substituição do polo ativo de COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL para OMNI S/A.

 3. Entretanto, conforme se verifica às fls. 93, a substituição não foi 

deferida por este juízo, sendo concedido prazo ao autor para que juntasse 

a relação de créditos cedidos.

 4. Ocorre que, equivocadamente, o atual patrono da autora, Dr. Jamil 

Alves de Souza foi substituído pelo patrono da cessionária, de modo que 

as intimações após o petitório de fls. 78 foram encaminhadas ao Dr. José 

Quagliotti Salamone.

 5. Devido a inércia do patrono da cessionária, o autor foi intimado 

pessoalmente a fim de dar andamento no feito. Decorrido o prazo sem 

manifestação, a presente ação foi extinta sem resolução do mérito pela 

desídia da parte autora.

 6. Conforme relatado acima, a substituição dos patronos foi realizada 

equivocadamente, dessa forma, defiro parcialmente o pedido do 

cessionário e torno sem efeitos os atos subsequentes a sentença de fls. 

98.

 7. Em que pese os documentos de fls. 78/79, mantenho-os nos autos a 

fim de uma melhor visualização dos atos processuais realizados.

 8. No mais, procedo neste ato a habilitação do Dr. Jamil Alves de Souza 

para que todas as intimações sejam realizadas em seu nome.

 9. Intimem-se a autora para que se manifeste a respeito da sentença 

exarada às fls. 98.

 10. No tocante a intimação do cumprimento de sentença, postergo sua 

análise para após a manifestação da parte autora.

 11. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 446672 Nr: 10259-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRIEDRICH TERNES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A ordem de arrombamento é possível quando restar evidenciada a 

resistência da parte ré em cumprir a ordem constante do mandado, em 

analogia ao artigo 846 do CPC.

2. No caso em tela, não vislumbro, pela certidão que aporta aos autos, que 

houve resistência à ordem judicial, sendo a ordem de arrombamento 

medida extrema e seu deferimento é possível quanto ficar devidamente 

caracterizado que a parte tenha obstaculizado o cumprimento da ordem, o 

que, não é o caso dos autos.

3. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 

ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do devedor, 

injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente poderá ser 

autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. V.V 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA 

DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 

de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014)

 4. Além do mais, o item 2.15.7 da CGGJ é bastante claro quando 

determina seja lavrado o auto relativo à obstrução, com assinatura de 

duas testemunhas, fazendo-se conclusos os autos com a respectiva 

certidão para fins de análise pelo magistrado.

 5. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

ora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo.

6. Expeça-se mandado de Busca e Apreensão e Citação no endereço 

informado pelo autor.

 7. Às providências.

..
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387942 Nr: 4043-69.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS DROGARIA ME, SANDRO HENRIQUE 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258367 Nr: 16450-83.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:MT 11.178, CELI GABRIEL FERREIRA - OAB:, CÍCERO NOBRE 

CASTELO - OAB:, CINTIA MARIA RAMOS - OAB:, ELIZETE APARECIDA 

DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A, HENRIQUE DOS SANTOS 

ALVES - OAB:, JOELMA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:, KÁTIA APARECIDA RAMOS MIRANDA - OAB:, LILLIAN 

CASTILHO MENINI - OAB:, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 601769 Nr: 21492-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, ESPÓLIO DE SUELY 

MONTEIRO PONCE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

1. Recebo os Embargos à execução, sem efeito suspensivo.

2. Ouça o Embargado, no prazo de quinze (15) dias – (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência).

5. No mais, apensem-se aos autos de Execução nº 360-54.1997.811.0002 

(Cód. 3887).

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 102230 Nr: 11284-12.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, MARCIO 

RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318287 Nr: 14649-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F DE S B DA SILVA ME, FABIO DE SOUZA 

BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A, ROSANGELA DA ROSA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3033 de 3112



 Cod. Proc.: 319839 Nr: 16210-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME, CLEBER 

LOSCHI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CAMILA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 350942 Nr: 16759-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARRUF BROETTO LTDA - ME, LOSANGELA 

MARIA BROETTO SARRUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 401083 Nr: 11918-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS E FERREIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270997 Nr: 12966-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte exequente requerendo a inclusão do nome 

da parte executada em cadastro de inadimplentes (SERASA) em fls. 115.

 2. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a inclusão do nome do devedor 

em cadastros de inadimplentes é uma medida judicial facultada ao 

magistrado, de acordo com o § 3º, do artigo 782, do CPC e deve ser 

utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor 

realizá-la.

3. Contudo, tal medida judicial se aplica à execução definitiva de título 

judicial, nos termos do § 5º do citado artigo, conforme vejamos:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 (...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título 

judicial.”

4. Logo, considerando que o crédito pretendido pelo exequente na 

presente ação é oriundo de título extrajudicial, o que impede a aplicação da 

norma contida no § 3º, do artigo 782, do CPC, o pedido de inclusão do 

nome da parte executada em cadastro de inadimplentes deverá ser 

indeferido.

5. Ademais, cumpre ressaltar que, a inclusão do nome da parte executada 

em cadastro de inadimplentes é um procedimento que pode ser realizado 

pelo próprio exequente, independentemente de intervenção judicial.

6. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes.

7. No tocante ao pedido de fls. 119, verifico que entre a data do pedido e a 

hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, motivo pelo qual indefiro 

o pedido de dilação.

8. Posto isto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente, a fim de 

dar andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.

9. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para que, em 

igual prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

10. Às providências.

...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3034 de 3112



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 276529 Nr: 19994-45.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE PAES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334-A, EGBERTO HERNANDES BLANCO 

- OAB:OAB/RJ 137.331

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro, devendo a secretaria providenciar as anotações 

na autuação e registro do feito.

2. No mais, concedo novo prazo de 5 (cinco) dias, para que a Instituição 

Financeira se manifeste sobre o pedido do autor encartado às fls. 165.

3. Às providências.

 ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 236157 Nr: 16091-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG, FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - 

OAB:OAB/147.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que não foram encontrados 

bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 281455 Nr: 170-66.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

para citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nele constando as advertências legais.

2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.

3. Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).

4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 323527 Nr: 19924-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUBER BATEIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos.

1. Concedo ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias, para que informe se 

a desistência do presente feito implica na desistência do valores 

bloqueados às fls. 208.

2. No mais, determino a secretaria que se cumpra o item 1 da decisão de 

fls. 206.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 3977 Nr: 721-71.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COMÉRCIO COMBUSTÍVEL LTDA 

( Posto Sol Nascente), ANTONIO VIANEI CABRAL, VANETE BARROS DA 

SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - OAB:11327

 12. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e 

RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. 

13. Custas pagas na distribuição. 14. Condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, em favor do requerido, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). 15. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as 

baixas e cautelas devidas.16. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 284264 Nr: 3277-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 541221 Nr: 10530-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 Vistos.

1. Cumpra-se o intem 13 da sentença retro.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 591009 Nr: 15424-35.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINO ANGELO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).17. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód.448642).18. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 19. Às 

providências. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 448642 Nr: 11230-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGINO ANGELO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 101209 Nr: 10392-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DOS SANTOS E CARDOSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Vistos.

..

1. Considerando a desídia do autor, remetam-se estes autos ao arquivo 

com as baixas e cautelas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 105407 Nr: 1478-16.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C.12. Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 264820 Nr: 4450-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, em desfavor de JOÃO AMTONIO BARBOSA DA 

SILVA JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

174/175).

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 402562 Nr: 12713-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução proposta pelo autor em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. A parte autora veio aos autos informar que o acordo fora integralmente 

cumprido, requerendo a extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, JULGO EXTINTO 

o feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II ambos do Código 

de Processo Civil.

4. Custas e honorários conforme pactuado.

5. Às providências

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 269781 Nr: 11988-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TELES PAULINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o pedido de desistência (fls. 180/181) e tendo em vista 

que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297085 Nr: 17490-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida pelo Banco 

Volswagem S/A, em face de João Batista de Aguiar Chaves, partes 

devidamente qualificada nos autos.

2. Intimado para a se manifestar (fls. 90), o patrono do autor quedou-se 

inerte (fls. 94), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 95), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 96), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda do veículo pela tabela FIPE, devidamente atualizada.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297289 Nr: 17710-30.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLICO BENUNES MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A., BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Vistos.

..

1. Rementam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas 

necessárias.

2. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 414448 Nr: 19101-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PATRICIA A NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de ALINE PATRICIA ANUNCIAÇÃO 

NOGUEIRA LEAL, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 384720 Nr: 1866-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de MAKSUES LEITE, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 284215 Nr: 3222-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONRADO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:MT 22.408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609-O, 

JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB:21167/O

 Vistos.

..

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 329120 Nr: 25441-43.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESQUIVEL E ESQUIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido do autor (fl. 236), pois cabe à parte 

apresentar o valor dos honorários devidos, tendo por base o acordão de 

fl. 231vº.

2. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a Instituição 

Financeira apresente o valor atualizado dos honorários.

3. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331034 Nr: 27323-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI MACHADO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.9. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC)10. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.11. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 321569 Nr: 17976-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro e determino a remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas de estilo.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313495 Nr: 9665-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTA LUZIA IND. E COM. LTDA, 

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298972 Nr: 19546-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação 

da dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, 

do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com 

baixas somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 406889 Nr: 15063-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DAMIÃO DE ALMEIDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

fora localizado o executado.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, § 2º do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) 

ano, com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão 

logo encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do 

feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 447271 Nr: 10569-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

fora localizado a executada.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, § 2º do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) 

ano, com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão 

logo encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do 

feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387415 Nr: 3619-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA VICENTE DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRO S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060/SP

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela 

Antecipada manejada por EDNA VICENTE DE MAGALHÃES em desfavor 

de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram aos autos informar 

que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito.

 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 302179 Nr: 22996-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NARCISO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de MARCOS NARCISO 

LEMOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 6. Custas processuais pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 373559 Nr: 21975-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLIANO APARECIDO MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato Pedido de Tutela Antecipada 

manejada por JULLIANO APARECIDO MACEDO DE OLIVEIRA em desfavor 

de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram aos autos informar 

que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito.

 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

5. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 309706 Nr: 5709-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Bradesco Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil, em desfavor de Londrina Distribuidora de frios Ltda Me, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 106), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 108), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 109), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 110), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314508 Nr: 10779-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Banco Bradesco S/A, em desfavor de 

Denize Vieira Gonçalves, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 107), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 109), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 110), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 111), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387613 Nr: 3801-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AUGUSTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Bradesco Financiamento S/A, em 

desfavor de Wilson Augusto Nascimento, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 60), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 63), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 64), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 65), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306521 Nr: 2316-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A NOVA 

DENOMINAÇÃO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRI DA SILVA GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ROSIMEIRE DA SILVA 

GIANINI, onde, partes devidamente qualificada nos autos.

2. Verifica-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para 

informar sobre o cumprimento do acordo pelo requerido, sob pena de 

concordância tácita quanto ao cumprimento da obrigação.

3. Todavia, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo, 

presumindo, assim, o cumprimento integral do acordo.

 4. Desta feita, uma vez satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do novo Código de Processo Civil.

 5. Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334275 Nr: 2839-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Declaratória de nulidades de cláusulas ilegais c/c 

Revisional de Contrato c/c pedido de antecipação de tutela proposta por 

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, em desfavor de BANCO 

VOLKSWAGEM S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

5. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337777 Nr: 6057-60.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA JADEGESCKY LOYOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por RENATA JADEGESCKY LOYOLA, em desfavor 

de BANCO ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição anexada aos autos, as partes em conjunto peticionaram a 

desistência da ação (fls. 184vº/185).

3. Pois bem, em que pese a informação de que as partes se compuseram 

amigavelmente, requerendo o autor a homologação do acordo (fls. 184), 

verifico que a minuta não fora juntada ao presente feito.

4. Ante o exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

5. Sem custas em razão da gratuidade. Honorários conforme pactuado.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307337 Nr: 3225-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

1. Intimem-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos sobre eventual perda de objeto da ação, alegada 

pela requerida às fls. 100.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 302496 Nr: 23343-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, em desfavor de CARLOS ALBERTO BARBOSA 

FIGUEIREDO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318643 Nr: 15035-60.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c 

consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela proposta 

por DANILO BRABOSA DE SOUZA PAGIOLLI, em desfavor de BV 

LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade. Honorários advocatícos conforme 

pactuado.

5. Ademais, cumpre ressaltar que já fora expedido alvará em favor do 

patrono da Instituição Financeira (fls. 181/182), não sobejando valores 

para levantamento.

 6. Dessa forma, após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317941 Nr: 14307-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/SP 278.28

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por ADILSON ALMEIDA, em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição anexada aos autos, as partes em conjunto peticionaram a 

desistência da ação (fls. 211vº/212).

3. Pois bem, em que pese a informação de que as partes se compuseram 
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amigavelmente, requerendo o autor a homologação do acordo (fls. 211), 

verifico que a minuta não fora juntada ao presente feito.

4. Ante o exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

5. Sem custas em razão da gratuidade. Honorários conforme pactuado.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 416364 Nr: 20121-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONE NETO - 

OAB:OAB/DF 40.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC 

S/A em face de JOSÉ CARLOS DE JESUS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 120/123).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.124/125).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na inicial.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 419694 Nr: 21849-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYTTA PRISCILA TABORDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A em face de KALYTTA PRISCILA TABORDA OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 89 e 92).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.93/94).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na inicial.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313921 Nr: 10146-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação da parte requerida, na forma 

pugnada, devendo ser realizada no endereço de fls. 128.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 7442-97.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR EBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15.434/MT

 Vistos.

1. Considerando que a intimação pessoal foi encaminhada em endereço 

diverso do informado pelo requerente na exordial, encaminhem-se os 

autos à Secretaria para realizar nova intimação pessoal.

2. Ás providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410894 Nr: 17138-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285506 Nr: 4594-54.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440065 Nr: 6829-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIBEIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335168 Nr: 3661-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395588 Nr: 8846-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE BARBOSA FANALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314804 Nr: 11101-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 232063 Nr: 12173-58.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO CASTRO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR - OAB:MT 

16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 303924 Nr: 24880-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente, requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, uma vez que não foram encontrados bens passíveis 

de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 
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liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 408020 Nr: 15607-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289992 Nr: 9561-45.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEDROSO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., BANCO VOTORANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24197/A, 

RAFAEL SGANZERALA DURAND - OAB:28.610/GO, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Vistos.

1. Intime-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas 

e cautelas devidas.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 1076-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMILA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:17981/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334/O

 Vistos.

1. Intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar 

a irregularidade do feito, visto que ate o presente momento não anexou a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, nem o estatuto 

social. Sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil.

2. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270554 Nr: 10765-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Reintegração de Posse por arrendamento mercantil, deixo de acolher o 

pedido de arquivamento provisório, e determino que venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 449944 Nr: 11868-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F DOS SANTOS NETO MERCEARIA ME (nome 

fantasia MERCEARIA GAUDINO), CARMEN LÚCIA SILVEIRA SANTOS, LUIS 

FRANCISCO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13.593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 Vistos.

1. Considerando a ausência das hipóteses autorizadoras para a 

suspensão do feito (CPC, art. 313 e art. 921), deixo de acolher o pedido.

2. Determino que venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao feito, informando se houve o integral cumprimento do 

acordo celebrado entre as partes.

3. Às providências.,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 400365 Nr: 11507-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação (fls. 145), haja a vista que a 

determinação foi dirigida à exequente.

 2. No mais, concedo ao requerido, o prazo de 5 (cinco) dias, para realizar 

o pagamento do débito com base no pedido e cálculo apresentado às fls. 

142/143.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, concluso para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 407376 Nr: 15342-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se o juízo deprecado para que este informe o andamento da 

carta precatória enviada.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 348908 Nr: 14996-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:, DANIEL 

NUNES ROMERO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls.192/194).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial.

 5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 279259 Nr: 22980-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Cancio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR - 

OAB:24197-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c 

consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela proposta 

por SERGIO CANCIO DE ARRUDA, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A., 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas e Honorários conforme pactuados.

5. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308724 Nr: 4688-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE P. SANTOS - 

OAB:14232

 Vistos.

1. Considerando a efetiva intimação do devedor a respeito da penhora 

realizada, intimem-se a instituição financeira para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender 

necessário.

2. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 302860 Nr: 23754-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FRANÇA SODRÉ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/GO 33237, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A com créditos cedidos à RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE FINCANCEIROS S/A em desfavor de RODRIGO DE 

FRANÇA SODRE ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram aos autos informar 

que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito.

 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 204345 Nr: 374-52.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693

 Vistos.

..

1. Considerando a desídia do autor, remetam-se estes autos ao arquivo 

com as baixas e cautelas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 5885 Nr: 3496-88.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA IND. SUB. PRODUTOS ANIMAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHERLOCH HOLMES DA SILVA - 

OAB:4237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:5320/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:OAB/MT 8656

 Vistos.

..

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

considerado que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 

maio de 2000 (fls. 139), sendo desarquivado somente em abril de 2019.

2. Dessa forma, verifica-se que os autos permaneceram por mais de 18 

(dezoito) anos no arquivo provisório, sem qualquer movimentação da parte 

exequente, o que revela a conduta desidiosa da parte, ao prolongar a 

tramitação do feito sem que tenha obtido qualquer resultado útil nesse 

período.

3. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 380584 Nr: 27170-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GRANCONATO CONCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:MT 14.606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 

7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Vistos.

1. Concedo a Instituição Financeira, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se 

manifeste sobre o pedido de homologação de acordo (fls. 269vº/270), haja 

vista estar representada por patrono sem instrumento de procuração nos 

autos.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 374562 Nr: 22729-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELARIO JUNIOR FULIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.77-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305005 Nr: 638-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGÉRIO DE MOURA - 

OAB:13.853 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato proposta por JOSÉ CARLOS 

GOMES FERREIRA, em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, ambos 
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devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram aos autos informar 

que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito. (fls. 221/222).

3. . Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 263730 Nr: 3021-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/RO 5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Banco Volkswagem S/A, em desfavor 

de Antonio Gonçalo de Almeida, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 161), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 163), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 164), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 165), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320148 Nr: 16530-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO 

MULTISEGMENTOS - NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA, ADRIANA GERMANO DE MELLO SILVA, VILMA 

GERMANO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A/MT, JADERSON ROCHA REINALDO 

- OAB:24389 0

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

BANCO SANTANDER S/A, com créditos cedidos à FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em desfavor de VILMA 

GERMANO DE MELLO E OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 346873 Nr: 13324-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA - ME, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pelo Banco Itaú Unibanco S/A, em desfavor 

de Auto Peças Fasauto Ltda – Me, Adilson José Jamarino e Aguinaldo 

Pereira dos Santos, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 129), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 131), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 132), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 133), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 429173 Nr: 293-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 
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III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 46179 Nr: 1490-06.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DONIZETE DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912, Solange Cristina De Oliveira - OAB:8424

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO BRADESCO S.A em desfavor de OSVALDO DONIZETE DA MATTA 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando os autos verifico que as partes vieram aos autos informar 

que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e a suspensão 

do feito até o devido cumprimento.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até o cumprimento do acordo, com data final para o dia 

26/09/2021, ou manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 

313, II, do Código de Processo Civil.

4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 106299 Nr: 2008-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 59080 Nr: 4831-06.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON NERES TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

considerado que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 

janeiro de 2009 (fls. 108), sendo desarquivado somente em junho de 2019 

(fls. 109).

2. Dessa forma, verifica-se que os autos permaneceram por mais de 10 

(dez) anos no arquivo provisório, sem qualquer movimentação da parte 

exequente, o que revela a conduta desidiosa da parte, ao prolongar a 

tramitação do feito sem que tenha obtido qualquer resultado útil nesse 

período.

3. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 311636 Nr: 7715-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JOSÉ DOS SANTOS MECÂNICA ME, 

ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a suspensão do feito até o integral cumprimento do débito, no 

qual deverá ser informado pelas partes.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282339 Nr: 1120-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:10.541
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 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 324617 Nr: 21012-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FELIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de FRANCISCO FELIZ NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 182/183).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.184/186).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na inicial.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 3729 Nr: 273-64.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de 

Sentença proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de JOÃO 

PAES DE CAMPOS, ambos devidamente qualificado nos autos.

 2. Em petição retro, a instituição financeira requer a desistência da ação e 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

 3. Pois bem. Analisando os autos, verifico que às fls. 187, fora bloqueado 

o valor de R$ 1.599,96 nas contas do devedor, momento em que o mesmo 

foi intimado da penhora e permaneceu-se inerte.

4. Na sequência, foi deferido o levantamento da importância em favor do 

credor, mediante alvará judicial (fls. 235).

 5. Desta feita, DOU COMO PARCIALMENTE SATISFEITA A OBRIGAÇÃO 

do devedor, nos termos do art. 924, II, do CPC, e, considerando o pedido 

de desistência formulado pelo autor, determino a remessa dos autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de necessárias.

 6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 393559 Nr: 7531-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora (fls. 113), remeta-se estes 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 398597 Nr: 10577-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO HUSCHILD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o requerente habilitou novo 

patrono.

2. Desta feita, considerando que o novo patrono da parte autora não teve 

acesso as informações dos autos, no tocante ao decurso de prazo da 

suspensão da execução, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito para o deslinde da ação.

3. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

 4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 5811 Nr: 374-04.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS GUIMARÃES FILHO, VALDETE 

ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de alienação do bem imóvel descrito e avaliado à fl. 

214, a ser realizado por leilão judicial eletrônico ou presencial.
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2. Determino que designe o Cartório datas para o leilão do bem descrito na 

matrícula de fls. 225/230.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 340888 Nr: 8628-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. PREREIRA & LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em desfavor de M.M PEREIRA & LTDA-ME, ambos 

qualificados nos autos.

2. Em decisão proferida nos autos às fls. 111, este juízo extinguiu o 

presente feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que houve 

abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III).

3. Inconformado o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em 

suma, que houve atendimento à ordem judicial com a juntada do 

documento via PEA, motivo pelo qual pede o prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

4. Compulsando os autos, verifico quanto ao mérito, que existe razão ao 

requerente. Ocorre que a sentença proferida por este juízo incorreu em 

equívoco ao extinguir o feito, visto que o autor atendeu as determinações 

constantes dos autos, protocolando petição um dia antes a extinção do 

feito.

5. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo com a 

indevida extinção do feito, venho em sede de juízo de retratação, TORNAR 

SEM EFEITO a sentença de fls. 111, e, no impulso do processo, concedo 

ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para requerer o que entender 

necessário para o deslinde do feito.

6. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 1413 Nr: 984-06.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NETO PINTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 16. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e 

RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. 

17. Custas pagas da distribuição.18. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas devidas.19. Intime-se, cumpra-se.20. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 200898 Nr: 11507-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETE ODETE SPERANDIO, GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C 

LTDA., JULIETE ODETE SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES 

- OAB:7118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIA MARIA DEL RIO GATTI - 

OAB:58244, MARIA RAQUEL BELCULFINE - OAB:160.487/SP

 Vistos.

1. Considerando a inexistência de pedidos nos autos, arquivem-se.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308803 Nr: 4789-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369

 Vistos.

1. Considerando a inexistência de pedidos nos autos, arquivem-se.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 393464 Nr: 7482-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:, Luiz Augusto Pirez Cezário - OAB:2090

 Vistos.

1. Considerando a inexistência de pedidos nos autos, arquivem-se.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 409579 Nr: 16386-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONI DO CARMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido formulado em fls.111, pelas mesmas razões 

já expedidas na decisão de fls. 110.

2. Expeça-se novo mandado de intimação, a ser cumprido no endereço 

onde houve citação válida.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402557 Nr: 12710-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO PRÓPRIA COMERCIO DE FRUTAS 

LTDA – EPP , EVAIR GONÇALVES DA SILVA, LUCINEI BATISTA DE 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319432 Nr: 15812-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES LTDA 

- ME, EDUARDO VIANNA RODRIGUES, REGIANE AIKO FUGII RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400254 Nr: 11438-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JESUS DA SILVA, GENECY 

APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5.835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414681 Nr: 19195-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

EDILZA MARIA NETO, ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292496 Nr: 12315-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GONÇALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334809 Nr: 3811-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP, Maria José de 

Fiqueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77879 Nr: 650-88.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CAMPOS, MARIA HELENA 

SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351205 Nr: 16736-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, 

FRANCIELY TATIANE IGNACIO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS, 

ADILSON JOSÉ JAMARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214727 Nr: 10048-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DA COSTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:Estagiária, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:OAM/MT 

6009, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT, 

MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - OAB:9.105 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109474 Nr: 5352-09.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256155 Nr: 14241-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP UTILIDADE DOMESTICA LTDA ME, ROSANA 

CANDIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:MT 17.209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428104 Nr: 26336-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441199 Nr: 7389-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 370958 Nr: 20130-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de ADALBERTO 

JOSÉ DE CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

 4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 
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ambos do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, realizada às fls. 

28.

 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 7. Custas processuais pagas na distribuição.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 429868 Nr: 729-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:20379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 90), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 91), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 92), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 93), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308033 Nr: 3970-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MOURA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334-A, EGBERTO HERNANDES BLANCO 

- OAB:OAB/SP 89457

 Vistos.

1. Trata-se de ação Revisional de Contrato c/c Anulação de Cláusulas 

Ilegais c/c Tutela Antecipada por FLÁVIO MOURA FERNANDES, em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 403019 Nr: 12935-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO MELILLO - 

OAB:sp 76.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 21. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.22. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, todavia, em 

razão da gratuidade processual que ora defiro, fica suspensa a 

exigibilidade da cobrança (CPC, art. 98, § 3º).23. Expeça-se ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do requerido, do valor depositado às fls. 59, a título de 

purgação da mora, mediante dados bancários a serem informados nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.24. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.25. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372406 Nr: 21200-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDYNANDO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:SP 103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono da Instituição Financeira da decisão 

de fls. 112, deixo de acolher o pedido de substituição do polo.

2. Posto isto, voltem-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337477 Nr: 5789-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de posse com pedido de liminar 

proposta por BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em desfavor 

do DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novo Código de Processo Civil.

4. Ademais, no tocante a cláusula 2 do termo de acordo, cabe ressaltar 

que o valor bloqueado já foi levantado em favor do procurador da 

Instituição Financeira no processo em apenso (Cód. 318643 – fls. 

181/182).

5. Custas e honorários conforme pactuado.

6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. Às providências.

...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306610 Nr: 2410-91.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANE RODRIGUES DA SILVA DIZIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 2410-91.2013.811.0002, 

Protocolo 306610, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 346833 Nr: 13292-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONLAY ILTO MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST. 

RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - OAB:MT 

12.541-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Kantek Garcia 

Navarro - OAB:33.743/PR, marissol jesus filla - OAB:17.245, rafaella 

munhoz da rocha lacerda - OAB:38511

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, aliada à concordância 

da parte requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.9. 

Custas processuais pagas na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil. 10. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.11. Às 

providências....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307498 Nr: 3400-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANETE SILVA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442182 Nr: 7862-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES DUMAS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313867 Nr: 10095-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FABIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 420005 Nr: 22002-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASSER RODRIGUES PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, em face de WASSER RODRIGUES PENA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, realizada às fls. 

99.

 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 7. Custas processuais pagas na distribuição.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 9. Às providências.

..

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337087 Nr: 5449-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de CARLOS RENATO 

GONÇALVES GUIMARAES, também qualificada, visando à apreensão do 

bem descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 7. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via sistema RENAJUD, 

realizada às fls. 54.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282953 Nr: 1768-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cancio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BV 

FINANCEIRA, em desfavor de SÉRGIO CANCIO ARRUDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.

4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, realizada às fls. 

37.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 62349 Nr: 7785-25.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA PITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237211 Nr: 17000-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO E CASTRO CIA. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DOMINGOS SAVIO LTDA - ME, 

MARLY GLÓRIA XAVIER DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 
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- OAB:OAB/MT 7.444

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

PORTO E CASTRO CIA. LTDA em face de ESCOLA DOMINGO SÁVIO 

LTDA – ME e MARLY GLÓRIA XAVIER DORILEO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 135), o patrono da exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 139.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal da 

exequente pelo correio para que a parte desse prosseguimento no feito 

sob pena de extinção.

4. A correspondência enviada à exequente retornou contendo a 

expressão “AO REMETENTE”, com o motivo da devolução ‘Mudou-se’.

5. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, 

assim, a inoperância da parte exequente em manter seus dados 

atualizados, possibilita a extinção do feito por desídia.

6. Da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, DO 

CPC – MUDANÇA DE ENDEREÇO – ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS 

AUTOS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – 

REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC – OBSERVADOS – RECURSO 

IMPROVIDO. É dever das partes atualizar o seu endereço para envio da 

comunicação e intimação, visto que o endereço declinado na inicial é 

presumidamente atual. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor 

que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo 

após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos 

autos. A teor do disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de 

Processo Civil a intimação dirigida ao endereço declinado na peça 

vestibular considera-se válida, sendo ônus da parte manter seu endereço 

atualizado nos autos. Demonstrado nos autos que autor foi regularmente 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse o regular 

andamento ao feito, permanecendo este inerte, resta caracterizado o 

abandono da causa, cabível, portanto, a sua extinção sob tal fundamento, 

nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

 (N.U 0000694-75.2000.8.11.0037, Ap 27847/2018, DESA.NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

7. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

8. Custas pagas na inicial.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317309 Nr: 13672-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES METELO PERES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta por IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, em desfavor de 

MOIZES METELO PERES - Me, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 127), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 128), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 129), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 130), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424737 Nr: 24471-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CRACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo vistas à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato 

Grosso para que se manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 262020 Nr: 1125-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SIMÃO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Vistos.

..

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 2661-56.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 205998 Nr: 1975-93.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PEÇAS ELETRICAS JR LTDA, JOSÉ 

RUBENS HERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 5212 Nr: 945-43.1996.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO GERÔNCIO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:MT. 18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER VALLADARES 

REBELLO - OAB:1352/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a intimação à parte autora para o 

prosseguimento do feito, fora encaminhada para o patrono não mais 

habilitado nos autos.

2. Desta forma, procedo neste ato, a inclusão do atual causídico e 

concedo novo prazo de 5 (cinco) dias à parte autora, para manifestar-se 

a fim de requerer o regular prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 68381 Nr: 4089-44.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN E MARTIN LTDA, EUCLIDES EGÍDIO MARTINS, 

MARIA JOSÉ RONDON MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5668/MT, MARIA ABA DIA AGUIAR - OAB:OAB-MT 2.906, MARIA 

ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação retro da Instituição Financeira, verifico que 

a parte autora não fora intimada da decisão de fls. 384.

2. Dessa forma, cumpra-se o item 1 da decisão mencionada acima, 

devendo expedir carta de intimação para parte autora.

3. Em caso de inércia, concluso para posteriores deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 90001 Nr: 315-35.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN E MARTIN LTDA, EUCLIDES EGÍDIO 

MARTINS, MARIA JOSÉ RONDON MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AGUIAR - OAB:5668/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2.906/MT

 Vistos.

1. Mantenham-se os autos suspensos até o cumprimento da decisão do 

processo em apenso.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 9241 Nr: 830-22.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DANILO BERNDT, JANDIRA 

MENEGUELLO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Vistos.

1. Em que pese a certidão de fls. 881, verifico que o atual patrono da parte 

autora não fora intimado da decisão de fls. 879.

2. Desta feita, procedo neste ato a inclusão do novo patrono habilitado e 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste da decisão 

mencionada acima, bem como requerer o que entender necessário para o 

regular prosseguimento do feito.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 250043 Nr: 9410-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 15.714/0, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 Vistos.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, posteriormente, convertida em 

ação de Execução de título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEM S.A, em face de BENEDITO LAURINDO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 217/218).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.220/221).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na inicial.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239236 Nr: 598-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLITA OLIVEIRA DE MATOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora não se manifestou a fim de dar o 

regular prosseguimento do feito, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 91072 Nr: 635-85.2006.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA SUMMER LTDA., ONOFRE 

ESTADEU MACIEL, CELESTINO FERREIRA SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/MT

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora não se manifestou a fim de dar o 

regular prosseguimento do feito, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 47237 Nr: 51-72.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO E IND. 

DE EMBALAGENS LTDA., EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, 

MAGDA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, 

ZAID ARBID - OAB:1822/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, 

em desfavor de MASSA FALIDA DA VAGEL COMERCIO E IND. D 

EMBALAGENS LTDA e OUTROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 358/359).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.361/362).

4. Fora oportunizada à parte requerida que manifestasse nos autos 

acerca da desídia do autor, ocasião em que houve a concordância pela 

extinção do feito (fls. 364/365)

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, aliada à concordância 

da parte requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código 

de Processo Civil.

6. Custas processuais pagas na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 98991 Nr: 8463-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO SPARAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em 

desfavor de ADELCIO SPARAPAN, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 
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que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

5. No mais, procedo, neste ato, a baixa da restrição realizada pelo sistema 

RENAJUD (fls. 52), conforme extrato em anexo.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 281367 Nr: 79-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITORIAIS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A, com créditos cedidos posteriormente à FUNDO DE INVESTIMETNO DE 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL 

MULTICARTEIRA, em desfavor de GERALDO SILVA DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição. Deixo de condenar em honorários.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 267760 Nr: 10166-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Reintegração de Posse proposta por BANCO 

ITAULEASING S/A, em face de SUCESSO DISTRIBUIDORA DE 

EMBALAGENS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência.

 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 257542 Nr: 15487-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIS FOLHEADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a certidão de fls. 208, verifico que o atual patrono da parte 

autora não fora intimado da decisão de fls. 207.

2. Desta feita, procedo neste ato a inclusão do novo patrono habilitado e 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que requeira o que entender 

necessário para o regular prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

 4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 412134 Nr: 17875-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA ME, 

ALEXANDRE DE ARAUJO SERRA, JOVILSO JOSÉ LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os requeridos não se manifestaram das penhoras 

realizadas em seus ativos financeiros, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, 

para que o autor se manifeste sobre o que entender necessário para o 

regular prosseguimento do feito.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237661 Nr: 17392-52.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL, ARILTON AZEVEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia dos exequentes (fls. 75/81), remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306153 Nr: 1912-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDICTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora se manifestou 

alegando ter solvido seu débito para com a Instituição Financeira, por meio 

de acordo extrajudicial e na mesma oportunidade, requereu a desistência 

da ação (fls. 107/108).

2. Instada a regularizar a assinatura da parte requerida na minuta do 

acordo, bem como, sobre os valores depositados nos autos, a patrona da 

autora manteve-se inerte. Na sequência, por meio de carta de intimação, 

este Juízo recebeu a informação de que a parte autora é falecida (fls. 

117/122).

3. Posto isto, a fim de dar solução ao presente feito, concedo a Instituição 

Financeira, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre as 

informações trazidas ao Juízo, assim como, a concordância na 

desistência da ação.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 572155 Nr: 39240-07.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIBIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FRUSTRADA. 

ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO. 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma 

prevista no artigo 267, III e § 1 do CPC, é admissível quando, intimada a 

parte, pessoalmente, e o seu advogado deixam transcorrer “in albis” o 

prazo concedido para impulsionar o feito. 2. Ausência de intimação 

pessoal, em razão da desatualização do endereço, não afasta a 

possibilidade de extinção do feito por abandono da causa; tendo em vista 

que é dever da parte manter suas informações atualizadas, conforme 

previsão do artigo 238 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100310109047 , Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 229) “. 7. Assim, 

tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 9. Às providências. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433326 Nr: 3010-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274562 Nr: 17541-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JULIANO SERGIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED MOTORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que as intimações destinadas ao 

patrono da parte autora sucederam a patrono diverso do habilitado nos 

autos (fls. 376).

2. Em razão disso, concedo novo prazo de 5 (cinco) dias à parte autora, 

para requerer o que entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, remeta-se os autos ao arquivo 

com as baixas de estilo.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270745 Nr: 11051-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342044 Nr: 9565-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FIDELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334757 Nr: 3548-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:SP/32909

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12118 Nr: 659-65.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IDELBERTO MARTINS, ADELAIDE 

DEGRANDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:, SADI BONATTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:1581-E/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399725 Nr: 11173-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271062 Nr: 11763-29.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GUERRA - 

OAB:OAB/SC 28.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300469 Nr: 21128-73.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RODRIGUES OELKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 21128-73.2012.811.0002, 

Protocolo 300469, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215428 Nr: 10790-79.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DUARTE DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA LOPES CASTANHA - 

OAB:, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:OAB/MT 10393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 10790-79.2008.811.0002, 

Protocolo 215428, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 413870 Nr: 18855-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:SP 103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 Vistos.

..

1. Compulsando os autos verifico que o termo de cessão de crédito já se 

encontra encarto às fls. 151, razão pela qual, torno sem efeito a decisão 

de fls. 164.

2. Diante disso, visto que os documentos juntados comprovam o crédito 

cedido pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

3. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 342202 Nr: 9678-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cerantola - 

OAB:12738/MT

 Vistos.

1. Defiro a dilação do prazo requerido pela parte às fls. 67.

2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433075 Nr: 2854-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLAUDINO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337162 Nr: 5513-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411204 Nr: 17302-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES DE SOUZA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 286283 Nr: 5498-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ADRIANO 

GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA GONÇALVES DE 

MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894, PRISCILA MARTINS 

CARDOZO DIAS - OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de execução proposta por LIVORNO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face 
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de, GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME e ADRIANO GIACOBBO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de fls. 144 

fora lançada equivocadamente, tendo em vista que o feito aguardava 

manifestação da parte autora para o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, motivo pelo qual torno sem efeito tal decisão.

3. Posto isso, verificando a inércia da parte autora (fls. 141), fora 

expedido carta de intimação a instituição financeira para que a mesma 

desse o devido impulso processual, recolhendo a diligência para o 

cumprimento do ato processual, todavia, o exequente deixou de se 

manifestar (fls.142/143), tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na inicial.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 69338 Nr: 4358-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 55501 Nr: 1615-37.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO 

MÚLTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSÂNGELA HETZEL - 

OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, considerando válida a intimação enviada ao autor e, em vista de 

sua desídia, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.8. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos.9. Sem condenação em 

custas em razão da gratuidade deferida. Sem honorários por insubsistir 

contenciosidade.10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 385819 Nr: 2518-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO BENEDITO DE CAMPOS, VALDELINO 

PEDROSO DE MORAIS, JANAINA RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA em face de ANICETO BENEDITO DE 

CAMPOS, VALDELINO PEDROSO DE MORAIS e JANAINA RODRIGUES DA 

COSTA, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 92), o patrono da exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 94.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal da 

exequente pelo correio para que a parte desse prosseguimento no feito 

sob pena de extinção.

4. A correspondência enviada à exequente retornou contendo a 

expressão “AO REMETENTE”, com o motivo da devolução ‘Mudou-se’.

5. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seu seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, 

assim, a inoperância da parte exequente em manter seus dados 

atualizados, possibilita a extinção do feito por desídia.

6. Da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, DO 

CPC – MUDANÇA DE ENDEREÇO – ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS 

AUTOS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – 

REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC – OBSERVADOS – RECURSO 

IMPROVIDO. É dever das partes atualizar o seu endereço para envio da 

comunicação e intimação, visto que o endereço declinado na inicial é 

presumidamente atual. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor 

que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo 

após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos 

autos. A teor do disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de 

Processo Civil a intimação dirigida ao endereço declinado na peça 

vestibular considera-se válida, sendo ônus da parte manter seu endereço 

atualizado nos autos. Demonstrado nos autos que autor foi regularmente 

intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse o regular 

andamento ao feito, permanecendo este inerte, resta caracterizado o 

abandono da causa, cabível, portanto, a sua extinção sob tal fundamento, 

nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

 (N.U 0000694-75.2000.8.11.0037, Ap 27847/2018, DESA.NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

7. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

8. Custas pagas na inicial.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 303927 Nr: 24883-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ELIANE 

PEREIRA, ADRIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

..

1. Determo à secretaria, o cumprimento do item 1 da decisão de fls. 5.

 2. Considerando que o requerido ainda não fora citado, concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, no 

mesmo prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 220402 Nr: 621-96.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos.

..

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 299812 Nr: 20445-36.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:OAB/SP 89457

 Vistos.

 1. Intimem-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

nos autos a respeito das alegações da instituição financeira, às fls. 91.

2. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 341284 Nr: 8931-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DE JESUS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo novo e derradeiro prazo de 05 (cinco) dias ao autor para que 

se manifeste nos autos, sob pena de extinção.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289234 Nr: 8774-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DAMARIS ARAÚJO -ME, ADÃO 

HILDEBRANDO ARAÚJO, OACIR JOSÉ DE SOUZA, ADRIANI DAMARIS 

ARAUJO SOUZA, AURELIO ROZENO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação do autor efetuada na Certidão de fls. 138. Desta 

forma, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça (complementar as diligências referente aos bairros: 

Ipase e Nova Várzea Grande) retirando a guia de pagamento através do 

site no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217926 Nr: 13348-24.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte AUTORA para manifestar-se nos autos, acerca dos 

documentos juntados aos autos pelo requerido, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 180-13.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249297 Nr: 8840-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA -MASSEY-PEÇAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes autos intimando a parte autora para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8505 Nr: 3426-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVAG FRIGORÍFICO VARZEA GRANDENSE 

LTDA, KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS, JOSÉ CARLOS FREITAS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSÂNGELA HETZEL - 

OAB:8244

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296892 Nr: 17263-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G BRILHANTE DOS SANTOS, GIVANILDO 

BRILHANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330845 Nr: 27134-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA THAIS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382653 Nr: 499-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290671 Nr: 10290-71.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M CONCATO E CIA LTDA ME, FERNANDO 

MICHAEL CONCATO, TAIS DAIANE NASSARDEN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389177 Nr: 4835-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264433 Nr: 4027-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ JOVANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321369 Nr: 17773-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, 

CARLOS AUGUSTO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 5721-66.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO CORRÊA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerida (instituição financeira) para manifestar-se nos autos, em 

05 (cinco) dias, acerca do item 32 da decisão de fls.248v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383442 Nr: 1040-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DALVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289694 Nr: 9259-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS JOSE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS - OAB:, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272694 Nr: 14530-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE DE LIMA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382062 Nr: 28331-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE 

MOLDADOS LTDA ME, HUGO VARGAS MESQUITA, MARIA MARTA DA 

SILVA VARGAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446710 Nr: 10291-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO COMERCIO DE P DE FIBRAS LTDA ME, 

DIEGO DA SILVA ANDRADE, ALCINO MOREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308106 Nr: 4064-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM DIEGO PANIFICADORA E RESTAURANTE 

LTDA -ME, ROBSON NASCIMENTO DA SILVA, ESTEFANI LAUX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336262 Nr: 4710-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M CONCATO E CIA LTDA ME, EZALTINO 

MANOEL METELO, ROSIVETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO, 

FERNANDO MICHAEL CONCATO, TAIS DAIANE NASSARDEN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUSIE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298295 Nr: 18821-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR - ME, 

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, THAYS KARLA MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78017 Nr: 776-41.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA 

SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332741 Nr: 1438-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, manifeste, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância, bem como se manifestar 

sobre o comprovante de pagamento de fls. 144/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281472 Nr: 187-05.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
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LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, SEBASTIAO ROGÉRIO 

ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384699 Nr: 1853-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA MICHELLE CASSEMIRO JOVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5.835-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

1853-36.2015.811.0002, Protocolo 384699, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301518 Nr: 22251-09.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR QUEIROZ DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060/SP, PASQUALI PARISE E GASPARINE JUNIOR - 

OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060/SP, pasqueli 

parise e gasparini junior - OAB:4.752/SP

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA 

QUE INFORME NOS AUTOS OS DADOS BANCÁRIOS PARA A EXPEDIÇÃO 

DO ALVARA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DEPOSITADO NOS 

AUTOS, CONFORME DECISÃO DE FLS. 160/161

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274206 Nr: 17115-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Requerida, para que 

em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279936 Nr: 23771-38.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I, QUEIROZ 

MOTOS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/PR 

42.277, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - 

OAB:MT 15.906

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca dos 

documentos juntados aos autos pelo requerido, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392055 Nr: 6597-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILZE LARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo as partes para manifestar-se nos autos, acerca dos 

documentos juntados aos autos pelo Perito Contábil, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330226 Nr: 26517-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA E CIA LTDA, JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5354 Nr: 148-62.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUDAX LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016351-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (REQUERIDO)

 

Encaminho à Central de Mandado desta Comarca a presente Carta 

Precatória, acompanhado da diligência do oficial de justiça, para ser 

cumprido em Várzea Grande - MT, setor 01.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019680-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMEA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019680-04.2019.8.11.0002; AUTOR(A): NOEMEA GOMES DA SILVA RÉU: 

BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c Declaração 

de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por NOEMEA 

GOMES DA SILVA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que no ano de 2015 

contraiu um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à 

instituição requerida, no valor de R$- 2.214,46, cujos descontos vem 

sendo realizados em sua folha de pagamento até o dia de hoje. 3. 

Assevera que o contrato era somente de empréstimo consignado, todavia, 

no momento da contratação a requerida condicionou o empréstimo à 

aquisição de cartão de crédito, configurando venda casada. 4. Afirma que 

já se passaram mais de 04 (quatro) anos e os descontos ainda continuam 

sendo realizados na folha de pagamento da autora de forma sucessiva e 

ininterrupta. 5. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, 

em sede de tutela de urgência antecipada seja determinado a imediata 

suspensão dos descontos, sob pena de aplicação de multa. 6. Juntou 

documentos. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. 

Trata-se de Ação Revisional c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, promovida por NOEMEA GOMES DA SILVA, em face 

de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos 

fatos narrados no relatório acima. 9. O autor, em sede de inicial, pugnou 

pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

imediata suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento 

referente ao cartão de crédito pactuado com a requerida. 10. Preconiza o 

artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. No caso dos autos, 

vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito 

se faz presente. Com efeito, ainda que em juízo de cognição sumária, não 

é possível verificar a existência de irregularidade ou abusividade 

praticados pela instituição financeira. 12. Neste esteio, diante da ausência 

simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários 

à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 

13. Cite-se o requerido para contestar a presente ação, querendo, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de 

citação nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no 

prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 

344 do Código de Civil. 14. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 15. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 16. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 18. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC. 19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

20. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019826-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019826-45.2019.8.11.0002; REQUERENTE: GEFF CAR VEICULOS LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Trata-se de Medida 

Cautelar com Pedido de Tutela de Urgência para Suspender /Cancelar 

leilão de Imóvel, promovida por GEFF CAR VEÍCULOS LTDA - ME, em face 

de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, o requerente, que firmou com a requerida um contrato para abertura 

de limite de crédito sob nº 003.994.302, dando como garantia fiduciária o 

imóvel urbano com área de 360,00 m² e 227,49m² de área privativa, 

matriculado sob nº 99.875 do 1º RI local, com endereço na Rua Pingo de 

Ouro, nº 05, Quadra 16, Bairro Chapéu do Sol, Várzea Grande-MT. 3. 

Afirma que em decorrência da cobrança de juros excessivos, 

capitalizados mensalmente, o autor passou a atrasar algumas parcelas do 
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contrato, levando a requerida a transferir o imóvel para o seu domínio e 

encaminhá-lo para realização de leilão extrajudicial. 4. Todavia, afirma que 

o imóvel esta sendo levado à leilão de forma irregular, primeiro porque as 

prestações encontram-se pagas e, segundo, porque o bem está sendo 

vendido por preço inferior à avaliação do próprio banco. 5. Salienta, por 

fim, que imóvel é residência do casal onde convive com mais dois filhos 

menores e, se levado à leilão, ficarão ao completo relento. 6. Assim, pugna 

pela concessão da tutela cautelar antecedente, a fim de 

suspender/cancelar a realização de leilão do imóvel. 7. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. Trata-se de Medida Cautelar 

com Pedido de Tutela de Urgência para Suspender /Cancelar leilão de 

Imóvel, promovida por GEFF CAR VEÍCULOS LTDA - ME, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 9. Para a concessão da tutela cautelar 

antecedente é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 10. No caso em 

comento, verifico que não estão presentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. 11. Explico. Muito embora tenha o autor afirmado 

que as prestações encontram-se em dia, o mesmo não logrou êxito em 

comprovar a referida regularidade. Tampouco no tocante ao preço vil do 

venda do imóvel em leilão, já que inexiste qualquer documento que ateste 

tal afirmação. 12. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento 

processual, a probabilidade do direito invocado pela autora, para que 

possa conceder-lhe liminarmente a cautelar almejada, razão pela qual 

INDEFIRO seu pedido. 13. Concedo ao autor o prazo de 30 (trinta) dias 

para que, querendo, formule o pedido principal, nos termos do art. 310 do 

CPC. 14. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 

do CPC. 15. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006235-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006235-16.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUELLEM 

MEDEIROS NASCIMENTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para fins de 

Prestação de Contas c/c Obrigação de Não Fazer c/c Declaração de 

Inexistência de Débitos c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de 

Tutela Antecipada interposta por SUELLEN MEDEIROS NASCIMENTO em 

desfavor de BANCO BMG S/A. 2. De antemão verifico que o caso dos 

autos é de emenda da inicial, nos termos previstos no art. 321 do CPC. 3. 

Com efeito, buscou o autor, numa única via procedimental, pelo rito 

comum, a cumulação dos pedidos de Exigir Contas, a declaração de 

inexistência do débito e a condenação em danos morais. 4. Todavia, 

conforme é sabido, a Ação de Prestação de Contas, hoje, Ação de Exigir 

Contas, possui rito processual próprio, previsto nos arts. 550 a 553 do 

CPC, não se admitindo, pois, a cumulação com outros pedidos em razão da 

incompatibilidade entre os ritos processuais. 5. De acordo com o art. 327 

do CPC, a cumulação só é permitida quando os pedidos forem compatíveis 

entre si e que seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento, in verbis: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único 

processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles 

não haja conexão. § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação 

que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; [...] III - seja adequado para 

todos os pedidos o tipo de procedimento. § 2º Quando, para cada pedido, 

corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se 

o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das 

técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos 

especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não 

forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. [...] 

6. Não bastasse, a jurisprudência já se posicionou quanto a 

impossibilidade da cumulação dos pedidos, conforme arestos que seguem. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE 

DE RITOS. 1. Impossibilidade de cumulação de ação de prestação de 

contas com ação de revisão de cláusulas contratuais, ante a diversidade 

dos ritos das referidas ações. Precedentes específicos. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.176.781 - PR (2010/0011439-0). Relator: Ministro Paulo De 

Tarso Sanseverino). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 

INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS. OPORTUNIDADE DE ESCOLHA 

DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão recorrida 

não acolheu a preliminar de inépcia da inicial, entendendo possível a 

cumulação dos pedidos de prestação de contas, de obrigação de fazer e 

de reparação de danos. A questão posta em análise cinge-se em verificar 

se é possível a cumulação dos pedidos na ação de prestação de contas, 

que tem rito próprio e específico previsto no Código de Processo Civil. 2. A 

Ação de Exigir Contas, denominada no CPC/73 de Ação de Prestação de 

Contas, tem rito bifásico: na primeira fase, o magistrado decidirá acerca do 

dever do réu de prestar contas, enquanto na segunda etapa a decisão 

será sobre as contas apresentadas. As peculiaridades desse 

procedimento são incompatíveis com a cumulação de pedidos. 3. A 

cumulação de pedidos é lícita desde que, entre outros requisitos, o 

procedimento seja adequado para todos os pedidos (art. 327 do CPC). 

Tratando-se de procedimentos distintos, será admitida a cumulação se o 

autor empregar o procedimento comum. O procedimento comum, porém, é 

incompatível com a ação de exigir contas. 4. Em atenção aos princípios da 

economia processual e da sanabilidade dos defeitos processuais, deve o 

processo ter continuidade em relação aos pedidos formulados compatíveis 

com o procedimento adotado, e não ser extinto sem exame do mérito. 

Deve o autor ser intimado para indicar quais pedidos devem prosseguir no 

feito, considerando a incompatibilidade dos procedimentos. 5. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido, reformando a decisão recorrida para 

reconhecer a incompatibilidade dos pedidos formulados e determinar o 

retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, oportunizando 

ao autor a escolha dos pedidos. (AI 0625247-96.2017.8.06.0000. Relator: 

Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Data do julgamento: 

25.06.2019). 7. Sendo assim concedo prazo de 15 (quinze) dias para que 

a emende a inicial indicando quais pedidos devem prosseguir no feito, 

considerando a incompatibilidade dos procedimentos, sob pena de 

indeferimento da inicial. (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016735-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016735-44.2019.8.11.0002; AUTOR(A): EDEMILSON FERREIRA DA SILVA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se o 
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requerido para contestar a presente ação, querendo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-o de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil. 3. Apresentada contestação com preliminares ou novos documentos, 

ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 

do Código e Processo Civil. 4. Deixo de designar audiência de conciliação 

para este momento processual, eis que, após uma análise temporal e 

criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em 

audiência de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem 

acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, 

causando prejuízo às partes. 5. Consigno, entretanto que, caso as partes 

venham manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, 

esta será prontamente designada este juízo. 6. Deixo de acolher o pedido 

de tutela de urgência para apresentação dos contratos entabulados entre 

as partes, haja a vista que tal pedido não se amolda à natureza das 

tutelas. 7. Todavia, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida. 8. Defiro o benefício de 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 9. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002371-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTANA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002371-67.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ANDRE SANTANA NETO RÉU: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. . 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para contestar a presente 

ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 3. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 4. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 5. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 6. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, 

defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida. 7. Defiro o benefício de 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 8. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 9. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010534-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR REIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010534-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JAIR REIS DA SILVA Vistos. . 1. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão no endereço indicado no id. 21108744, todavia, deixo 

de acolher o pedido de arrombamento haja a vista que tal pedido deverá 

ser realizado pelo Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado, se necessário for. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004964-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO CAJA DA SILVA (AUTOR(A))

RONIEL CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (AUTOR(A))

EDSON FREITAS SANTINI (AUTOR(A))

CAMILA SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004964-69.2019.8.11.0002; AUTOR(A): SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES, 

EDSON FREITAS SANTINI, VERA LUCIA SONEGO SANTINI, CAMILA 

SANTOS DE SOUSA, RONIEL CAMPOS DA SILVA, ITALLO CAJA DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os Embargos à 

Execução, sem efeito suspensivo, tendo em vista o não preenchimento 

dos requisitos necessários para atribuição do referido efeito, mormente 

por não haver execução garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente (CPC, art. 919, § 1º). 2. Uma certificada a tempestividade dos 

embargos, ouça-se o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, 

I, do CPC). 3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou 

documentos, dê-se vista dos autos ao embargante para se manifestar, em 

dez (10) dias, sob pena de preclusão. 4. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019591-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019591-78.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: RODRIGO SANTIAGO 

FRISON EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os 

Embargos à Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 

914 e ss do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - 

(art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC 

(julgamento antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA 55150926191 (EXECUTADO)

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003076-36.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ROSANGELA 

GONCALVES DE SOUZA 55150926191, ROSANGELA GONCALVES DE 

SOUZA Vistos. 1. Considerando que recebi os Embargos à Execução sem 

o efeito suspensivo, concedo ao exequente, o prazo de 5 dias, para que 

pugne pelo que entender necessário. 2. Após, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000608-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

KAISA FARIAS HERRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000608-36.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: IDEAL ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, KAISA 

FARIAS HERRERA Vistos. 1. Considerando que recebi os Embargos à 

Execução sem o efeito suspensivo, concedo ao exequente, o prazo de 5 

dias, para que pugne pelo que entender necessário. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003340-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (EXECUTADO)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003340-87.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME, FLORINDA 

PIRES DA SILVA COSTA Vistos. 1. Considerando que recebi os Embargos 

à Execução sem o efeito suspensivo, concedo ao exequente, o prazo de 

5 dias, para que pugne pelo que entender necessário. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003704-25.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RODRIGO SANTIAGO FRISON Vistos. 1. Considerando que 

recebi os Embargos à Execução sem o efeito suspensivo, concedo ao 

exequente, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002359-58.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS NASCIMENTO EIRELI - ME, LUIZ CARLOS DO 

NASCIMENTO Vistos. 1. Considerando que recebi os Embargos à 

Execução sem o efeito suspensivo, concedo ao exequente, o prazo de 5 

dias, para que pugne pelo que entender necessário. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROSA MARIA BERTOLLO (EXECUTADO)

VILMAR BERTOLLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004770-40.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME, VILMAR 
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BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO Vistos. 1. Considerando que recebi 

os Embargos à Execução sem o efeito suspensivo, concedo ao 

exequente, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013672-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013672-11.2019.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZ OTAVIO VASQUES DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização 

por danos morais, com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, promovida por LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS, em 

face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que no ano de 2015 

contraiu um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à 

instituição requerida, no valor de R$- 5.000,00, cujos descontos vem 

sendo realizados em sua folha de pagamento até o dia de hoje. 3. 

Assevera que no momento da contratação a requerida condicionou o 

empréstimo à aquisição de cartão de crédito, por meio do qual, segundo 

teria afirmado a ré, seria efetuado o saque do valor do empréstimo. 4. 

Afirma que uma parte do valor do empréstimo é cobrada conforme o 

acordado e que a outra parte é transformada em dívida de cartão de 

crédito, do qual é descontado somente o valor mínimo, tornando a dívida 

impagável. 5. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em 

sede de tutela de urgência antecipada seja determinado o imediato 

cancelamento dos descontos, com a consequente restituição dos valores 

descontados e, no mérito, requer que seja declarado nulo o contrato em 

discussão, com a consequente condenação da requerida em danos 

morais. 6. Juntou documentos. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 8. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada, promovida por LUIZ OTAVIO VASQUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. 9. O autor, em sede de 

inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a imediata suspensão dos descontos realizados em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito pactuado com a requerida. 

10. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. No 

caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a 

probabilidade do direito se faz presente. Com efeito, ainda que em juízo de 

cognição sumária, não é possível verificar a existência de irregularidade 

ou abusividade praticados pela instituição financeira, até porque não há 

nos autos qualquer documento que ateste tal afirmação. 12. Neste esteio, 

diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do 

dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, 

indefiro o pedido liminar. 13. Cite-se o requerido para contestar a presente 

ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 14. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 15. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 16. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 18. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 20. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014139-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EMBARGANTE)

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN (EMBARGANTE)

HEITOR TRENTIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014139-87.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA, RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LTDA, HEITOR TRENTIN, JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN EMBARGADO: 

BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Cuida-se de pedido da parte autora 

pugnando pelo deferimento do pagamento das custas ao final do processo 

ou, alternativamente, o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes. 

2. Inicialmente, com relação ao pedido de pagamento de custas ao final da 

ação, cumpre informar que não existe previsão legal em nosso 

ordenamento jurídico, motivo pelo qual, indefiro tal pleito. 3. Dessa forma, 

passo à análise do pedido alternativo realizado pelo autor, de 

parcelamento das custas processuais. 4. Pois bem. O artigo 468, § 6º da 

CNGC dispõe que: “O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (grifo nosso). 5. 

Com efeito, da análise dos documentos aportados ao feito, vejo que não 

restou suficientemente demonstrado que o autor seja realmente 

merecedor da benesse vindicada. 6. Posto isso, INDEFIRO os pedidos 

realizados pelo autor (custas ao final do processo ou, alternativamente, 

parcelamento das custas) e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019251-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019251-37.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO 

SILVA DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019542-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (RÉU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019542-37.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, MARIA 

APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação 

Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de IRMAOS 

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – EPP e MARIA APARECIDA 

DE ANDRADE JORGE RIBEIRO, visando o recebimento da quantia 

informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 

485, inciso III do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019837-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019837-74.2019.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA ELIZABETH DOVIDIO 

DELMENDES RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova que possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este 

juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas praticadas 

pela parte. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020024-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020024-82.2019.8.11.0002; REQUERENTE: APARECIDO CAVALCANTE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

ACAO CONTACT CENTER LTDA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por APARECIDO 

CAVALCANTE DA SILVA, em face de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO 

MÚLTIPLO, TRC TABORDA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO SS LTDA e AÇÃO 

CONTACT CENTER LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. 2. A 

questão dos autos cinge-se sobre a inclusão indevida do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da cobrança por divida 

paga, ainda, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização por danos morais. 3. Pois bem. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada não se enquadra na competência deste Juízo, prevista 

no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º 

(...) §2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 4. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA OU CONTRATUAL – 

MATÉRIA ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – 

PRECEDENTES DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA. As Varas Especializadas em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3075 de 3112



Direito Bancário não tem competência para julgar Ação de Indenização por 

Danos Morais movida em face de administradora de cartão de crédito, se o 

pedido não estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, § 2º). Se a matéria discutida na Ação 

Indenizatória se restringe à responsabilidade civil da administradora de 

cartão de crédito, decorrente da inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, a competência para processar e julgar a lide é de uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais. O e. TJMT firmou entendimento no 

sentido de que a competência das Varas Especializadas de Direito 

Bancário se mede pela especialidade da matéria e não pela atividade 

econômica das partes (Conflito Negativo de Competência nº 58607/2011). 

(CC 7301/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/05/2012, Publicado no DJE 14/05/2012) 5. Portanto, a competência não 

é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição 

financeira, mas sim pela natureza da demanda. 6. Diante do exposto, dou 

este juízo como incompetente para processar e julgar o presente feito e 

determino sua remessa à uma das varas cíveis desta comarca. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006017-07.2018.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CARDOSO BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006017-07.2018.4.01.3600; AUTOR(A): FLAVIA CARDOSO BOTELHO 

RÉU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 

EPP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 1. Considerando que a Justiça 

Federal reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para 

figurar no polo passivo da presente demanda, e que a parte AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não se trata 

instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, de 

acordo com a Resolução nº 001/2015/TP, redistribua-se o presente feito a 

uma das várias cíveis desta comarca, eis que não se enquadra na 

hipótese ali prevista. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013676-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013676-48.2019.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZ OTAVIO VASQUES DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por LUIZ 

OTAVIO VASQUES DOS SANTOS, em face de BANCO BMG S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que no ano de 

2015 contraiu um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à 

instituição requerida, no valor de R$- 5.000,00, cujos descontos vem 

sendo realizados em sua folha de pagamento até o dia de hoje. 3. 

Assevera que no momento da contratação a requerida condicionou o 

empréstimo à aquisição de cartão de crédito, por meio do qual, segundo 

teria afirmado a ré, seria efetuado o saque do valor do empréstimo. 4. 

Afirma que uma parte do valor do empréstimo é cobrada conforme o 

acordado e que a outra parte é transformada em dívida de cartão de 

crédito, do qual é descontado somente o valor mínimo, tornando a dívida 

impagável. 5. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em 

sede de tutela de urgência antecipada seja determinado o imediato 

cancelamento dos descontos, com a consequente restituição dos valores 

descontados e, no mérito, requer que seja declarado nulo o contrato em 

discussão, com a consequente condenação da requerida em danos 

morais. 6. Juntou documentos. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 8. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada, promovida por LUIZ OTAVIO VASQUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. 9. O autor, em sede de 

inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a imediata suspensão dos descontos realizados em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito pactuado com a requerida. 

10. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. No 

caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a 

probabilidade do direito se faz presente. Com efeito, ainda que em juízo de 

cognição sumária, não é possível verificar a existência de irregularidade 

ou abusividade praticados pela instituição financeira, até porque não há 

nos autos qualquer documento que ateste tal afirmação. 12. Neste esteio, 

diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do 

dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, 

indefiro o pedido liminar. 13. Cite-se o requerido para contestar a presente 

ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 14. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 15. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 16. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 18. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 20. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019524-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BERTOLLO (EMBARGANTE)

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EMBARGANTE)

ROSA MARIA BERTOLLO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1019524-16.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: DIFFERENT MODA 

TRANSADA EIRELI - ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os Embargos à 

Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do 

CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do 

CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013053-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013053-81.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: RAQUEL OLIVEIRA SILVA Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010660-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO VIEIRA NOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010660-86.2019.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: DIOGO VIEIRA NOIA Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018889-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018889-35.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE Vistos. . 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020235-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SOUZA GADDA DAUZACKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020235-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SOLANGE SOUZA GADDA DAUZACKER Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os autos, verifico que o autor não 

juntou o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao 

endereço da parte requerida, fazendo constar apenas declaração de 

recebimento e histórico do objeto, carecendo a inicial do efetivo 

comprovante do recebimento da notificação a fim de comprovar a mora. 4. 

Nesse sentido: “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE JOAQUIM 

GOMES/AL.AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA 

COM "AR". MERA CERTIDÃO DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. 

NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Inexistindo juntada nos autos de comprovante (AR), de que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço indicado no contrato, a mora não 

está comprovada, sendo imprestável certidão lançada pelo Serviço 

Notarial, atestando a entrega com base em mera informação dos 

Correios.” (TJ-BA - AI: 00266308820178050000, Relator: Maurício 

Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/02/2018). 5. Ainda, verifico que não constam os comprovantes de 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 6. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme arts. 290 e 321, ambos do CPC. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006404-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006404-03.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ADILSON FERREIRA DA SILVA 

RÉU: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Declaratória para extinção do contrato de consórcio, 

promovida por ADILSON FERREIRA DA SILVA, em face de GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que no dia 08 de agosto de 
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2013 aderiu a cota de consórcio n. 418 do grupo nº 210, com a finalidade 

de obtenção de uma carta de crédito no valor de R$- 44.990,00 (quarenta 

e quatro mil, novecentos e noventa reais) com pagamento em 60 

(sessenta) prestações mensais. 3. Afirma que já efetuou o pagamento de 

todas as parcelas do contrato e, mesmo tendo decorrido o prazo de 60 

(sessenta) dias da última assembleia de contemplação, estabelecidos em 

lei, sua carta de crédito ainda não lhe fora entregue. 4. Em razão disso, 

notificou a requerida a fim de que esta lhe prestasse os esclarecimentos 

do motivo do não pagamento, obtendo como resposta a informação de que 

o grupo consorcial a que pertence foi prorrogado por mais 60 (sessenta) 

meses, razão pela qual o pagamento encontra-se suspenso até o 

encerramento do grupo. 5. Alega que não fora notificado para 

comparecimento à última assembleia geral realizada pelos consorciados e 

que não pode continuar pagando as parcelas durante mais um período de 

60 (sessenta) meses, para, somente após o encerramento, receber o que 

lhe é de direito. 6. Por esta razão, propôs a presente demando, 

objetivando que seja concedida a tutela de urgência para que requerida 

promova a restituição dos pagos e, no mérito, requer a rescisão do 

contrato. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. 

Trata-se de Ação Declaratória para extinção do contrato de consórcio, 

promovida por ADILSON FERREIRA DA SILVA, em face de GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 9. Para a concessão da 

Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 10. 

No caso em comento, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado, uma vez que o pedido de 

pagamento antecipado da carta de crédito é matéria que se confunde com 

o mérito. 11. Ademais, a concessão da tutela está condicionada à 

inexistência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme previsão do § 3º do Artigo 300 do CPC, situação esta não 

evidenciada nos autos. 12. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste 

momento processual, a probabilidade do direito invocado para que possa 

conceder-lhe liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela 

qual INDEFIRO seus pedidos. 13. Cite-se o requerido para contestar a 

presente ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não 

houver contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 14. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 15. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 16. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 18. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000197-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLUIDICA HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000197-51.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

REQUERIDO: FLUIDICA HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI Vistos. . 1. 

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no § 12 do artigo 3º 

do Decreto Lei nº 911/69, determino o integral cumprimento da liminar 

deferida no juízo de origem, devendo ser cumprido pelo oficial plantonista, 

se necessário. 2. Após a apreensão do bem, comunique-se o Juízo do 

processo originário, via malote digital, que deverá providenciar a intimação 

da instituição financeira para retirá-lo do local depositado, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o artigo 636 da 

CNGC. 3. Deixo de acolher o pedido de segredo de justiça, vez que 

trata-se de procimento que não se enquadra nas hipóteses previstas no 

art. 189 do CPC. 4. O pedido de arrombamento e reforço policial será 

apreciado oportunamente caso necessário e, se, devidamente 

fundamentado pelo Sr. Oficial de Justiça. 5. Com o cumprimento do item 

acima, arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, §2º, da CNGC). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021012-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CELETEM (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1021012-06.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ADAO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO CELETEM, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. . 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, a 

competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Ademais, a 

parte autora nega a existência de relação jurídica com a instituição 

financeira, o que afasta a competência deste juízo para o processamento 

e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. Se a 

parte autora nega a existência de relação jurídica com a instituição 

financeira, a competência para processar e julgar o feito não recai sobre a 

vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)”. 

5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a uma das varas cíveis 

desta comarca. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020438-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020438-80.2019.8.11.0002; AUTOR(A): DALVA MARQUES RIBEIRO RÉU: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. . 1. Trata-se de Ação Exibitória de 

Documentos c/c pedido de tutela de urgência, interposta pela autora em 

desfavor da instituição financeira, requerendo a exibição do documento 

consubstanciado no pedido inicial. 2. Todavia, diante da nova sistemática 

processual, recebo a inicial como pedido de Produção Antecipada de 

Provas, nos termos dos artigos 381 a 383 do CPC. 3. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação ou apresentar o documento 

informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não 

houver contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 4. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 5. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 6. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 7. Defiro o benefício de JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001969-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001969-54.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Verificando que 

não consta o anexo da pesquisa realizada pelo sistema Infojud, passo a 

realizar nova consulta, que ora se junta em anexo. 2. Manifeste-se o 

autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017105-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO BRAGA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017105-23.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE PEDRO BRAGA FILHO Vistos. . 1. Oficie-se ao Juízo 

deprecante solicitando esclarecimento acerca da finalidade da carta 

precatória, haja a vista que, segundo se infere dos autos, a penhora já 

fora realizada as fls. 73 dos autos de execução. 2. Uma vez esclarecido o 

fato, cumpra-se a missiva nos termos requeridos, independentemente de 

nova conclusão. 3. Uma vez cumprida, devolva-a com as baixas e 

anotações necessárias. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019132-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 9 1 3 2 - 7 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

MARCOS NEVES - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Todavia, analisando os autos, 

verifico a necessidade da emenda da inicial no tocante a alguns pontos 

que passo a descrever. a) Verificou-se a inexistência do contrato de 

consórcio referente ao Grupo 9012, cota 250. b) O endereço constante 

das notificações extrajudiciais (Grupo 9756 e 9750) diverge do endereço 

informado nos contratos entabulados entre as partes, e, quanto ao Grupo 

9012, sequer fora demonstrada a notificação do devedor. c) O pedido 

inicial informa que o veículo a ser apreendido trata-se de um Toyota Hilux, 

modelo SWSRVA2HF, ano 2019, placa QCG-4995, enquanto que o bem 

vinculado aos contratos se refere à um veículo NV Uno Way, 1.0 Evo 4P, 

marca Fiat. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção da ação (CPC, art. 485). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019385-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019385-64.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO AMARAL Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. O autor juntou aos autos a 

notificação enviada no endereço do devedor, por meio de 

correspondência com o aviso de recebimento, porém, conforme se 

dessume do feito, a mesma retornou com motivo “não existe o número”. 

Juntou ainda, instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial 

da comarca. 3. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do devedor 
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através do instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação 

(CPC, art. 485, IV). 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019509-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANCLEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019509-47.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WANCLEY 

PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o requerido em mora. 2. Compulsando os autos 

denota-se que a Notificação Extrajudicial colacionada aos autos refere-se 

a parcela com vencimento em 05/05/2019, ao passo que a parcela 

vencida, cuja mora se busca constituir, refere-se ao dia 05/07/2019, ou 

seja, o autor anexou comprovante de notificação de parcela já paga, 

razão pela qual a mora do devedor não está configurada. 3. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA 

DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS 

INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. 

MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da mora é 

requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora de 

consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o 

pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e 

apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 4. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019594-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE LAURA FERREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019594-33.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: LAYANE LAURA FERREIRA ARAUJO Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019724-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINO GREGORIO DAVINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019724-23.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: VALDINO GREGORIO DAVINO Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 
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desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019760-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CAMBRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019760-65.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: OSCAR CAMBRA ROCHA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. O autor comprovou a mora do 

devedor mediante a publicação de instrumento de protesto após o 

esgotamento da vias ordinárias. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019868-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019868-94.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARCIO DE SOUZA LIMA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com 

vencimento em 08/03/19, e a dívida constante na inicial refere-se a parcela 

com vencimento em 08/08/19, não tendo sido, portanto, o devedor 

notificado da parcela vencida. 4. Vale ressaltar que a inclusão do termo 

“demais subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o 

condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha 

o devedor a inadimplir, sob pena de impor ao devedor uma mora infindável. 

5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 485). 6. Intime-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019883-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 9 8 8 3 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANO DE 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 
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atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020006-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LEITE CANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020006-61.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: DANIEL LEITE CANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020044-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020044-73.2019.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: MARCIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020086-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEBER FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 2 0 0 8 6 - 2 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLEBER 

FERREIRA DE ALMEIDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Todavia, analisando os autos, 

verifico a necessidade da emenda da inicial no tocante a alguns pontos 

que passo a descrever. a) Ausência do contrato de consórcio informado 

na inicial; b) Ausência de comprovação da mora do devedor; c) Ausência 

do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 485 do CPC. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020108-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO RUFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020108-83.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCO ANTONIO RUFINO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. O autor juntou aos autos a 

notificação enviada no endereço do devedor, por meio de 

correspondência com o aviso de recebimento, porém, conforme se 

dessume do feito, a mesma retornou com motivo “não existe o número”. 

Juntou ainda, instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial 

da comarca. 3. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do devedor 

através do instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação 

(CPC, art. 485, IV). 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020109-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FRANCOLLY PEREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020109-68.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

REGINALDO FRANCOLLY PEREIRA DE MORAES Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com Aviso de Recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AUSENTE”, por três vezes, o que, por si, não comprova a mora do 

devedor, devendo, o autor, valer-se de outros meios para sua 

constituição. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020117-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020117-45.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDIR JOSE DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3083 de 3112



mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020134-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO RITCHELY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020134-81.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: HIAGO RITCHELY DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o requerido em mora. 2. Compulsando os autos 

denota-se que a Notificação Extrajudicial colacionada aos autos refere-se 

a parcela com vencimento em 12/07/2019 e 12/08/2019, ao passo que a 

parcela vencida, cuja mora se busca constituir, tem vencimento em 

12/09/2019, ou seja, o autor anexou comprovante de notificação de 

parcela já paga, razão pela qual a mora do devedor não está configurada. 

3. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. 

REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA 

PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da 

mora é requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e 

apreensão pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora 

de consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de 

seu direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado 

o pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca 

e apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)”. 4. Não bastasse, a 

correspondência enviada no endereço do devedor, por meio de aviso de 

recebimento retornou com motivo “não existe o número”. Na sequência, 

juntou instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial da 

comarca. 5. Vale ressaltar, neste ponto, que a notificação do devedor 

efetuada por instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020136-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020136-51.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO CARMO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020143-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020143-43.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: NILTON ANTONIO DO NASCIMENTO Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. O autor juntou aos autos 

a notificação enviada no endereço do devedor, por meio de 

correspondência com o aviso de recebimento, porém, conforme se 

dessume do feito, a mesma retornou com motivo “não procurado”. Juntou 

ainda, instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial da 

comarca. 3. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do devedor 

através do instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 
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notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação 

(CPC, art. 485, IV). 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020264-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ALESSANDRA SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 2 0 2 6 4 - 7 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNA 

ALESSANDRA SOUZA CAMPOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência, tendo o devedor sido constituído em mora através 

de instrumento de protesto, com notificação pessoal, segundo se denota 

da certidão lavrada pelo Oficial de Protesto junto a cártula do protesto, in 

fine. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a 

aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a 

medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao 

pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada 

no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, 

expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o 

requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida 

pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo 

Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em 

que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 7. 

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique o requerido 

de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha 

pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e 

requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de 

conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as 

diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de 

Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de 

designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de 

Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 

911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020276-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020276-85.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE SOUZA E SILVA Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se 

refere a parcela com vencimento em 10/04/19, e a dívida constante na 

inicial refere-se a parcela com vencimento em 10/09/19, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. Vale ressaltar que a 

inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada ao 

devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, 

por ventura, venha o devedor a inadimplir. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485). 6. Intime-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020429-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA FERREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020429-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VALDIRA FERREIRA DA SILVA SANTOS Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020469-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DE MAGALHAES NETO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020469-03.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ANTONIO VICENTE DE 

MAGALHAES NETO RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, promovida por ANTONIO VICENTE DE MAGALHÃES 

NETO, em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que contratou junto à 

requerida, um empréstimo consignado com pagamento parcelado e mensal 

direto na folha de pagamento. Assim, em 21/10/2010 a instituição 

financeira creditou em sua conta bancária, via TED, o valor contratado de 

R$- 723,45. 3. Todavia, observou que estavam sendo realizados 

descontos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito, o que 

a fez questionar tal situação junto à requerida, já que havia realizado um 

empréstimo para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

modalidade consignado em folha. 4. Pondera, ainda, que até o momento já 

foi paga a importância de R$- 4.768,50 pelo empréstimo realizado, tendo 

sido debitados, até a presente data, o total de 110 (cento e dez) parcelas 

ao longo de 09 (seis) anos, cujo débito original ainda encontra-se em 

aberto. 5. Alega, por fim, que não foi realizado saque ou compra de 

crédito, mas sim, transferência bancária. 6. Por esta razão, busca a 

prestação jurisdicional para que, em sede de tutela de urgência antecipada 

seja determinada a suspensão dos descontos, bem como abster-se de 

incluir o nome da autora no banco de cadastro de proteção ao crédito e, 

no mérito, pede nulidade da operação de cartão de crédito consignado, 

convertendo-o em empréstimo consignado bem como a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. 7. Juntou aos autos o extrato 

que comprova os descontos. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada, pelos fatos narrados no 

relatório acima. 10. O autor, em sede de inicial, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos realizados 

em sua folha de pagamento referente ao contrato de empréstimo pactuado 

com a requerida, bem como a abstenção da inclusão do nome no cadastro 

de inadimplentes. 11. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, 

é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 12. A probabilidade do direito 

pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade 

em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 13. 

No caso vertente, a parte autora juntou os holerites para comprovar que 

as parcelas estão sendo descontadas de sua folha de pagamento desde 

o ano de 2010, tendo já efetuado o pagamento de 4.768,50 em 

contrapartida ao empréstimo no valor R$- 723,45, o que, em princípio, 

demonstra a probabilidade do direito invocado. 14. Ademais, quanto à 

utilização do cartão, trata-se de prova negativa, de difícil realização pelo 

consumidor, mormente quando declara não ter contratado tal serviço. 15. 

Quanto ao perigo de dano, consubstancia-se no fato de que os descontos 

em seu benefício podem gerar prejuízos para a requerente, que não 

poderá dispor livremente deste valor, comprometendo, assim, a sua 

subsistência. 16. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando possível a retomada dos descontos, produzindo seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à parte requerida. 17. Neste 

esteio, diante da presença da “probabilidade do direito” e ainda do “perigo 

de dano”, necessários à tutela de urgência, é de ser deferida a liminar. 18. 

No tocante à tutela de urgência para que a ré se abstenha de inserir seu 

nome no cadastro de inadimplentes, entendo como desnecessária a sua 

análise posto que este se exaure com o pedido de suspensão dos 

descontos. 19. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada para determinar a SUSPENSÃO dos 

descontos de cartão de crédito na folha de pagamento do autor, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da 

autora. 20. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante 

de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no 

prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 

344 do Código de Civil. 21. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 22. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 23. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 24. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 25. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC. 26. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

27. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020509-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MENDES MARTINS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020509-82.2019.8.11.0002; AUTOR(A): SOELY MENDES MARTINS DE 

BARROS RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. . 1. Considerando a ordem 

de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, 

que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico 

que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, 

prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: 

“Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020514-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020514-07.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova que possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este 

juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas praticadas 

pela parte. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020569-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. DA SILVA DE DEUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 2 0 5 6 9 - 5 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. C. DA SILVA 

DE DEUS - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Todavia, analisando os autos, verifico a necessidade da 

emenda da inicial no tocante a alguns pontos que passo a descrever. a) 

Ausência do contrato de consórcio entabulado entre as partes; b) 

Ausência de comprovação da mora do devedor, estando faltante o AR – 

Aviso de Recebimento do ofício remetido; c) Ausência do recolhimento das 

custas processuais. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção da ação (CPC, art. 485). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020687-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020687-31.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADAO 

BARBOSA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020735-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILCIONEI GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020735-87.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDILCIONEI GONCALVES FERREIRA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020803-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEANDRO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020803-37.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LEONARDO LEANDRO SILVA RODRIGUES Vistos. . 1. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 2. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 79.095,00 (setenta e nove mil e noventa e cinco reais), 

que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as 

parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 3. Verifico, ainda, que o autor não juntou o 

comprovante de constituição do devedor em mora. 4. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, recolhendo, inclusive, as custas processuais remanescentes, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 485). 5. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020817-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020817-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM 

Vistos. . 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020820-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020820-73.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o requerido em mora. 2. 

Compulsando os autos denota-se que a Notificação Extrajudicial 

colacionada aos autos refere-se a parcela com vencimento em 30/04/2019 

ao passo que a parcela vencida, cuja mora se busca constituir, tem 

vencimento em 30/05/2019, ou seja, o autor anexou comprovante de 

notificação de parcela já paga, razão pela qual a mora do devedor não 

está configurada. 3. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais 

subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o condão de 

constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a 

inadimplir. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO 

AUTOR. REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE 

PARCELA PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A 

comprovação da mora é requisito imprescindível para a propositura da 

ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - 

A administradora de consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - 

Devidamente comprovado o pagamento atempado da parcela pelo apelado, 

deve ser extinta a busca e apreensão por ausência de pressuposto 

processual - justa causa, porquanto não comprovada a mora. RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, 

Relator: DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 

1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)”. 5. Não 

bastasse, a correspondência enviada no endereço do devedor, por meio 

de aviso de recebimento retornou com motivo “endereço insuficiente”. Na 

sequência, juntou publicação de edital de protesto realizado pelo cartório 

extrajudicial da comarca. 6. Vale ressaltar, neste ponto, que a notificação 

do devedor efetuada por instrumento de protesto tem validade somente 

depois de esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que 

não ficou comprovado nos autos. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 8. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020822-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE PROENCA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020822-43.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: RAFAEL HENRIQUE PROENCA PINTO Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020853-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SILVERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020853-63.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CLAUDIO SILVERIO DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o requerido em mora. 2. Compulsando os 

autos denota-se que a Notificação Extrajudicial colacionada aos autos 

refere-se a parcela com vencimento em 11/06/2019 ao passo que a 

parcela vencida, cuja mora se busca constituir, tem vencimento em 

11/07/2019, ou seja, o autor anexou comprovante de notificação de 

parcela já paga, razão pela qual a mora do devedor não está configurada. 

3. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais subsequentes” na 

notificação enviada ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora 

para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a inadimplir. 4. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA 

DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS 

INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. 

MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da mora é 

requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora de 

consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o 

pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e 

apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)”. 5. Não bastasse, a 

correspondência enviada no endereço do devedor, por meio de aviso de 

recebimento retornou com motivo “não existe o número”. Na sequência, 

juntou publicação de edital de protesto realizado pelo cartório extrajudicial 

da comarca. 6. Vale ressaltar, neste ponto, que a notificação do devedor 

efetuada por instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020904-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON LEMES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020904-74.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JANILSON LEMES MOREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020960-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020960-10.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: PEDRO JOSE TOSTA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela já paga, 

vencida em 07/01/2019, e a dívida constante na inicial refere-se a parcela 

com vencimento em 05/08/19, não tendo sido, portanto, o devedor, 

notificado da parcela vencida. 4. Vale ressaltar que a inclusão do termo 

“demais subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o 

condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha 

o devedor a inadimplir. 5. Por fim, deixou de recolher as custas 

processuais de ingresso da ação. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485). 7. Intime-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020983-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020983-53.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ MARIANO 

DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 
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pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000027-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000027-79.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Postergo a análise do pedido de 

extinção formulado pela ré, para momento oportuno. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021001-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1021001-74.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE 

APARECIDO DE FREITAS Vistos. . 1. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 2. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ R$-49.339,31(quarenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais 

e trinta e um centavos) que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 3. No tocante à mora, 

verifico que o autor juntou aos autos a notificação enviada no endereço 

do devedor, por meio de correspondência com o aviso de recebimento, 

porém, conforme se dessume do feito, a mesma retornou com motivo 

“endereço insuficiente”. Juntou ainda, instrumento de protesto realizado 

pelo cartório extrajudicial da comarca. 4. Pois bem. Conforme é sabido, a 

notificação do devedor através do instrumento de protesto tem validade 

somente depois de esgotados os meios de notificação pessoal do 

devedor, o que não ficou comprovado nos autos. 5. Nesse sentido: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). 6. Não bastasse, deixou de 

recolher as custas processuais de ingresso da ação, requisito este, 

indispensável para o recebimento da ação. 7. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 8. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021038-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA BUZUTE (AUTOR(A))

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

VANDESON LEITE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1021038-04.2019.8.11.0002; AUTOR(A): V L DA ROSA & CIA LTDA - ME, 

VANDESON LEITE DA ROSA, LUCIANA APARECIDA BUZUTE RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. . 1. Cuida-se de pedido da parte autora requerendo 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 2. Pois bem. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 3. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 4. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 5. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

6. No caso dos autos, verifico que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, de modo que sua condição financeira deve ser comprovada 

mediante a apresentação de balancete da empresa. 7. A jurisprudência 

tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao 

benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se 
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incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu 

estado de real dificuldade econômico-financeira. 8. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 9. Assim, oportuno à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove sua condição de 

hipossuficiência financeira, nos termos acima alinhavados, sob pena de 

indeferimento de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC) 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005701-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005701-72.2019.8.11.0002; AUTOR(A): LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. . 1. Oficie-se 

novamente ao Departamento de Controle e Arrecadação do Poder 

Judiciário possibilitando o autor ao recolhimento das custas processuais 

de forma parcelada. 2. Após o recolhimento da primeira parcela, 

venham-me conclusos para análise do pedido inicial. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000012-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR CENTURIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000012-13.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JULIO CESAR CENTURIAO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. No intuito de comprovar a mora do 

devedor, o autor juntou aos autos duas notificações enviadas por meio de 

correspondência. Uma enviada no endereço do contrato e outro em 

endereço diverso. A primeira, enviada no endereço do devedor, retornou 

sem a notificação do requerido, constando como motivo da devolução a 

informação “endereço insuficiente”. A segunda, por sua vez, enviada em 

endereço diverso do contrato retornou com o motivo “não existe o 

número”. 3. Por fim, juntou o instrumento de protesto realizado por meio de 

publicação de edital. 4. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do 

devedor através do instrumento de protesto tem validade somente depois 

de esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não 

ficou comprovado nos autos. 5. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 485). 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000016-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000016-50.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ELY FERREIRA PINTO RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. 

Considerando que o recibo de pagamento anexado aos autos pelo autor 

não tem validade jurídica por encontrar-se apócrifa, concedo-lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias para que anexe sua carteira de trabalho de modo a 

substanciar o pedido de gratuidade judicial. sob pena de indeferimento do 

pedido. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000020-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000020-87.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: WESLEY CARDOSO DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000022-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ALBERTINA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000022-57.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BENEDITA ALBERTINA FERREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000026-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO SENA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000026-94.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VAGNO SENA COSTA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

Aviso de Recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AUSENTE”, por três vezes, o que, por si, não comprova a mora do 

devedor, devendo, o autor, valer-se de outros meios para sua 

constituição. 4. Ainda, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, bem como recolha as 

custas processuais, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485). 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA REGINA CAMPOS SANTOS DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000088-37.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARTHA REGINA CAMPOS SANTOS DE PINHO Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os autos, verifico que o autor não 

juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada 

ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o documento sob o Id 

27774140, no qual consta que o telegrama fora recebida no local de 

destino. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a 

mora não ficou devidamente demonstrada eis que o telegrama não está 

acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO 

- BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO 

DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – 

INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único c/c art. 485). 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000168-98.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI Vistos. . 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ANDRADE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000190-59.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: RAPHAEL ANDRADE ARAUJO Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. Pois bem. Conforme se dessume dos autos a 

correspondência enviada ao autor, por meio de telegrama, retornou com o 

motivo “MUDOU-SE”. Deixou, todavia, de juntar outro documento que 

atestasse a notificação válida do requerido, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Não bastasse, o envio de telegrama para 

constituição do devedor em mora não tem validade jurídica, haja a vista 

que a mesma não se faz acompanhar do respectivo Aviso de 

Recebimento. Vejamos: E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR 

TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA 

DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 
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constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida 

notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 7. Indefiro a 

tramitação do feito em segredo de justiça haja a vista que o mesmo não 

enquadra nas exceções previstas no art. 189 do CPC. 8. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000199-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000199-21.2020.8.11.0002; AUTOR(A): DALVA AUXILIADORA DA 

SILVA CRUZ RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. . 1. Trata-se de ação 

onde a parte autora fora devidamente intimada para comprovar sua 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. 2. O autor, compareceu nos autos 

trazendo comprovantes pagamento e declaração de hipossuficiência, a 

fim de justificar a sua impossibilidade em arcar com as custas do 

processo. 3. Pois bem, verifico do holerite anexado aos autos que o autor 

possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 4. Ademais, conforme se infere dos 

documentos atrelados aos autos, a autora vem pagando regularmente as 

parcelas do financiamento do veículo no valor mensal de R$- 734,79, 

sendo tal parcela superior às custas processuais exigidas, razão pela 

qual não é crível que não tenha condições de arcar o seu pagamento. 5. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UGLEIDSON FERREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000328-26.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: UGLEIDSON FERREIRA DE BARROS Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. No intuito de comprovar a 

mora do devedor, o autor juntou aos autos duas notificações enviadas por 

meio de correspondência. Uma enviada no endereço do contrato e outro 

em endereço diverso. A primeira, enviada no endereço do devedor, 

retornou sem a notificação do requerido, constando como motivo da 

devolução a informação “não existe o número”. A segunda, por sua vez, 

enviada em endereço diverso do contrato retornou com o motivo 

“desconhecido”. 3. Por fim, juntou o instrumento de protesto realizado por 

meio de publicação de edital. 4. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação 

do devedor através do instrumento de protesto tem validade somente 

depois de esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que 

não ficou comprovado nos autos. 5. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 485). 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000490-21.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: VALDENIR LEMES DE SOUZA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 
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executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS LAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000525-78.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ALESSANDRO MARTINS LAIA 

RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020079-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020079-33.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: VALDETE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para pagar 

o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA LUIZ DE MARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000142-03.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ELIZABETE CRISTINA LUIZ DE MARIA Vistos. . 1. Em análise 

aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020797-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)
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ELISA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020797-30.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELISA DE ARRUDA - ME, ELISA DE ARRUDA Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020275-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO UNIVERSAL EIRELI (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LISBOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020275-03.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ATACADAO UNIVERSAL EIRELI, JOSE 

VANDERLEI LISBOA Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006476-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ARTHUR DE ARRUDA BECK (EXECUTADO)

D. A. DE ARRUDA BECK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006476-87.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: D. A. DE ARRUDA BECK - 

ME, DANIEL ARTHUR DE ARRUDA BECK Vistos. . 1. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial proposta por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DESENVOLVE MT em desfavor de D.A. DE ARRUDA 

BECK – ME e OUTRO, partes qualificadas nos autos. 2. Analisando os 

autos verifico que as partes vieram informar que realizaram um acordo 

extrajudicial, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até 

devido cumprimento (Id 25625706). 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até a data da última 

parcela do acordo em 01/12/2023, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do 

Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. 

Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL do valor depositado nos autos a título de 

honorários advocatícios, em favor do patrono do autor, cujos dados 

bancários se encontram informados nos autos. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015600-94.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. No intuito de comprovar a 

mora do devedor, o autor juntou aos autos duas notificações enviadas por 

meio de correspondência. A primeira correspondência retornou com o 

aviso “endereço incorreto”, além do que buscou notificar o devedor de 

parcela já paga, ou seja, de 26/06/2018. A segunda, remetida após a 

propositura da ação, foi devolvida com a informação “endereço 

insuficiente”. 3. Juntou o instrumento de protesto realizado por meio de 

publicação de edital. 4. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do 

devedor através do instrumento de protesto tem validade somente depois 

de esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não 

ficou comprovado nos autos. 5. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 6. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a mora do devedor, haja a vista o não esgotamento dos 

meios de notificação pelas vias ordinárias além do que a última tentativa de 

notificação foi realizada após a propositura da ação. 7. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 485). 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020916-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020916-88.2019.8.11.0002; REQUERENTE: VERONICA PEREIRA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000566-45.2020.8.11.0002; AUTOR(A): LUCIANA RIBEIRO DE LIMA REU: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço 

n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000717-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOSMAR JONAS VANCETTA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA DONATO (REQUERIDO)

DONATO & VANCETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000717-11.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: DONATO & VANCETTA LTDA - ME, CLEOSMAR JONAS 

VANCETTA, MARIA ANGELA DONATO Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020680-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020680-39.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, 

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE Vistos. . 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001920-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 9 2 0 - 4 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA 

NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

Aviso de Recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial enviada corretamente para o endereço do 

contrato. Todavia, conforme se verifica do feito, referida notificação fora 

realizada após a propositura da ação, situação esta não admitida, vez que 

se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO 

DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – 

DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção (CPC, art. 485). 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000198-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA (REU)

Outros Interessados:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000198-41.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ACRUX SECURITIZADORA S.A. 

REU: MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA Vistos. . 1. Cumpra-se a 

decisão proferida no id. 4631086, expedindo-se o competente mandado de 

citação. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014506-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA CABRAL (AUTOR(A))

ALICE DA SILVA CABRAL 05452700145 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014506-14.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ALICE DA SILVA CABRAL, 

ALICE DA SILVA CABRAL 05452700145 REU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S/A Vistos. . 1. Trata-se de pedido 

da autora requerendo o deferimento da gratuidade processual, ante a 

exibição da declaração anual de contribuição fiscal da empresa para 

comprovação de sua hipossuficiência. 2. Ocorre, todavia, que a autora, na 

qualidade de sócia da microempresa individual, é quem exerce a atividade 

da empresa, não havendo dissociação entre o capital das duas 

personalidades. 3. Nesta seara, denota-se que a autora exerce a 

profissão de Médica Veterinária junto a uma instituição de ensino na 

Cidade de Cuiabá, além do que cursa faculdade de Medicina no exterior. 4. 

Ora, tal situação, de per si, já demonstra sua capacidade financeira para 

arcar com as custas processuais de ingresso da ação que, hoje, 

ultrapassa pouco mais a casa dos R$- 700,00 (setecentos reais), 

equivalente às parcelas de seu financiamento. 5. Não bastasse, declara 

que é possuidor de um segundo veículo automotor marca Ford KA, 

reforçando ainda mais suas condições financeiras favoráveis. 6. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014224-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DA SILVA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014224-73.2019.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ELIZANGELA DA SILVA MEDEIROS Vistos. . 1. Concedo 

derradeiro prazo de 15 (quinze) dias ao autor para que comprove a mora 

do devedor sob pena de indeferimento da inicial. 2. Após, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005220-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005220-12.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDIMAR DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013086-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013086-71.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIS 

FERNANDO FARIAS ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. . 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, em aplicação analógica do art. 1018, § 1º do CPC. 2. 

Aguarde-se a apresentação de contestação ou eventual transcurso de 

prazo. 3. No mais, seguem informações ao agravo, digitadas em uma 

lauda. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. AUTO MECANICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

CLEIA LAURA DA SILVA OAB - 551.702.691-53 (REPRESENTANTE)

GERALDO RODRIGUES FERREIRA OAB - 487.579.771-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000967-44.2020.8.11.0002; AUTOR(A): V. G. AUTO MECANICA LTDA - 

ME REPRESENTANTE: GERALDO RODRIGUES FERREIRA, CLEIA LAURA 

DA SILVA REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. . 

1. Cuida-se de pedido da parte autora requerendo a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 2. Pois bem. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 3. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 4. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 5. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 
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Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

6. No caso dos autos, verifico que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, de modo que sua condição financeira deve ser comprovada 

mediante a apresentação de balancete da empresa. 7. A jurisprudência 

tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao 

benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se 

incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu 

estado de real dificuldade econômico-financeira. 8. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 9. Não bastasse, a autora 

pretende, no mérito da ação, ter o imóvel substituído por outro bem, o que, 

em princípio demonstra possuir patrimônio suficiente para o recolhimento 

das custas processuais. 10. Assim, oportuno à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que comprove sua condição de hipossuficiência 

financeira, nos termos acima alinhavados, sob pena de indeferimento de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC) 11. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000091-89.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR Vistos. . 1. Recebo a 

inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para contestar a presente ação, 

querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 3. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 4. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 5. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 6. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000098-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WBENAY COSTA E SILVA (REU)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (REU)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000098-81.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME, WBENAY COSTA E SILVA, 

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA Vistos. . 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000320-49.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: ARIOVALDO MEDEIROS Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para contestar a presente ação, querendo, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação 

nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no prazo 

assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 

do Código de Civil. 3. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 4. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 5. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 7. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000532-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. GONCALVES EIRELI - ME (REU)

NILSON PEREIRA GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000532-70.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: N. 

P. GONCALVES EIRELI - ME, NILSON PEREIRA GONCALVES Vistos. . 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para contestar a presente 

ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 3. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 4. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 5. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 6. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000845-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. V. DA SILVA RODRIGUES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI DANTAS DE MELO FILHO OAB - GO31692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000845-31.2020.8.11.0002; AUTOR(A): J. J. V. DA SILVA RODRIGUES 

EIRELI REU: UNICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos. . 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §1º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §1º - A Vara Especializada em Direito 

Bancário terá competência para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes”. 2. No 

caso dos autos, a natureza da ação foge das matérias discutidas no 

âmbito desta vara especializada, sendo de cunho iminentemente cível. 3. 

Ademais, nenhuma das partes envolvidas neste feito se enquadra como 

instituição financeira ou cessionária desta. 4. Desta feita, redistribuam-se 

os autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013311-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADIR DUTRA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013311-91.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LEADIR DUTRA DE MOURA Vistos. . 1. Considerando o equívoco na 

conclusão do presente feito, faço a devida devolução à secretaria para os 

andamentos que se fizerem necessárias. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000304-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000304-95.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000347-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000347-32.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA DE CAMPOS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 0 5 4 4 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAMILLA DE 

CAMPOS E SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que esta retornou com o motivo “não existe o número”, o que, por 

si, não comprova a mora do devedor, devendo, o autor, valer-se de outros 

meios para sua constituição. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUCI MACHADO ALCANTERA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000664-30.2020.8.11.0002; REQUERENTE: EUCI MACHADO ALCANTERA 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por 

EUCI MACHADO ALCANTERA FRANCA, em face de BANCO BMG S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que 

contraiu um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à 

instituição requerida, no valor de R$- 3.814,00, ocasião em que esta 

informou que a autora teria acesso a um cartão de crédito. 3. Assevera, 

ainda, que tal valor foi depositado em sua conta corrente o que o fez 

acreditar que se tratava de contrato de empréstimo consignado em folha e 

não de cartão de crédito consignado. 4. Consigna que já foi descontado 

um total de R$- 6.412,84 do total emprestado, e, ainda assim, as parcelas 

continuam sendo descontadas de sua folha para pagamento, referente a 

parcela mínima do cartão de crédito, tratando-se, pois, de dívida infindável. 

5. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em sede de 

tutela de urgência antecipada seja determinado o imediato cancelamento 

dos descontos, com a consequente restituição dos valores descontados 

e, no mérito, requer que seja declarada a inexistência do débito, com a 

consequente condenação da requerida em indenização por danos morais. 

6. Juntou aos autos o extrato que comprova os descontos. 7. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por 

EUCI MACHADO ALCANTERA FRANCA, em face de BANCO BMG S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no 

relatório acima. 9. O autor, em sede de inicial, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão dos 

descontos realizados em sua folha de pagamento referente ao contrato de 

empréstimo pactuado com a requerida. 10. Preconiza o artigo 300 do CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 11. No caso dos autos, vejo que a autora não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Com 

efeito, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar a existência 

de irregularidade ou abusividade praticados pela instituição financeira, até 

porque os documentos carreados aos autos não comprovam que os 

descontos estão sendo realizados pela requerida. 12. Neste esteio, diante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3103 de 3112



da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o 

pedido liminar. 13. Cite-se o requerido para contestar a presente ação, 

querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 14. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 15. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 16. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 18. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 20. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000707-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000707-64.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDRE LUIZ CACERES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001303-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): GILDEMAR LIRA NAZARIO, 

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. 

Trata-se de pedido do autor informando que o requerido vem 

descumprindo reiteradamente a tutela de urgência concedida nos autos, 

consistente na abstenção da cobrança das parcelas vincendas do 

financiamento (Id. nº 4955101) em nome do autor, mesmo com a aplicação 

de multa diária de R$- 500,00 (quinhentos reais). 2. Assevera que a 

medida foi deferida ainda no ano de 2017 no intuito de obstacularizar a 

cobrança das parcelas vincendas, todavia, já passados mais de 02 (dois) 

anos a cobrança ainda vem sendo realizada, e, não bastasse, o nome do 

autor foi inserido junto ao cadastro de restrição de crédito, o que lhe vem 

causando enormes prejuízos em razão do ramo profissional em que atua. 

3. Por fim, pede a majoração da multa fixada inicialmente, visando compelir 

a requerida ao cumprimento da decisão já proferida, bem como para que 

esta exclua o nome do autor do cadastro de inadimplentes. 4. Intimado a 

se manifestar sobre os pedidos do autor, a instituição bancária 

manteve-se silente. 5. Pois bem. O descumprimento da medida é visível 

frente aos vários pedidos realizados pelo autor e ao silêncio do requerido, 

embora instado a se manifestar. 6. Ademais, o descumprimento da medida 

agravou a situação do autor quando viu seu nome inscrito junto ao 

cadastro de restrição ao crédito, tornando sua situação ainda mais 

complicada. 7. Ora, a tutela concedida por este juízo encontra-se preclusa 

e não comporta debates, de modo que deve ser cumprida imediatamente 

pela ré, sem maiores delongas. 8. Conforme ressai dos autos, já se 

passaram mais de 02 (dois) anos sem que tenha sido atingida a finalidade 

coercitiva, de tal sorte que a majoração da multa é a medida a ser imposta 

a fim de coibir a conduta reiteradamente ilegal da ré. 9. Posto isso, elevo a 

multa ao patamar de R$-2.000,00 (Dois mil reais), devendo a instituição 

financeira ser intimada a dar cumprimento à medida liminar, por meio de 

seu patrono constituído nos autos, imediatamente, sob pena da aplicação 

da astreintes ora majorada, devendo, inclusive, fazer a exclusão do nome 

do autor do cadastro de restrição ao crédito, haja a vista que tal medida 

decorre do cumprimento da primeira, qual seja, abster-se de realizar a 

cobrança das parcelas vincendas do financiamento. 10. Às urgentes 

providências. 11. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018272-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018272-75.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. . 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de MIRANDA 

TRANSPORTES LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que as notificações encaminhadas 

ao requerido retornaram com a informação “MUDOU-SE”. 3. O autor, por 

sua vez, pede a validação da notificação enviada ao réu, argumentando 

que reputam-se válidas as intimações encaminhadas no endereço do 

contrato quando este não comunica a mudança de endereço. 4. Pois bem. 

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Compulsando os 

autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial, no 

endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não chegou ao 

destinatário, cujo motivo foi especificado como “mudou-se”. 6. Ora, para 

que a mora se aperfeiçoe necessário que a correspondência tenha 

chegado ao conhecimento ao réu, com sua entrega efetiva no endereço 

do réu, não importando quem tenha assinado o Aviso de Recebimento, 

contanto, que alguém a tenha assinado. 7. Não bastasse, o autor não se 

fez valer de outros meios hábeis para a devida constituição do devedor 

em mora, conforme entendimento já exposado pela E. Corte deste Estado, 

in verbis: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1000842-61.2017.8.11.0041 APELANTE: BANCO BRADESCO SA 

APELADO: C. M. DE MEDEIROS - SERVICOS - ME, CLAUDIO MALAQUIAS 

DE MEDEIROS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA 

O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " 

MUDOU -SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO 

ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – 

NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo " mudou -se" 

é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, 

assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé 

contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor 

seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os 

meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão 

de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." 

(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). (N.U 1000842-61.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) 8. Desta feita, considerando 

que a parte autora não sanou a irregularidade e, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 9. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014866-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014866-46.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ADONELE DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que atestasse 

a notificação válida do requerido, uma vez que para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA 

O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " 

MUDOU -SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO 

ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – 

NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo " mudou -se" 

é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, 

assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé 

contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor 

seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os 

meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão 

de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." 

(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). (N.U 1000842-61.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, 

VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da 

ação (CPC, art. 485). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014110-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLANESIO DOS SANTOS AJALA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014110-37.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EUCLANESIO DOS SANTOS AJALA Vistos. . 1. Defiro o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o autor comprove a mora do devedor, 

sob pena de indeferimento da inicial. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016061-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALEXANDRE SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016061-66.2019.8.11.0002; REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FRANCISCO ALEXANDRE SILVA 

JUNIOR Vistos. 1. Defiro o pedido de dilação de prazo para comprovação 

de mora, conforme requerido. 2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 3. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018216-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON JUNIO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018216-42.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CLEBSON JUNIO MAGALHAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014177-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 4 1 7 7 - 0 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Vistos. 1. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para 

comprovação da mora. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. 3. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016811-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH SANCHES PASCOINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016811-68.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ELISABETH SANCHES PASCOINI Vistos. 1. Defiro o pedido de 

dilação de prazo para comprovação de mora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 3. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018603-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE BALBUENO BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018603-57.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DORALICE 

BALBUENO BRITO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 
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que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019364-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019364-88.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016590-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016590-85.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GONCALO DA 

CONCEICAO Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de 

GONÇALO DA CONCEIÇÃO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que a correspondência enviada 

retornou com a informação “NÃO PROCURADO”. 3. Pois bem. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 4. De acordo com os autos, após 

infrutífera notificação do requerido por meio de correspondência enviada 

no endereço descrito no contrato, o autor buscou constituir o devedor por 

meio de protesto publicado por edital. 5. Ocorre que a notificação mediante 

o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o autor 

possa esgotar os meios de localização do devedor. 6. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência pátria: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001810-75.2017.8.11.0052 APELANTE: ROQUE 

RIBEIRO DE BONFIM APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO 

POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço 

fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto 

por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os 

meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula 72 do STJ). Os honorários advocatícios devem ser majorados na 

via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) 7. Desta feita, considerando 

que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora do 

requerido, deixando de sanar a irregularidade processual, conforme 

determinado, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 8. Custas recolhidas na inicial. 9. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. P. I. C. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005058-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDORI BENDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005058-51.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: WALDORI BENDER Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BANCO ITAU UNIBANCO S/A em desfavor de 

WALDORI BENDER, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento válido para comprovação da constituição do 

requerido em mora, eis que a notificação encaminhada através de 

telegrama não é acompanhada de aviso de Recebimento-AR. 3. Em 

resposta, o autor limita-se a informar que não dispõe de outros meios para 

notificação do devedor e que é incumbência daquele em manter o 

endereço atualizado. 4. Pois bem. Sobre o tema, segue o julgado: E M E N 

T AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO 

PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – 

INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 5. Em que pese os 

argumentos do autor, tenho que o pedido não merece acolhimento. Ocorre 

que, a validade da notificação está condicionada ao recebimento da 

correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de 

Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou 

mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de 

notificação pessoal do devedor. 6. Desta feita, considerando que a parte 

autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 7. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017914-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA PARANHOS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017914-13.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CATARINA PARANHOS 

BORGES Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto. 3. Pois bem. Uma vez pago o débito, perde-se o 

objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à extinção do feito. 4. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014944-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SABINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1014944-40.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DANIEL 

SABINO DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do requerido, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007404-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DOMINGAS CURVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007404-72.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANA DOMINGAS CURVO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 
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citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019248-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA ROMPATE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1019248-82.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: BENEDITO MOREIRA 

ROMPATE Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em face do requerido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005104-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZIEL FATINI MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005104-06.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAZIEL FATINI MARQUES Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição 

financeira, em face do requerido, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019719-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO TOLEDO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1019719-98.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOAO ROBERTO TOLEDO DE ANDRADE Vistos. . 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020128-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020128-74.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE ROGERIO ARRUDA 

DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020561-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA LUCIA AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 2 0 5 6 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA LUCIA 

AVELAR DIAS Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em 

que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da 

ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001114-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 1 1 4 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GERALDINO 

LIMA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A move em desfavor 

de GERALDINO LIMA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a correspondência 

enviada no endereço do devedor para o fim de constituí-lo em mora, 

retornou com a informação “endereço insuficiente”. Assim, oportunizou-se 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a inicial, 

comprovando, efetivamente, a mora do devedor. 3. Em emenda à inicial, o 

autor anexou o comprovante de notificação do requerido realizado por 

meio de publicação de edital protesto, contudo, sem esgotar os meios de 

notificação pessoal. 4. Nesse sentido vem decidindo o nosso Tribunal de 

Justiça: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). 5. Ademais, não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão, situação esta evidenciada nos autos. 6. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 7. Desta feita, 

considerando que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a 

mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade processual, 

conforme determinado, ausente o requisito necessário para a propositura 

da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. 8. Custas pagas na distribuição. 9. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003643-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BOSCO THEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003643-96.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

FABIO BOSCO THEODORO DE MORAES Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO PAN S/A em desfavor de FABIO 

BOSCO THEODORO DE MORAES, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido para comprovação da 

constituição do devedor em mora, eis que a notificação encaminhada 

através de telegrama não se faz acompanhar de aviso de 

Recebimento-AR. 3. O autor, por sua vez, pede a dilação de prazo para a 

comprovação da mora, pedido este que foi prontamente deferido por este 

juízo. 4. Todavia, compareceu somente para requerer o deferimento da 

medida liminar, em nada se manifestando acerca da mora do devedor 5. 

Pois bem. Sobre o tema, segue o julgado: E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018) 6. Desta feita, considerando que a parte 

autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017265-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECYR DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017265-48.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WALDECYR DE BARROS Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de WALDECYR DE BARROS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que as notificações encaminhadas 

ao requerido retornaram com a informação “ausente” por duas vezes. 3. O 

autor, por sua vez, pede a validação da notificação enviada ao réu, 

argumentando que a correspondência fora enviada para o endereço 

indicado no contrato e que a tentativa de constituição em mora já 

suficiente para o ajuizamento da ação. 4. Pois bem. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 5. Compulsando os autos, observo que o autor 

colacionou a notificação extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, 

tal correspondência não chegou ao destinatário, cujo motivo foi 

especificado como “ausente”. 6. Ora, para que a mora se aperfeiçoe 

necessário que a correspondência tenha chegado ao conhecimento ao 

réu, com sua entrega efetiva no endereço do réu, não importando quem 

tenha assinado o Aviso de Recebimento, contanto, que alguém a tenha 

assinado. 7. Desta feita, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade e, ausente o requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018054-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ADALBERTO DE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018054-47.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CESAR ADALBERTO DE 

MARTINS Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de CESAR 

ADALBERTO DE MARTINS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do devedor em mora, haja a vista que a publicação de edital 

de protesto não foi precedida do esgotamento dos meios para notificação 

pessoal da parte, já que a correspondência enviada retornou com a 

informação “ausente”, por uma única vez. 3. O autor, por sua vez, informa 

que encaminhou a notificação para o endereço contratual do requerido e 

que o AR retornou com a informação “ausente” por três tentativas e que, 

mesmo após as tentativas o Sr. Carteiro deixou na residência do requerido 

um aviso para que o mesmo pudesse retirar a correspondência na 

agência indicada, todavia, sem sucesso. 4. Pois bem. Conforme já 

assentado, a notificação mediante o instrumento de protesto não tem 

validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização do 

devedor. 5. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR 

– PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO 

CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor. Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. (RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 6. Em que pese as 

argumentações do autor, vejo que o mesmo não se desincumbiu de fazer 

as provas de suas alegações, não havendo qualquer documento nos 

autos que comprove a afirmação de que foram realizados três envios de 

notificação ao devedor, tampouco de que o carteiro tenha deixado aviso 

para retirar a correspondência na agência dos Correios, até porque não 

seria possível deixar algum aviso no endereço se o requerido 

encontrava-se ausente. 7. Desta feita, considerando que a parte autora 

não comprovou de forma satisfatória a mora do requerido, deixando de 

sanar a irregularidade processual, conforme determinado, ausente o 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do 

Código de Processo Civil. 8. Custas recolhidas na inicial. 9. Após o trânsito 

em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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